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

Q1.

Esta é uma declaração de amor: amo a língua

portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não

foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência

é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro

pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la

numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor.

A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem

escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas

e das pessoas a primeira capa de superficialismo.

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais

complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma

frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada

num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente,

às vezes a galope.

Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao

máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que

escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram

para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.

Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo

do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.

Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei

do encantamento de lidar com uma língua que não foi

aprofundada. O que recebi de herança não me chega.

Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens:

de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto precedente.

Sem alteração dos sentidos e da coesão do texto, o primeiro

período do primeiro parágrafo poderia ser reescrito

da seguinte maneira: Esta é minha declaração de amor

à língua portuguesa.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

Em um momento no qual a presença da inteligência 

artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo 

e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser 

mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções 

são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas. 

A informação consta do mais recente relatório de uma 

organização dedicada a fazer avançar o uso do computador 

nessa atividade, que, particularmente em sua vertente 

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

de processo criativo. 

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

de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza 

o estudo. É um cenário devastador para os tradutores 

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

das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados, 

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



romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e, 

sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos. 

Uma primeira e boa razão para isso é que 

até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra 

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

venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do 

computador com base nessa falsa medida de eficiência. 

O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho 

humano nessa área só começou, precisamente, quando seus 

desenvolvedores perceberam que a linguagem humana 

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

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

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

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

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

antecedente, julgue os itens seguintes.

O texto apresenta elementos textuais característicos

das tipologias expositiva e argumentativa.

• CERTO

• ERRADO
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Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO
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Q4.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do 

Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por 

processos que culminaram consolidando-o como instituição e 

ampliando sua área de atuação. 

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito 

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas 

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas 

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, 

atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover 

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos 

feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da 

Fazenda (defensor do fisco). 

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo 

Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do



Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao 

criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo, 

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no 

âmbito federal. 

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988, 

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque 

para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. 

Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de 

ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO
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Q5.

Esta é uma declaração de amor: amo a língua

portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não

foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência

é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro

pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la

numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor.

A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem

escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas

e das pessoas a primeira capa de superficialismo.

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais

complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma

frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada

num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente,

às vezes a galope.

Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao

máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que

escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram

para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.

Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo

do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.

Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei

do encantamento de lidar com uma língua que não foi

aprofundada. O que recebi de herança não me chega.

Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens:

de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto precedente.

O vocábulo “ela” (R.10) retoma o trecho “a primeira capa de

superficialismo” (R.9).

• CERTO

• ERRADO
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Q6.

Texto 13A1AAA

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito

de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição

de condenados foi-se extinguindo. Em algumas dezenas

de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão

penal: o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado

simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto,

dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava

um “fecho” ao crime mantinha com ele afinidades espúrias:

igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em selvageria,

acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos

queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos

crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os juízes

com assassinos, invertendo no último momento os papéis,

fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração.

A punição vai-se tornando a parte mais velada do

processo penal, provocando várias consequências: deixa o

campo da percepção quase diária e entra no da consciência

abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua

intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar

o homem do crime, e não mais o abominável teatro.

Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados

corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código.

Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias,

as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente

ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio

delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as

perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e

desejos. Dir-se-ia que não são eles que são julgados; se são

invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e

determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no

crime. As sombras que se escondem por trás dos elementos da

causa é que são, na realidade, julgadas e punidas.

O juiz de nossos dias — magistrado ou jurado — faz

outra coisa, bem diferente de “julgar”. E ele não julga mais

sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da pena,

prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças

e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento

principal: peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da

aplicação das penas, educadores, funcionários da administração

penitenciária fracionam o poder legal de punir. Dir-se-á,

no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de

julgar; os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um

julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Todo o

aparelho que se desenvolveu há anos, em torno da aplicação

das penas e de seu ajustamento aos indivíduos, multiplica as

instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da

sentença.

Michel Foucault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel

Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 8-26 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

13A1AAA, julgue os itens a seguir.

No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto,

as formas verbais no gerúndio relacionam-se, por coesão, ao

termo “tal rito” (R.7).

• CERTO



• ERRADO
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Q7.

Em um momento no qual a presença da inteligência

artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo

e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser

mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções

são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas.

A informação consta do mais recente relatório de uma

organização dedicada a fazer avançar o uso do computador

nessa atividade, que, particularmente em sua vertente

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

de processo criativo.

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

de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza

o estudo. É um cenário devastador para os tradutores

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

das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados,

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

romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e,

sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos.

Uma primeira e boa razão para isso é que

até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra

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

venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do

computador com base nessa falsa medida de eficiência.

O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho

humano nessa área só começou, precisamente, quando seus

desenvolvedores perceberam que a linguagem humana

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

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

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

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

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

antecedente, julgue os itens seguintes.

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

causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por

computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que

uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q8.

Imagine uma operação de busca na selva. Sem mapas, 

binóculos ou apoio logístico; somente com um facão. Assim 

eram feitas as operações de combate à pornografia infantil 

pela Polícia Federal até o dia em que peritos criminais 

federais desenvolveram, no estado de Mato Grosso do Sul, 

o Nudetective.



O programa executa em minutos uma busca que 

poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo 

pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives, 

smartphones e demais mídias de armazenamento. 

Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas 

que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash 

ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção 

de imagens apresentou mais de 90% de acerto. 

Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já 

periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto 

em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela 

assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos 

arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes 

na imagem calibrados a uma paleta de tons de pele. 

Começava a revolução em termos de investigação criminal 

de pornografia infantil. 

Além da detecção de imagens e vídeos, todo o 

processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que 

economiza tempo e dinheiro. 

A licença de uso do software, que é programado em 

Java, é gratuita e só é disponibilizada para forças da lei e 

pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca 

houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar 

com algo que seja para salvar crianças. Mas, então, por que não 

deixá-lo disponível para todos? Somente para que não possa 

ser utilizado para criar formas de burlá-lo, explicam. 

Desde seu lançamento, o Nudetective já foi 

compartilhado com Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria,

Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento

e premiações em congressos forenses no Brasil e no mundo.

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

No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

apresentado, julgue os itens seguintes.

A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra

“Assim” (R.2) alteraria os sentidos do texto.

• CERTO

• ERRADO
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Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população 

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

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

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu 

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra 

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas



suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, 

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de 

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

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

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

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

• CERTO

• ERRADO
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Q10.

Imagine uma operação de busca na selva. Sem mapas,

binóculos ou apoio logístico; somente com um facão. Assim

eram feitas as operações de combate à pornografia infantil

pela Polícia Federal até o dia em que peritos criminais

federais desenvolveram, no estado de Mato Grosso do Sul,

o Nudetective.

O programa executa em minutos uma busca que

poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo

pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives,

smartphones e demais mídias de armazenamento.

Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas

que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash

ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção

de imagens apresentou mais de 90% de acerto.

Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já

periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto

em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela

assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos

arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes

na imagem calibrados a uma paleta de tons de pele.

Começava a revolução em termos de investigação criminal

de pornografia infantil.

Além da detecção de imagens e vídeos, todo o

processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que

economiza tempo e dinheiro.

A licença de uso do software, que é programado em

Java, é gratuita e só é disponibilizada para forças da lei e

pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca

houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar

com algo que seja para salvar crianças. Mas, então, por que não

deixá-lo disponível para todos? Somente para que não possa

ser utilizado para criar formas de burlá-lo, explicam.

Desde seu lançamento, o Nudetective já foi

compartilhado com Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria,

Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento

e premiações em congressos forenses no Brasil e no mundo.

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



No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

apresentado, julgue os itens seguintes.

O emprego do sinal indicativo de crase em “a uma paleta”

(R.20) manteria a correção gramatical do texto, uma vez que, no

trecho, o vocábulo “a” antecede palavras no feminino.

• CERTO

• ERRADO
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Q11.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa: / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). / Adequação da linguagem e do tipo do

texto ao gênero.

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q12.



Não se concebe que um ato normativo de qualquer

natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou

impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos

normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do

próprio Estado de direito: é inaceitável que um texto legal não seja

entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois,

necessariamente, clareza e concisão.

Brasil. Presidência da República. Manual de Redação da

Presidência da República. 2.ª ed. Brasília, 2002.

Considerando o fragmento de texto apresentado, julgue os seguintes

itens, de acordo com o disposto no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR).

A redação dos atos normativos deve permitir que cada cidadão,

a partir de suas condições próprias de leitura, atribua ao texto

legal sua própria interpretação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa: / Reescritura de frases e parágrafos do texto.

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

Q13.

Esta é uma declaração de amor: amo a língua

portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não

foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência

é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro

pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la

numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor.

A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem

escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas

e das pessoas a primeira capa de superficialismo.

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais

complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma

frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada

num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente,

às vezes a galope.

Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao

máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que

escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram

para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.

Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo

do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.

Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei

do encantamento de lidar com uma língua que não foi

aprofundada. O que recebi de herança não me chega.

Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens:

de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto precedente.

No primeiro período do terceiro parágrafo, há uma

ambiguidade que poderia ser corretamente eliminada com

a substituição da preposição a, presente na contração

“ao” (R.15), pela preposição em — no —, sem alteração

dos sentidos originais do texto.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

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

Q14.

Acerca dos sistemas operacionais GNU/Linux e Windows, julgue

os itens subsequentes.

Qualquer leitura feita em arquivos no GNU/Linux provoca

uma operação de escrita que atualiza a informação atime do

referido arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q15.

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de

textos, julgue os itens que se seguem.

No ambiente Windows, os arquivos criados pelo usuário na

própria máquina são automaticamente armazenados na pasta

MeusDocumentos, enquanto os arquivos baixados da Internet, ou

seja, que não são criados pelo usuário, ficam armazenados na

pasta Downloads.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente Microsoft Office

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q16.

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de

textos, julgue os itens que se seguem.

No MS Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos a

fim de que se forme um só. Para tanto, é necessário fazer uso

da opção Área de Transferência, que lista os arquivos

recentemente utilizados ou os pretendidos pelo usuário para

reutilização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente BrOffice

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



Q17.

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do

Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma

minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a

condição de que todos os servidores do setor pudessem

colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada

de consolidar o documento final. Após digitar a primeira

versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo,

a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição

do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer

com a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa

situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a

diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora

da alteração e autor da alteração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q18.

Julgue os itens subsequentes, relativos a redes de computadores.

As redes de computadores podem ser classificadas, pela sua

abrangência, em LAN (local area network), MAN

(metropolitan area network), e WAN (wide area network).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome)

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

Q19.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de navegação

Internet Explorer 11 e aos mecanismos de busca avançada no

Google.

Se, em uma sessão, a página inicial do Internet Explorer 11 for

alterada, ela somente aparecerá novamente quando se abrir

uma nova sessão de navegação ou janela e se clicar o botão

— ou, ainda, se forem usadas as teclas de

atalho

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ENFERMAGEM / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q20.

Julgue os itens a seguir a respeito de conceitos de informática.

Um email recebido por meio de um computador localizado em

um órgão governamental que utiliza o Outlook é considerado

seguro, mesmo quando o destinatário é desconhecido e possua

arquivos anexos. Isso ocorre porque instituições públicas

possuem servidores com antivírus que garantem a segurança

total do ambiente computacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet

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

Q21.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de navegação

Internet Explorer 11 e aos mecanismos de busca avançada no

Google.

Na realização de pesquisa por meio do Google, o uso do termo

info:www.unb.br permite a obtenção de detalhes sobre o

sítio eletrônico da UnB.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q22.

Em um big data, alimentado com os dados de um sítio de

comércio eletrônico, são armazenadas informações diversificadas,

que consideram a navegação dos usuários, os produtos comprados

e outras preferências que o usuário demonstre nos seus acessos.

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os itens

seguintes.

Dados coletados de redes sociais podem ser armazenados,

correlacionados e expostos com o uso de análises preditivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Computação na nuvem (cloud computing)



Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q23.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de correio

eletrônico Mozilla Thunderbird e à computação em nuvem.

A computação em nuvem é constituída de várias tecnologias e

formada por um conjunto de servidores físicos e virtuais

interligados em rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q24.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de organização e

gerenciamento de arquivos, pastas e programas, bem como

de segurança da informação.

Ao se criar um arquivo nos sistemas operacionais Linux e

Windows, é necessário informar o nome do arquivo e a sua

extensão.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q25.

Julgue os próximos itens, a respeito de proteção e segurança,

e noções de vírus, worms e pragas virtuais.

A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita

o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com

dados da vítima, identidades essas que podem ser usadas para

atividades maliciosas tais como a realização de transações

financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos

e o envio de mensagens eletrônicas falsas por email ou redes

sociais.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q26.

Julgue os próximos itens, a respeito de proteção e segurança, 

e noções de vírus, worms e pragas virtuais.



Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio

da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos;

a forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e

recuperar os dados “sequestrados” (criptografados)

é a utilização de técnicas de quebra por força bruta

da criptografia aplicada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, anti-spyware etc.)

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q27.

Marta utiliza uma estação de trabalho que executa

o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local

da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios

da intranet da empresa e também sítios da Internet pública.

Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico

de navegação e identificou que um dos sítios acessados com

sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

a seguir.

A despeito das configurações dos ativos de segurança

corporativos e do serviço de firewall instalado na estação

de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação

de trabalho usando a Conexão de Área de Trabalho Remota,

a partir de outra estação conectada à Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q28.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento

de becape corporativo de correio eletrônico é executado

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e

removeu da lixeira, às 17 h 55 min de determinado dia, um

email que chegou à sua caixa postal às 14 h 27 min desse

mesmo dia. Assertiva: Nessa situação, o email que foi

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q29.

Os gestores de determinado órgão público decidiram

adotar a computação em nuvem como solução para algumas

dificuldades de gerenciamento dos recursos de tecnologia da

informação. Assim, para cada contexto, análises devem ser

realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e

segurança com os modelos técnicos de contratação.

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.

Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores

desse órgão público, incluindo-se documentos, imagens e

planilhas, e para o uso de recursos de rede compartilhados,

como impressoras e computadores, seria adequado contratar o

modelo de computação em nuvem denominado infraestrutura

como um serviço (IaaS).

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e moral.

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q30.

Está, pois, suficientemente esclarecido que a virtude moral

é um meio-termo entre dois vícios, um dos quais envolve excesso

e o outro, deficiência, e isso porque a sua natureza é visar à

mediania nas paixões e nos atos.

Do que acabamos de dizer segue-se que não é fácil ser

bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio-termo.

(...)

A justiça corretiva será o intermediário entre a perda e o

ganho. Eis aí por que as pessoas em disputa recorrem ao juiz; e

recorrer ao juiz é recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser

uma espécie de justiça animada; e procuram o juiz como um

intermediário, e em alguns Estados os juízes são chamados

mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o

meio-termo, conseguirão o que é justo. O justo, pois, é um

meio-termo, já que o juiz o é. Ora, o juiz restabelece a igualdade.

Aristóteles. Ética a Nicômaco. In: Os pensadores. (Org.) José A. M.

Pessanha. 4.ª ed., v. 2, São Paulo: Nova Cultural, 1991 (com adaptações).

A partir das ideias constantes nesse fragmento de texto, julgue

os itens a seguir.

Depreende-se do texto que a decisão do juiz, apesar de ética,

não necessariamente representa o justo para os litigantes, pois

um terá de perder e o outro, ganhar, para que a justiça corretiva

aconteça.

• CERTO



• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e função pública.

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

Q31.

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

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público.

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q32.

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

Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios

éticos não podem ser utilizados como instrumento de

interpretação da CF e das leis.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal).

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q33.

Está, pois, suficientemente esclarecido que a virtude moral 

é um meio-termo entre dois vícios, um dos quais envolve excesso 

e o outro, deficiência, e isso porque a sua natureza é visar à 

mediania nas paixões e nos atos. 

 

Do que acabamos de dizer segue-se que não é fácil ser 

bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio-termo. 

 

(...) 

 

A justiça corretiva será o intermediário entre a perda e o 

ganho. Eis aí por que as pessoas em disputa recorrem ao juiz; e 

recorrer ao juiz é recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser 

uma espécie de justiça animada; e procuram o juiz como um 

intermediário, e em alguns Estados os juízes são chamados 

mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o 

meio-termo, conseguirão o que é justo. O justo, pois, é um 

meio-termo, já que o juiz o é. Ora, o juiz restabelece a igualdade. 

 

Aristóteles. Ética a Nicômaco. In: Os pensadores. (Org.) José A. M. 

Pessanha. 4.ª ed., v. 2, São Paulo: Nova Cultural, 1991 (com adaptações).



 

 

A partir das ideias constantes nesse fragmento de texto, julgue 

os itens a seguir. 

Aristóteles vincula a justiça à natureza do trabalho de juiz, cuja

atuação deve ser ética e corresponder ao exercício da própria

noção de justiça.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição.

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

Q34.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

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

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

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

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

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

do servidor público,

com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo

público que ele ocupava, sendo possível, por interesse

da administração, a redistribuição do cargo vago para outro

órgão do mesmo poder.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Direitos e vantagens.

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

Q35.

Acerca dos direitos e deveres e da remuneração de servidores

públicos, julgue os itens a seguir.

A administração pública poderá determinar o desconto na

remuneração do servidor correspondente aos dias não

trabalhados no caso de greve deflagrada em razão de atraso no

pagamento de salários.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação, responsabilidades,

penalidades, processo administrativo disciplinar



Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q36.

Julgue os próximos itens, com base na Lei nº 8.112/1990 e na

Portaria PGR/MPU nº 98/2017 — Código de Ética e de Conduta

do Ministério Público da União (MPU) e da Escola Superior do

Ministério Público da União (ESMPU).

O Código de Ética e de Conduta do MPU e da ESMPU proíbe

que os servidores desses órgãos adotem postura hostil e

ofensiva no ambiente de trabalho e pratiquem qualquer tipo de

assédio contra os demais profissionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa.

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

Q37.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

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

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

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

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

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

do servidor público,

o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa,

uma vez que não se admite conduta culposa para a

configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Regimento Interno do TRT – 17ª Região

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q38.

Com base no Regimento Interno do TRT da 17ª Região,

julgue os itens seguintes.

Um servidor público federal que deteriora, por má

vontade, bem pertencente ao patrimônio público, ofende

também, segundo o Código de Ética Profissional do

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, todos

os homens de boa vontade que dedicaram sua

inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços

para construí-lo.



• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE

Q39.

Uma locadora de veículos classifica seus clientes — que

são motoristas habilitados — em clientes do grupo 1 ou grupo 2. Aos clientes do grupo 1 é dispensado o pagamento de taxa de

seguro e é dado desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação. Para ser cliente do grupo 1, a pessoa precisa ter habilitação de

motorista há mais de 10 anos ou ter idade inferior a 70 anos. Todos

os outros clientes são classificados no grupo 2.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

Se um cliente tiver obtido a habilitação de motorista em 2000,

fizer a locação de um carro nessa locadora em 2008, e não

obter o desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação, então,

a idade desse cliente ao final de 2012 seria de, no máximo, 72

anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q40.

Em um aeroporto, 30 passageiros que desembarcaram

de determinado voo e que estiveram nos países A, B ou C, nos

quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para ser

examinados. Constatou-se que exatamente 25 dos passageiros

selecionados estiveram em A ou em B, nenhum desses 25 passageiros esteve em C e 6 desses 25 passageiros estiveram

em A e em B.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que

se seguem.

Se 11 passageiros estiveram em B, então mais de 15 estiveram

em A.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q41.

As proposições P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito 

penal envolvendo João, Carlos, Paulo e Maria: 

 

 

P: “João e Carlos não são culpados”. 



Q: “Paulo não é mentiroso”. 

 

R: “Maria é inocente”. 

 

 

Considerando que ~X representa a negação da proposição X, julgue 

os itens a seguir. 

A proposição “Se Paulo é mentiroso então Maria é culpada.”

pode ser representada simbolicamente por (~Q)↔(~R).

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q42.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q43.

Determinado órgão governamental estimou que a

probabilidade p de um ex-condenado voltar a ser condenado por

algum crime no prazo de 5 anos, contados a partir da data da

libertação, seja igual a 0,25. Essa estimativa foi obtida com base

em um levantamento por amostragem aleatória simples

de 1.875 processos judiciais, aplicando-se o método da máxima

verossimilhança a partir da distribuição de Bernoulli.

Sabendo que P(Z < 2) = 0,975, em que Z representa a distribuição

normal padrão, julgue os itens que se seguem, em relação a essa

situação hipotética.

O erro padrão da estimativa da probabilidade p foi igual

a 0,01.

• CERTO

• ERRADO



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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

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

Q44.

Determinado porto recebeu um grande carregamento

de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina

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

com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne

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

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

Nessa situação hipotética,

250 contêineres foram carregados somente com carne suína.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q45.

Julgue os seguintes itens, relativos a raciocínio lógico, a princípios

de contagem e probabilidade e a operações com conjuntos.

Situação hipotética: A ANVISA recomenda que o consumo

do medicamento X seja limitado a 4 caixas por mês e

determina que o preço máximo dessa quantidade de caixas não

ultrapasse 30% do valor do salário mínimo, que, atualmente,

é de R$ 880,00. Assertiva: Nessa situação, o preço de cada

caixa do medicamento X não poderá ultrapassar R$ 66,00.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais

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

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

Q46.

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os

itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos

fundamentais.

Conforme a CF, o poder emana do povo e é exercido por meio

de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício

do poder diretamente pelo povo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Aplicabilidade e interpretação, vigência e eficácia das normas constitucionais



Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q47.

Julgue os itens seguintes, acerca da supremacia da Constituição e

da aplicabilidade das normas constitucionais.

A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada

não só do ponto de vista jurídico, mas também do social,

ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação

pela população.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas difuso e concentrado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q48.

A respeito do controle de constitucionalidade e da cláusula de

reserva de plenário, julgue os itens seguintes, à luz do entendimento

do STF.

O STF, mitigando norma constitucional, entende que é

dispensável a submissão da demanda judicial à regra da reserva

de plenário quando a decisão do tribunal basear-se em

jurisprudência do plenário ou em súmula do STF.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação direta de inconstitucionalidade

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

Q49.

A respeito do controle de constitucionalidade no Brasil e das

competências do Supremo Tribunal Federal, julgue os seguintes

itens.

Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de

constitucionalidade podem ser propostas, entre outros, pelo

presidente da República, pelo presidente do Senado Federal,

pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo

procurador-geral da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q50.

Ainda a respeito de controle de constitucionalidade, julgue os itens.



Constitui requisito da petição inicial da ação declaratória de

constitucionalidade a indicação da existência de controvérsia

judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da

ação declaratória. Essa controvérsia pode ser caracterizada

pela demonstração do simples desacordo entre os tribunais

acerca da aplicação da norma.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q51.

A respeito do controle de constitucionalidade, julgue os itens

seguintes.

Pode o STF, por decisão da maioria absoluta de seus

membros, deferir pedido de medida liminar na arguição de

descumprimento de preceito fundamental.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q52.

Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos

e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue

os seguintes itens.

A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais

fundamentais decorrentes do devido processo legal aplicáveis

tanto ao cidadão em geral quanto aos servidores públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

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

Q53.

Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos

e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais

sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da

implementação de normas de saúde, higiene e segurança,

é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também

aos servidores ocupantes de cargos públicos.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q54.

Em relação aos direitos e às garantias fundamentais e às funções

essenciais à justiça, julgue os itens a seguir, considerando a

jurisprudência dos tribunais superiores.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,

brasileiro nato que tiver perdido a nacionalidade poderá ser

extraditado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q55.

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais

constitucionalmente assegurados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, indivíduo civilmente identificado não será

submetido à identificação criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Competências da União

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q56.

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens seguintes, relativos ao Estado federal brasileiro

e à sua organização político-administrativa.

A União, os estados-membros e os municípios têm

competência concorrente para desenvolver políticas

públicas que visem à redução de doenças, à proteção

e à recuperação da saúde.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Competências dos Estados

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE



Q57.

Um cidadão brasileiro deseja impedir a construção de uma

usina nuclear em determinado estado da Federação no qual ele tem

domicílio. Nesse sentido, ele ajuizou ação civil pública na justiça

comum amparado pelos seguintes argumentos: a garantia do direito

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

o princípio da equidade intergeracional e do desenvolvimento

sustentável e, ainda, a impossibilidade da construção, visto que há

um cemitério na área em que se deseja construir a usina.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem, com base em aspectos legais a ela relacionados.

O estado-membro não poderá propor nem aprovar legislação

que autorize a criação da usina nuclear, porque, caso o faça,

essa lei será declarada inconstitucional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Competências dos Municípios

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q58.

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens seguintes, relativos ao Estado federal brasileiro

e à sua organização político-administrativa.

As leis orgânicas dos municípios podem criar conselhos

ou órgãos de contas municipais para exercer o controle

externo do Poder Executivo municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q59.

Considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos

tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais

e da aplicabilidade das normas constitucionais, julgue os itens a

seguir.

A norma constitucional que estabelece que o provimento dos

cargos públicos ocorra por meio da realização de concurso

público é de eficácia limitada, tendo em vista que a promoção

do certame depende de autorização legal.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q60.

Pedro, que é servidor público ocupante de cargo

de professor de rede estadual de ensino público e trabalha

de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, foi aprovado

em concurso para cargo público de nível médio não especializado,

com carga horária semanal de vinte horas, que deve ser cumprida

no turno matutino.

Nessa situação hipotética,

Pedro poderá acumular os dois cargos públicos, mesmo

que o cargo de nível médio para o qual ele foi aprovado

não seja especializado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Atribuições do Presidente da República

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q61.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União,

de seus integrantes e de suas competências.

Mediante medida provisória, o presidente da República

poderá dispor sobre a organização e o funcionamento

da administração pública federal, desde que a proposta

não implique aumento de despesa nem a criação ou extinção

de órgãos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Responsabilidades do Presidente da República

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q62.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.

Na hipótese de o presidente da República, antes da vigência

do seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser

admitida por dois terços da Câmara de Deputados para,

posteriormente, poder ser submetida a julgamento perante

o Senado Federal.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q63.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União,

de seus integrantes e de suas competências.

Caso se omitam no dever legal de comunicar ao Tribunal

de Contas da União as irregularidades de que tiverem

conhecimento, os responsáveis pelo controle interno dos

três poderes da União poderão ser responsabilizados

solidariamente com o infrator.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q64.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União,

de seus integrantes e de suas competências.

Os tribunais superiores têm sede na capital federal

e jurisdição em todo o território nacional; já o Conselho

Nacional de Justiça também tem sede na capital federal,

mas não exerce jurisdição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Supremo Tribunal Federal

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q65.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.

O CNJ exerce a supervisão orçamentária da justiça federal de

primeiro e de segundo graus.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q66.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.



Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,

originariamente, ações contra o CNJ.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Superior Tribunal de Justiça

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q67.

À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores,

julgue os itens que se seguem, acerca do Poder Judiciário e do

controle de constitucionalidade.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar

recurso ordinário aviado para impugnar decisão denegatória

em mandado de segurança proferida em única instância por

turma recursal de juizado especial.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais

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

Q68.

Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

Compete à justiça federal julgar processos em que a União seja

autora, ré ou assistente, inclusive os decorrentes de acidente de

trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q69.

Julgue os itens a seguir, no que se refere ao Poder Judiciário.

Conforme a CF, o Tribunal Superior do Trabalho e as juntas de

conciliação e julgamento são órgãos da justiça do trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE



Q70.

No que se refere ao procurador-geral da República, aos demais

procuradores-gerais e às garantias dos membros do Ministério

Público da União, julgue os itens seguintes.

Somente depois de aprovado pelo Senado Federal, o

procurador-geral da República deverá ser nomeado pelo

presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia Pública

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q71.

Acerca das funções essenciais à justiça, julgue os próximos itens.

A fim de garantir assistência jurídica integral aos necessitados,

o Estado federado poderá optar por criar a defensoria

pública local ou firmar convênio exclusivo e obrigatório

com a Ordem dos Advogados do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia e Defensoria Públicas

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q72.

No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue os

itens subsequentes.

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores

públicos a garantia de inamovibilidade, originalmente

concedida aos magistrados.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração pública: princípios básicos

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q73.

Um servidor público federal determinou a nomeação 

de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público 

onde trabalha. Questionado por outros servidores, 

o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando 

que o ato de nomeação é ilegal. 

 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.



O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário

intervenha para apreciar atos administrativos que estejam

supostamente eivados de ilegalidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q74.

A respeito dos agentes públicos e dos poderes da administração

pública, julgue os itens que se seguem.

Quando um servidor detentor de cargo de chefia assina

expediente em concordância com o conteúdo de ato elaborado

por servidor subordinado, está caracterizada uma expressão do

poder hierárquico.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q75.

Julgue os itens seguintes, acerca de poderes administrativos,

licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil

do Estado.

O poder disciplinar da administração pública é considerado

discricionário nos procedimentos previstos para apuração

de faltas administrativas, tendo em vista que não existem

regras rígidas, por exemplo, para considerar a gravidade

da infração e arbitrar uma pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

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

Q76.

Com referência aos poderes administrativos, julgue os itens

subsecutivos.

Em regra, o poder regulamentar é dotado de originariedade e,

por conseguinte, cria situações jurídicas novas, não se

restringindo apenas a explicitar ou complementar o sentido de

leis já existentes.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q77.

Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração

pública e do regime jurídico-administrativo, julgue os itens que se

seguem.

Situação hipotética: O proprietário de determinado

restaurante recebeu notificação na qual constava a

determinação de que a obra que havia sido irregularmente

realizada na calçada do referido estabelecimento, para a

colocação de mesas, teria de ser demolida. Assertiva: Nesse

caso, decorrendo o prazo sem cumprimento da ordem,

a administração poderá promover a demolição sob o manto da

autoexecutoriedade dos atos administrativos e do poder de

polícia.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q78.

Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no

serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus.

A competência para a edição do referido ato normativo seria

de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se

sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção

apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do

resultado.

Nessa situação hipotética,

Mauro não agiu com abuso de poder.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito e princípios

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q79.

Acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir.

A encampação é a denominação dada a uma forma de se

extinguir a concessão para a prestação de serviço público

e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de

atuação culposa do concessionário.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização

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

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

Q80.

A respeito de concessão administrativa, julgue os itens

subsecutivos.

Tratando-se de concessão administrativa, a administração

pública é usuária direta ou indireta da prestação de serviços,

enquanto, no caso de concessão patrocinada, há cobrança de

tarifa dos usuários particulares.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos e atributos

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

Q81.

No que diz respeito à administração pública, julgue os itens a

seguir.

Documento de entidade de direito privado cujo objetivo seja

tornar pública decisão tomada pela entidade no exercício de

delegação concedida por órgão da administração pública direta

não caracteriza ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação, revogação e convalidação

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q82.

Um servidor público federal determinou a nomeação

de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público

onde trabalha. Questionado por outros servidores,

o departamento jurídico do órgão emitiu parecer indicando

que o ato de nomeação é ilegal.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Sob o fundamento da ilegalidade, a administração pública

deverá revogar o ato de nomeação, com a garantia de que

sejam observados os princípios do devido processo legal

e da ampla defesa.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Discricionariedade e vinculação

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

Q83.

Com base na Lei nº 9.784/1999 e no entendimento da doutrina

majoritária, julgue os próximos itens, acerca de ato e processo

administrativos.

Quanto à discricionariedade dos atos administrativos,

entende-se por oportunidade a avaliação do momento em

que determinada providência deverá ser adotada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q84.

Acerca da organização da administração pública brasileira, julgue

os itens subsequentes.

Ao outorgar determinada atribuição a pessoa não integrante de

sua administração direta, o Estado serve-se da denominada

desconcentração administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PLANEJAMENTO - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q85.

A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue os

itens a seguir.

As autarquias e as empresas públicas integram a administração

indireta e assemelham-se quanto ao modo de criação e ao

regime jurídico, pois a criação de ambas depende de

autorização legislativa e ambas submetem-se tanto ao regime

público como ao regime privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

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



Q86.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

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

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

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

Q87.

No que diz respeito à administração pública, julgue os itens a

seguir.

No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar

na assistência médica poderá consistir em empresa pública, se

envolver a geração de lucro, ou fundação pública, se se tratar

de entidade sem fins lucrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q88.

A respeito de organização administrativa, de atos administrativos

e de autarquias, julgue os itens a seguir.

Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima,

as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas

de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Órgãos públicos: Conceito, natureza e classificação

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

Q89.

Com relação à administração direta e indireta, centralizada e

descentralizada, julgue os itens a seguir.

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, um órgão 

classificado como autarquia em regime especial, integra a



administração indireta da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Servidores públicos: Cargo, emprego e função públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q90.

Julgue os itens a seguir, relativos ao regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor

será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer

omisso, será instaurado procedimento administrativo

disciplinar sumário conduzido por comissão composta por

dois servidores estáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e alterações (Regime Jurídico Único) / Disposições preliminares

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q91.

Com relação ao controle da administração, ao regime jurídico da Lei n.º 8.112/1990 e ao ato administrativo, julgue os itens

subsecutivos.

O regime jurídico estatutário de que trata a Lei n.º 8.112/1990

é aplicável aos servidores da administração direta, das

autarquias e das empresas públicas federais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999 e alterações) / Disposições gerais

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

Q92.

A respeito do processo administrativo, julgue os itens subsequentes.

Nos processos administrativos, a divulgação oficial dos atos é

obrigatória, ressalvadas as hipóteses constitucionais de sigilo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Processo administrativo (Lei nº 9.784/1999 e alterações) / Direitos e deveres dos administrados

Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE



Q93.

Com base no entendimento jurisprudencial e na legislação federal

que rege o processo administrativo, julgue os itens.

Na ausência de legislação local específica, os demais entes da

Federação devem aplicar as normas previstas na lei federal,

que regula o processo administrativo no âmbito da

administração pública federal direta e indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo

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

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

Q94.

Acerca do controle da atividade financeira do Estado e do controle

exercido pelos tribunais de contas, julgue os próximos itens.

Compete ao Tribunal de Contas da União, entre outras

atribuições, representar ao poder competente sobre

irregularidades ou abusos apurados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q95.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os

seguintes itens.

Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo de servidor

público, a responsabilidade deste será subjetiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei nº 8.429/1992 e alterações

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

Q96.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano 

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício 

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

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, 

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

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao 

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei. 



 

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos 

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, 

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

do servidor público, 

José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade

administrativa que praticou nas esferas civil e penal,

uma vez que já foi apenado administrativamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Conceito e finalidade

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q97.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.

É vedada a realização de licitação pública para aquisição de

bens destinados ao combate de calamidades públicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Princípios

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

Q98.

À luz das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, que dispõem

sobre licitações e contratos da administração pública, julgue

os itens a seguir.

No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem

de preferência por produto ou serviço, em respeito ao

princípio constitucional da isonomia — igualdade de todos

os participantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Objeto

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q99.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.

Nos contratos referentes a obras, a administração pública

pode exigir do contratado a prestação de garantias.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q100.

Julgue os itens seguintes, acerca de poderes administrativos,

licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil

do Estado.

A licitação será inexigível nos casos em que a administração

pública der preferência a produto de marca específica cujo

fornecimento seja feito por representante comercial exclusivo,

sendo, assim, permitida a aquisição direta do produto, sob

a justificativa de inviabilidade de competição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Modalidades

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

Q101.

À luz das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, que dispõem

sobre licitações e contratos da administração pública, julgue

os itens a seguir.

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão

e pregão são modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Procedimentos, anulação, revogação e sanções

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q102.

Um edital de licitação foi publicado e, em seguida, foram

apresentadas propostas. No entanto, antes da etapa de

homologação, o gestor do órgão licitador decidiu não realizar o

certame, sob a alegação de que aquele não era o momento oportuno

para tal.

Nessa situação hipotética,

ao determinar que não realizaria o procedimento licitatório, o

gestor deveria ter justificado a medida, elencando os motivos

que o levaram a tomar referida decisão.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Pregão presencial e eletrônico

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q103.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e das normas de

licitação pública, julgue os itens subsecutivos.

A convocação dos interessados em participar de pregão

eletrônico deve ser feita exclusivamente por meio de

mecanismos eletrônicos de acesso público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Sistema de registro de preços

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q104.

Com base nos dispositivos do Decreto nº 7.892/2013, que

regulamenta o sistema de registro de preços, julgue o próximo item.

Se o preço registrado por determinado fornecedor estiver

acima do praticado pelo mercado, o registro de preço desse

fornecedor será cancelado caso ele não concorde em reduzir

o preço.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Características do contrato administrativo

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q105.

Julgue os itens seguintes, acerca de poderes administrativos,

licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil

do Estado.

Nos contratos administrativos, é permitido que a administração

pública efetue acréscimo superior ao que a lei obriga o

contratado a aceitar, desde que se faça devidamente o reajuste

do preço do contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Formalização e fiscalização do contrato

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

Q106.



Acerca das modalidades de licitação, julgue os itens seguintes.

Bens imóveis da administração pública adquiridos em função

de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento

poderão, por ato da autoridade competente, ser alienados

mediante procedimento licitatório na modalidade leilão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Aspectos orçamentários e financeiros da execução do

contrato

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q107.

No que diz respeito à rescisão de contrato administrativo, ao

tombamento e à responsabilidade do Estado, julgue os próximos

itens.

Situação hipotética: Determinado órgão público contratou

uma prestadora de serviços para executar uma atividade em seu

edifício sede. Durante a execução do contrato, o órgão atrasou

por cem dias o pagamento dos serviços executados. Não houve

culpa da contratada. Assertiva: Nessa situação, o atraso poderá

ensejar a rescisão do contrato, devendo a contratada ser

ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que

houver sofrido.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Sanção administrativa

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

Q108.

Acerca de sanções administrativas, consórcios e convênios

administrativos, rescisão de contrato administrativo e dispensa de

licitação, julgue os itens a seguir.

É vedado à administração pública aplicar cumulativamente

multa e suspensão temporária de participação em licitação e

impedimento de contratar com a administração pública por

prazo de até dois anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Equilíbrio econômico-financeiro, alteração do objeto e

prorrogação do prazo de vigência e de execução

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q109.

Acerca de atos administrativos, licitações e contratos da 

administração pública, julgue os itens a seguir.



Situação hipotética: O Ministério Público de determinado

estado da Federação, visando reformar seu edifício sede,

firmou contrato administrativo. Iniciada a execução do

contrato, a administração resolveu modificar unilateralmente

o contrato em decorrência de acréscimo quantitativo do objeto

contratado. Assertiva: Nessa situação, o contratado é obrigado

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

realizados até o limite de 50% do valor inicial atualizado do

contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Licitações e Contratos administrativos (Lei nº 8.666/1993 e alterações) / Garantia contratual

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q110.

Acerca de licitações e contratos a serem celebrados por empresas

públicas, julgue os itens a seguir.

A empresa pública prestadora de serviço público poderá

dispensar a garantia contratual.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei nº 11.416/2006 –(carreiras do Poder Judiciário da União)

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

Q111.

Acerca das regras aplicáveis aos servidores públicos do Poder

Judiciário, e considerando o que dispõe a Lei nº 8.112/1990 e a

Lei nº 11.416/2006, julgue os itens a seguir.

As funções comissionadas de natureza gerencial dos órgãos do

Poder Judiciário da União são destinadas exclusivamente a

servidores efetivos com formação superior.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Eficácia da lei

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q112.

A respeito da aplicação da lei civil, da pessoa natural e dos bens,

julgue os itens a seguir.

O fenômeno da ultratividade da norma jurídica é exceção à

regra de que a lei necessita estar vigente para ser aplicada.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Aplicação da lei no tempo e no espaço

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q113.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Com a dissolução da pessoa jurídica, a personalidade desse

ente não desaparece, mas subsiste até que a liquidação seja

concluída.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro / Interpretação da lei

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q114.

Considerando o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito

Brasileiro a respeito da vigência da norma jurídica, da interpretação

das leis e da eficácia da lei no espaço, julgue os itens a seguir.

Em caso de lacuna normativa, a revogação de uma lei opera

efeito repristinatório automático.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas Naturais / Personalidade e Capacidade

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q115.

À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores,

julgue os itens a seguir, a respeito dos direitos da personalidade, do

direito de família, dos direitos reais e da prescrição.

O companheiro sobrevivente tem legitimidade para requerer

medida judicial para que cesse lesão a direito da personalidade

da pessoa falecida com quem possuía união estável.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas Naturais / Direitos da Personalidade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE



Q116.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a alteração

do prenome e do gênero (sexo) no registro civil de pessoas

transgênero somente poderá ser realizada se houver

autorização judicial e comprovação da realização de cirurgia

de transgenitalização pelo(a) interessado(a).

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas jurídicas

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q117.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Se houver capacidade legal e manifestação expressa por

escrito, será válida a renúncia prévia da prescrição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Domicílio Civil

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q118.

Com base nas disposições do Código Civil, julgue os itens

seguintes.

Se a pessoa natural tiver diversas residências onde viva

alternadamente, qualquer uma delas é considerada seu

domicílio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Bens

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q119.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

O uso comum dos bens públicos deve ser sempre gratuito;

por isso, a cobrança de valores por sua utilização caracteriza

violação ao interesse social.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Negócios jurídicos

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q120.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Para a imputação do pagamento, os débitos devem ser relativos

a coisas fungíveis entre si e consistir em obrigações líquidas e

vencidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Atos jurídicos lícitos

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

Q121.

Julgue os próximos itens, referentes à interpretação da lei, aos

direitos da personalidade, à validade dos negócios jurídicos e à

prova.

Considere a seguinte situação hipotética.

Durante o trâmite de uma ação judicial, João confessou fatos

relevantes para a resolução do conflito. Posteriormente, João

informou ao juiz da causa ter-se arrependido da confissão e

solicitado a revogação do ato.

Nessa situação, caberá ao juiz indeferir o pedido de João com

base no caráter irrevogável da confissão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Fatos Jurídicos / Atos Ilícitos

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q122.

Acerca da prescrição, da decadência, das obrigações e da

responsabilidade civil, julgue os itens que se seguem.

O autor de ato ilícito que resulte em obrigações é considerado

em mora a partir do momento em que pratica o ato.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Civil / Prescrição e decadência

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q123.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Um indivíduo embriagado transportava

em seu carro um passageiro, por simples cortesia, quando, por

descuido, colidiu de frente com uma árvore às margens da

pista. Assertiva: A embriaguez do motorista não atrai a

responsabilidade pela reparação de eventuais danos materiais

causados ao passageiro, posto que o transporte por simples

cortesia é ato gratuito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direitos das Obrigações

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q124.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Na interpretação sistemática de lei, o intérprete busca o sentido

da norma em consonância com as que inspiram o mesmo ramo

do direito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Responsabilidade Civil

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q125.

Julgue os itens seguintes, relativos à desconsideração da

personalidade jurídica, à responsabilidade civil e à ausência.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as instituições

bancárias respondem objetivamente por fortuitos internos

— danos causados por fraudes ou delitos praticados por

terceiros, como o recebimento de empréstimos mediante

fraude —, responsabilidade que decorre do risco do

empreendimento.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Civil / Penhor, Hipoteca e Anticrese

Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q126.

A respeito da posse, dos direitos reais e da locação, julgue os itens

seguintes.

Penhorada a nua-propriedade, o direito real de usufruto se

extinguirá com a adjudicação do imóvel.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Disposições Gerais

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q127.

Considerando o que dispõe o Código Civil acerca de negócios

jurídicos e contratos, julgue os itens a seguir.

Nos contratos onerosos, a responsabilidade do alienante pela

evicção pode ser excluída por convenção das partes em

cláusula expressa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Compra e Venda

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q128.

Acerca das obrigações, dos direitos de personalidade e do negócio

jurídico, julgue os itens subsequentes.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na ação

ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperar coisa

vendida com cláusula de reserva de domínio, a apresentação de

notificação extrajudicial enviada pelo cartório de títulos e

documentos não é meio apto a comprovar a mora do devedor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Prestação de Serviço

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q129.

No que se refere a contrato de prestação de serviço e mandato,

julgue os itens que se seguem.



O objeto do contrato de prestação de serviço pode ser tanto

uma atividade material quanto intelectual, sendo necessário,

para que o contrato seja válido, o estabelecimento de

determinação específica da natureza da atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Mandato

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q130.

No que se refere a contrato de prestação de serviço e mandato,

julgue os itens que se seguem.

Conforme o STJ, o dever de prestar contas não se transmite aos

herdeiros do mandatário, haja vista o caráter personalíssimo do

contrato; no caso de morte do mandante, entretanto, ocorre a

transmissão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Transação

Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q131.

Acerca da prescrição, do negócio jurídico, das obrigações e dos

contratos, julgue os itens subsequentes.

Não se transmitem direitos por meio da transação, a qual, se

referir-se a coisa indivisível, só aproveita aos que nela

intervierem.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Empreitada

Fonte: ANALISTA - ADVOCACIA / SERPRO / 2008 / CESPE

Q132.

Julgue os itens que se seguem, referentes ao direito civil.

.

O contrato será de empreitada se a remuneração se calcula em

função da obra feita, não se levando em conta o tempo gasto

em sua execução, ao contrário da locação de serviço, em que

a remuneração é paga em função de uma unidade de tempo,

como a hora, o dia ou o mês.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Processual Civil / Normas processuais civis; Pressupostos processuais; Preclusão

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q133.

Julgue os itens seguintes, relativos a atos processuais, mandado de

segurança e processo de execução.

São exemplos de negócios processuais típicos: a fixação de

calendário processual para a prática dos atos processuais; a

eleição de foro; as hipóteses da tutela provisória.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Jurisdição; Ação / Conceito, natureza, elementos e características; Condições da ação; Classificação

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q134.

Julgue os itens a seguir, relativos à função jurisdicional.

A cooperação jurídica internacional segue parâmetros legais

definidos em lei ordinária nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Capacidade processual e postulatória

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q135.

Julgue os itens a seguir, relativos a normas processuais civis,

capacidade processual e postulatória e intervenção de terceiros.

Caso o titular do direito lesado ou ameaçado seja uma pessoa

incapaz, a legitimidade ativa passa a ser dos seus pais, que

poderão agir em conjunto ou isoladamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Deveres das partes e procuradores

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

Q136.

Conforme o Código de Processo Civil vigente, julgue os itens

seguintes, a respeito da função jurisdicional, dos deveres das partes

e de procuradores, do litisconsórcio e da assistência.

Procurador estadual que crie embaraços à efetivação de 

decisão judicial estará sujeito à aplicação de multa pela prática



de ato atentatório à dignidade da justiça.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Despesas, dos honorários advocatícios e das multas

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q137.

À luz das disposições do Código de Processo Civil (CPC), julgue

os próximos itens.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as regras sobre

honorários de sucumbência estabelecidas no atual CPC se

aplicam somente aos processos judiciais que se iniciaram após

a entrada em vigor desse código.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Sucessão das partes e dos procuradores

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q138.

Julgue os itens a seguir, relativos a normas processuais civis,

capacidade processual e postulatória e intervenção de terceiros.

Após a juntada da procuração nos autos de uma relação

processual, é vedado ao constituinte revogar os poderes

conferidos ao seu advogado sem a anuência deste.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Litisconsórcio

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

Q139.

Conforme o Código de Processo Civil vigente, julgue os itens

seguintes, a respeito da função jurisdicional, dos deveres das partes

e de procuradores, do litisconsórcio e da assistência.

É lícito ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao

número de litigantes na fase de conhecimento, mas não por

ocasião da execução da sentença.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Intervenção de terceiros



Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q140.

Julgue os itens seguintes, a respeito da intervenção de terceiros e do

processo de execução.

Deverá ser decidido pelo relator do processo o incidente

de desconsideração da personalidade jurídica, modalidade

de intervenção de terceiros cabível em todas as fases do

processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na

execução, quando for instaurado originariamente no tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Poderes, deveres e responsabilidade do juiz

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q141.

Acerca do valor da causa, da tutela provisória, do Ministério

Público, da advocacia pública, da defensoria pública e da coisa

julgada, julgue os itens subsequentes.

Os membros do Ministério Público, da advocacia pública e da

defensoria pública podem ser responsabilizados

regressivamente quando atuarem com dolo ou fraude no

exercício de suas funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Ministério Público

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q142.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens

seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de

nulidades processuais; e de sentença.

Em processo que envolva interesse de incapaz, tendo sido

verificado que o parquet não foi intimado, o juiz decretará, de

ofício, a nulidade do processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q143.

À luz do Novo Código de Processo Civil, julgue os itens seguintes, 

referentes aos prazos e aos atos processuais.



As partes poderão negociar as datas em que os atos processuais

serão praticados, desde que essas datas atendam às

especificidades do processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Tempo e lugar

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q144.

À luz do Novo Código de Processo Civil, julgue os itens seguintes,

referentes aos prazos e aos atos processuais.

Citações, intimações e penhoras poderão ser realizadas no

período de férias forenses bem como nos feriados e nos dias

úteis fora do horário regular, independentemente de

autorização judicial, respeitando-se a regra constitucional da

inviolabilidade de domicílio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q145.

À luz do Novo Código de Processo Civil, julgue os itens seguintes,

referentes aos prazos e aos atos processuais.

Os prazos processuais podem ser fixados em

meses, dias, horas, minutos ou outra unidade de medida,

quando houver a possibilidade de sua estipulação pelas partes

ou pelo juiz; os prazos contados em dias, sejam judiciais ou

legais, serão contados somente em dias úteis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicação dos atos processuais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - DIREITO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q146.

No que diz respeito às normas processuais, aos atos e negócios

processuais e aos honorários de sucumbência, julgue os itens que se

seguem, com base no disposto no novo Código de Processo Civil.

No que se refere à comunicação dos atos processuais, aplica-se 

às entidades da administração pública direta e indireta 

a obrigatoriedade de manter cadastro nos sistemas de processo 

em autos eletrônicos, para o recebimento de citações



e intimações, que serão preferencialmente realizadas por meio 

eletrônico.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Nulidades

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q147.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens

seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de

nulidades processuais; e de sentença.

A existência de convenção de arbitragem acarreta a extinção

do processo sem resolução do mérito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Tutela provisória

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q148.

Acerca de normas processuais, atos processuais, tutela

provisória e atuação do Ministério Público no processo civil,

julgue os itens subsequentes.

A concessão de tutela provisória, em qualquer de suas

modalidades previstas no Código de Processo Civil,

depende da demonstração da probabilidade do direito e do

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo

judicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q149.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens

seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de

nulidades processuais; e de sentença.

Na cooperação jurídica internacional, poderá ser prestado

auxílio direto caso a medida requerida não decorra diretamente

de decisão jurisdicional que, proferida por autoridade

estrangeira, será submetida a juízo de delibação no Brasil.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Processual Civil / Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença / Disposições Gerais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q150.

Acerca de normas processuais, atos processuais, tutela

provisória e atuação do Ministério Público no processo civil,

julgue os itens subsequentes.

As normas que versem sobre procedimento possuem

natureza cogente, sendo vedado às partes, ainda que sejam

capazes e que o processo verse sobre direitos disponíveis,

estabelecer mudanças no rito previamente estabelecido

pelo legislador.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença / Petição inicial

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q151.

Acerca do procedimento comum, julgue os itens que se seguem.

Quando for dispensável a fase instrutória e o pedido contrariar

súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo

Tribunal Federal, o juiz poderá julgar liminarmente

improcedente o pedido, mesmo sem a citação do réu.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença / Improcedência liminar do pedido

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q152.

Julgue os itens subsequentes, relativos à improcedência liminar do

pedido e ao cumprimento de sentença.

Contra a decisão que julgue liminarmente improcedente

o pedido do autor por contrariar acórdão do Superior Tribunal

de Justiça em julgamento de recursos repetitivos caberá

recurso de agravo de instrumento cujo prazo é de quinze dias.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença / Contestação, reconvenção e revelia

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q153.



A respeito das regras do atual Código de Processo Civil acerca da

resposta do réu, julgue os itens que se seguem.

A reconvenção, incidente processual no qual o réu apresenta

pretensão conexa com a ação principal contra o autor, deve ser

instrumentalizada em petição avulsa e pode ser apresentada a

qualquer tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processo de conhecimento e do cumprimento de sentença / Sentença e coisa julgada

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q154.

Acerca do valor da causa, da tutela provisória, do Ministério

Público, da advocacia pública, da defensoria pública e da coisa

julgada, julgue os itens subsequentes.

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva

de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de

interesses dos seus associados, somente alcançará os seus

filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador

se estes tiverem a condição de filiado até a data da propositura

da demanda.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processos de execução

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q155.

Acerca de normas processuais, atos processuais, tutela

provisória e atuação do Ministério Público no processo civil,

julgue os itens subsequentes.

Os estados-membros têm competência para editar normas

a fim de estabelecer procedimentos em matéria processual,

podendo se basear em peculiaridades locais para legislar

nessa situação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais / Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q156.

Ao examinar o recurso de apelação interposto pela 

defensoria pública em um processo judicial de natureza civil, o 

relator entendeu que deveria ser instaurado incidente de 

resolução de demandas repetitivas. Assim, ele encaminhou o pedido



de instauração ao presidente do tribunal de justiça e, tomadas 

as providências previstas em lei, o incidente foi admitido. 

 

 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

Nesse incidente de resolução de demandas repetitivas,

será obrigatória a participação do Ministério Público como

fiscal da ordem jurídica, estando assegurado seu direito

à sustentação oral no momento do julgamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais / Reclamação

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q157.

Julgue os itens subsequentes, relativos à improcedência liminar do

pedido e ao cumprimento de sentença.

Situação hipotética: Órgão colegiado de um Tribunal

Regional Federal negou provimento a recurso de apelação e

aplicou tese diversa da proferida pelo Superior Tribunal

Federal em julgamento de casos repetitivos. Assertiva: Nesse

caso, a parte sucumbente poderá valer-se de reclamação

constitucional para reformar a decisão proferida pelo Tribunal

Regional Federal após o trânsito em julgado desta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Recursos

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q158.

Julgue os itens a seguir, considerando as regras do atual Código de

Processo Civil acerca das sentenças e dos recursos.

A insuficiência no valor do preparo — que, em regra, constitui

um dos requisitos de admissibilidade recursal — implica

imediata deserção.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Recursos para os tribunais superiores / Recursos extraordinário e especial

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

Q159.

À luz do Código de Processo Civil e da doutrina pertinente, julgue

os itens a seguir, acerca dos recursos extraordinário e especial.



No caso de interposição de recurso especial, a questão federal

que tiver sido debatida somente no voto vencido deverá ser

considerada como parte integrante do acórdão, inclusive para

fins de prequestionamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Recursos para os tribunais superiores / Agravo em recursos extraordinário e especial

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

Q160.

Foi interposto, no tribunal de origem, um recurso especial,

oportunidade na qual o vice-presidente daquele tribunal, após a

juntada das contrarrazões, admitiu o apelo e o encaminhou ao

Superior Tribunal de Justiça.

Nessa situação hipotética,

se entender que o recurso especial possui vício de

admissibilidade, a parte recorrida poderá interpor recurso de

agravo em recurso especial contra a decisão do tribunal de

origem.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Mandado de segurança

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q161.

A respeito de mandado de segurança, ação civil pública, ação de

improbidade administrativa e reclamação constitucional, julgue os

itens que se seguem.

Ainda que vise garantir a observância de súmula vinculante, o

trânsito em julgado de decisão obsta o manejo de reclamação

constitucional pela parte prejudicada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Ação civil pública

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

Q162.

A respeito de mandado de segurança, ação popular, ação civil

pública e ação de improbidade administrativa, julgue os itens

a seguir.

Na hipótese de abandono de ação civil pública proposta

por associação, poderá a Defensoria Pública assumir a

titularidade ativa.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Princípios e fontes do Direito do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q163.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos princípios e aos

institutos reguladores das relações coletivas do trabalho.

Não ofende norma constitucional cláusula constante de acordo,

convenção coletiva ou sentença normativa que estabeleça

contribuição obrigatória, a trabalhadores não filiados, em favor

de entidade sindical, a título de taxa para custeio do sistema

confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento

sindical e outras da mesma espécie.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988)

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q164.

Considerando que determinados contratos de trabalho possibilitam

o labor em residência, julgue os itens subsequentes.

Segundo a legislação consolidada, há diferença entre o

trabalho realizado na residência do obreiro ou na sede da

empresa contratante para a configuração da relação de

emprego.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q165.

No que concerne à relação de emprego, julgue os próximos itens.

Em caso de aviso prévio trabalhado, a jornada de trabalho do

empregado deve ser reduzida em duas horas diárias ou o

empregador deve liberar o empregado do trabalho por sete dias

seguidos. No entanto, é cabível a negociação entre as partes

para substituição do período de jornada reduzida pelo

pagamento das horas correspondentes.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho temporário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q166.

Julgue os próximos itens, a respeito do trabalho temporário.

O contrato de trabalho temporário pode ser acordado tácita ou

expressamente, verbalmente ou por escrito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu / Trabalho avulso

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2008 / CESPE

Q167.

Com referência ao conceito legal de trabalhador avulso, julgue o

item seguinte.

É considerado trabalhador avulso aquele que presta serviços

de forma autônoma, com profissionalismo e habitualidade,

sem dependência ou subordinação para com o tomador do

serviço, atuando por conta própria e assumindo os riscos da

atividade por ele desenvolvida.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Empregado e empregador: conceito e caracterização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TST / 2008 / CESPE

Q168.

Quanto ao contrato de trabalho e aos requisitos da relação de

emprego, julgue os itens subseqüentes.

Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,

assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e

dirige a prestação pessoal do serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Grupo econômico

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q169.

Julgue os itens que se seguem de acordo com a legislação e a

jurisprudência trabalhista.

A demonstração do interesse integrado e a atuação conjunta de

empresas com identidade de sócios são requisitos a serem

observados para a caracterização de grupo econômico.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu / Sucessão de empregadores

Fonte: ANALISTA - ADVOCACIA / SERPRO / 2008 / CESPE

Q170.

A respeito do direito do trabalho, julgue os itens seguintes.

A morte do empregador constituído em empresa individual

gera necessariamente a rescisão do contrato de trabalho com

seus empregados.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q171.

À luz da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do

entendimento dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir,

referentes a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho.

O empregado que ocasionalmente trabalhar no período das 20 h de um dia até às 8 h do dia seguinte terá direito ao

recebimento do adicional noturno, inclusive com relação às

três últimas horas trabalhadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q172.

Julgue os próximos itens, relativos aos direitos trabalhistas.

Considere que um trabalhador tenha ajuizado reclamação

trabalhista contra decisão de seu empregador, argumentando

que a empresa deveria retomar a concessão de intervalo

intrajornada e o fornecimento da refeição que eram

anteriormente fornecidas aos seus empregados. Nessa situação,

é correto afirmar que o pedido do empregado é adequado, pois,

como tais vantagens foram instituídas pela própria empresa,

por mútuo consentimento, elas são incorporadas aos contratos

de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / O jus variandi



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2008 / CESPE

Q173.

Acerca dos intervalos interjornadas e das alterações no contrato

de trabalho, julgue os itens a seguir.

Caracteriza-se o jus variandi como a possibilidade de o

empregador fazer, unilateralmente, e em certas hipóteses,

pequenas modificações no contrato de trabalho, desde que

estas não alterarem significativamente o pacto laboral nem

causem prejuízos ao empregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q174.

Julgue os próximos itens, relativos aos direitos trabalhistas.

A suspensão que ultrapassar o prazo de trinta dias consecutivos

é considerada rescisão injusta do contrato de trabalho por

culpa do empregador, portanto são devidas, ao empregado, as

verbas rescisórias normais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Justas causas

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q175.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao contrato de trabalho e aos

direitos e deveres dele decorrentes.

A prática de ato atentatório à segurança nacional devidamente

comprovado por inquérito administrativo enseja justa causa do

empregado para rescisão do contrato de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Dispensa arbitrária

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - DIREITO / BASA / 2012 / CESPE

Q176.

À luz dos princípios do direito trabalhista, julgue os itens a seguir.

Se pretender findar o contrato de trabalho com determinado

empregado, sem justo motivo, então, nesse caso, o empregador

terá a obrigação de indenizar o empregado com o equivalente

a trinta dias de trabalho.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q177.

À luz da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do

entendimento dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir,

referentes a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho.

Conforme a CLT, empregado que recebe gratificação de

função há mais de dez anos perderá tal retribuição caso seja

revertido ao cargo efetivo anteriormente ocupado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização

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

Q178.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética acerca de rescisão do contrato de trabalho e aviso prévio,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Em determinada empresa foi estabelecido o mês de dezembro

para efetuar o pagamento de valores a título de distribuição dos

lucros. Nessa situação, o empregado que vier a ser demitido no

mês de outubro não terá direito ao recebimento da distribuição

dos lucros, pois o seu contrato de trabalho não estará vigente

à época estabelecida para a divisão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Aviso prévio

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

Q179.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética acerca de rescisão do contrato de trabalho e aviso prévio,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um empregado, enquanto cumpria aviso prévio, agrediu

fisicamente um colega de trabalho dentro da empresa, durante

o expediente, em decorrência de uma discussão a respeito de

futebol. Nessa situação, o empregado não terá direito às verbas

rescisórias de caráter indenizatório.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito do Trabalho / Estabilidade e garantias provisórias de emprego / Formas de estabilidade

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q180.

Conforme as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT), julgue os seguintes itens.

A estabilidade se dá no emprego e visa garantir a liberdade do

trabalhador para o exercício de sua função, estendendo-se ao

exercício de cargo de diretoria ou de gerência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho

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

Q181.

No que se refere à duração do trabalho e das férias, julgue os

próximos itens.

Um empregado que, em sua jornada diária, necessite de quinze

minutos após o encerramento do seu horário de trabalho para

trocar seu uniforme e fazer a higiene pessoal, receberá como

extras esses minutos excedentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Períodos de descanso e intervalo para repouso e alimentação

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q182.

À luz da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do

entendimento dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir,

referentes a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho.

Na rescisão de contrato de trabalho por culpa recíproca, o

empregado não tem direito ao recebimento de aviso prévio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado

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

Q183.

No que se refere à duração do trabalho e das férias, julgue os 

próximos itens.



A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em

razão da integração das horas extras, não repercute no cálculo

de férias e 13.º salário, pois configuraria um ganho dobrado

para o empregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Trabalho noturno e trabalho extraordinário

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q184.

À luz da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do

entendimento dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir,

referentes a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho.

A concessão apenas parcial do intervalo para alimentação e

repouso gera para o empregador a obrigação de pagar ao

empregado o valor correspondente ao intervalo integral

acrescido de 50% do valor da remuneração da hora normal

de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Sistema de compensação de horas

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE

Q185.

Julgue o item abaixo, acerca da duração da jornada de trabalho e

sua compensação.

O sistema de banco de horas somente poderá ser implantado na

empresa por meio de instrumento coletivo de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q186.

Julgue os itens a seguir, acerca de remuneração e salário.

O salário mínimo é fixado por lei federal, em caráter nacional,

de modo a garantir as necessidades vitais do trabalhador e de

sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,

vestuário, higiene, transporte e previdência social, devendo os

valores ser reajustados periodicamente para preservar o seu

poder aquisitivo, vedada sua vinculação como indexador

financeiro ou outro qualquer fim, podendo o valor ser

declarado por decreto do presidente da República, se assim

autorizado pela lei que fixar o modo de reajuste ou aumento.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Férias / Direito a férias e sua duração

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

Q187.

No que se refere à duração do trabalho e das férias, julgue os

próximos itens.

O empregado que peça demissão do emprego antes de

completar um ano não terá direito a receber nenhum valor a

título de férias.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Férias / Concessão e época das férias

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q188.

Julgue os itens que se seguem de acordo com a legislação e a

jurisprudência trabalhista.

A concessão das férias será noticiada ao empregado por

escrito, e estas deverão se iniciar a qualquer tempo, salvo em

dia de feriado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Férias / Remuneração e abono de férias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q189.

No que se refere à remuneração do empregado, julgue os itens a

seguir.

As férias do empregado devem ser remuneradas em dobro caso

sua concessão ultrapasse o período de doze meses

subsequentes ao do período aquisitivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Salário e da remuneração / Conceito e distinções

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q190.



Julgue os itens a seguir, acerca de remuneração e salário.

A remuneração do trabalhador compreende, além do salário,

também as gorjetas que perceber entre os valores cobrados

pela empresa de seus clientes, como adicional nas contas e a

destinada à distribuição entre os empregados, não integrando

a remuneração, entretanto, as gorjetas dadas espontaneamente

pelos clientes ao empregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Salário e da remuneração / Composição do salário

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q191.

À luz da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do

entendimento dos tribunais superiores, julgue os itens a seguir,

referentes a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho.

Policial militar que preste, em empresa privada, serviço de

natureza contínua, de maneira subordinada e mediante o

recebimento de salário, poderá ter o reconhecimento do

vínculo de emprego com a empresa, independentemente de

eventual penalidade disciplinar prevista em estatuto.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Salário e da remuneração / Modalidades de salário

Fonte: ANALISTA TéCNICO - DIREITO / SEBRAE / 2008 / CESPE

Q192.

A respeito do direito do trabalho, julgue os itens a seguir.

.

Constitui salário utilidade a utilização de veículo fornecido

pela empresa, em atividades particulares do empregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Salário e da remuneração / Formas e meios de pagamento do salário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q193.

No que se refere à remuneração do empregado, julgue os itens a

seguir.

Considere que um empregado tenha sido designado para 

substituir sua chefa durante o período de licença-maternidade. 

Durante esse período, esse empregado recebeu o mesmo 

salário da chefa substituída. No entanto, ao final do prazo da 

licença, a chefa pediu demissão, tendo o empregado sido



convidado a assumir a chefia de forma definitiva, porém com 

a remuneração menor que recebia anteriormente à substituição 

temporária. Nessa situação, é correto afirmar que a substituição 

definitiva do cargo não obriga a empresa a pagar salário igual 

ao do seu antecessor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Salário e da remuneração / 13º salário

Fonte: ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAçãO PúBLICA - ADVOCACIA / EBC / 2011 / CESPE

Q194.

A respeito de salário, remuneração e gratificação natalina, julgue o

item seguinte.

Para que o empregado faça jus ao adiantamento legal da

gratificação natalina ao ensejo das férias, ele deve requerê-lo

ao empregador no mês de janeiro do ano correspondente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Equiparação salarial / Princípio da igualdade de salário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q195.

Tendo em vista que o princípio da igualdade salarial no Brasil é

garantia constitucional disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), julgue os itens a seguir, acerca da equiparação

salarial.

Para que se reconheça o quadro de carreira como excludente

da equiparação, é imprescindível a sua homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, excetuando-se as entidades

de direito público da administração direta, autárquica e

funcional, cujo quadro de carreira será aprovado por ato

administrativo da autoridade competente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / FGTS

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q196.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao contrato de trabalho e aos

direitos e deveres dele decorrentes.

Em caso de extinção do contrato de trabalho por acordo entre

empregado e empregador, deverá ser depositada na conta

vinculada do FGTS a importância equivalente a 40% dos

depósitos realizados no decorrer do contrato.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito do Trabalho / Prescrição e decadência

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q197.

No que se refere aos procedimentos, à reclamação, à prescrição e

à competência na justiça do trabalho, julgue os itens que se seguem.

Situação hipotética: Um empregado ajuizou uma reclamação

trabalhista em que pedia horas extras e aviso prévio, mas,

por não ter comparecido à audiência inaugural, a demanda foi

arquivada. Proposta nova ação, dois meses depois do

arquivamento, no mesmo juízo, o mesmo reclamante requereu

apenas as horas extras. Assertiva: Nessa hipótese, o TST

entende que a prescrição deve ser interrompida, mas apenas em

relação às horas extras.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Segurança e medicina no trabalho: CIPA; atividades insalubres ou perigosas

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q198.

A respeito de atividades perigosas ou insalubres, proteção ao

trabalho do menor e convenções e acordos coletivos de trabalho,

julgue os itens subsequentes, com base na CLT e no entendimento

dos tribunais superiores.

À luz da CLT, em caso de divergência entre a lei e a

convenção coletiva de trabalho no que se refere à participação

dos empregados nos lucros da empresa, prevalecerá o

entendimento firmado na convenção coletiva de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho do menor

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q199.

A respeito de atividades perigosas ou insalubres, proteção ao

trabalho do menor e convenções e acordos coletivos de trabalho,

julgue os itens subsequentes, com base na CLT e no entendimento

dos tribunais superiores.

Empregado que opera bomba de gasolina tem direito ao

adicional de periculosidade, equivalente a 30% do salário, em

razão do risco da atividade desempenhada.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher: estabilidade da gestante; licença-maternidade

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

Q200.

A respeito da proteção ao trabalho da mulher, das garantias

provisórias do emprego e da estabilidade, julgue os itens seguintes.

A estabilidade provisória da gestante começa a ser garantida a

partir do momento em que a empregada comunique a sua

gravidez ao empregador.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q201.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos princípios e aos

institutos reguladores das relações coletivas do trabalho.

O princípio da liberdade sindical, previsto na Constituição

Federal (CF), garante a criação de entidades sindicais pelos

trabalhadores e empregadores sem interferência do Estado,

inclusive no que se refere à elaboração dos estatutos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Organização sindical

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q202.

Julgue os itens seguintes com base nos dispositivos referentes a

direitos sociais previstos na CF.

Em respeito à Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a CF garante que os trabalhadores e os

empregadores, sem nenhuma distinção e sem autorização

prévia, têm o direito de constituir as organizações que estimem

convenientes, assim como o de filiar-se a estas organizações,

com a única condição de observar os estatutos das mesmas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Conceito de categoria, categoria diferenciada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q203.

Julgue os itens que se seguem, relativos a estabilidade e garantias

provisórias de emprego.



Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o empregado

de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só gozará

de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente

à categoria profissional do sindicato para o qual tiver sido

eleito dirigente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Convenções e acordos coletivos de trabalho

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q204.

A respeito de atividades perigosas ou insalubres, proteção ao

trabalho do menor e convenções e acordos coletivos de trabalho,

julgue os itens subsequentes, com base na CLT e no entendimento

dos tribunais superiores.

Jovem empregado de dezessete anos de idade pode firmar

recibo de pagamento de salário e dar quitação no termo de

rescisão do seu contrato de trabalho, sem a assistência de seus

responsáveis legais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Direito de greve; serviços essenciais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q205.

A respeito do direito de greve dos servidores públicos, julgue os

itens que se seguem, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

A competência para apreciar dissídio coletivo de greve de

servidores públicos federais é da justiça do trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito do Trabalho / Comissões de Conciliação Prévia

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q206.

Carla Lopes ajuizou reclamação trabalhista contra sua 

ex-empregadora, Supermercados Onofre, que, há seis meses, 

demitiu três de seus dezoito empregados, entre eles, Carla. Em sua 

petição inicial, ela requereu valores devidos em razão de verbas 

rescisórias pagas a menor, adicional de insalubridade nunca pago 

ao longo do contrato de trabalho e danos morais decorrentes de 

assédio moral. Nessa reclamatória, foi atribuído como valor da 

causa o importe de cinquenta mil reais. 

 

 

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.



Caso exista comissão de conciliação prévia instituída na

empresa Supermercados Onofre — fundada em acordo

coletivo de trabalho e dotada de composição paritária entre

representantes dos empregados e do empregador —, a

submissão da demanda de Carla a esse colegiado não seria

pressuposto necessário ao ajuizamento da reclamação

trabalhista.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Varas do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q207.

A respeito de organização, jurisdição e competência da justiça do

trabalho, julgue os itens que se seguem.

Compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações sobre

representação sindical em que sejam partes sindicatos,

sindicatos e trabalhadores, e sindicatos e empregadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunais Regionais do Trabalho

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

Q208.

Acerca da Justiça do Trabalho, julgue os itens que se seguem.

A Justiça do Trabalho, atualmente, é dividida em vinte e

quatro Regiões, cada qual possuindo um TRT e tantas varas

do trabalho quantas criadas por lei, nas quais exercem sua

jurisdição os juízes do trabalho, segundo os limites de

competência territorial próprios. Os TRTs podem funcionar

descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, e

instalar juízos itinerantes, observados os limites territoriais

da respectiva jurisdição a que estão vinculados.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Tribunal Superior do Trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 5ª / 2008 / CESPE

Q209.

Julgue os itens subseqüentes com relação à organização e à

competência da justiça do trabalho.

Segundo o TST, quando houver um conflito de leis trabalhistas

no espaço, serão aplicáveis as leis vigentes no local da

contratação, e não aquelas no país em que houver a prestação

do serviço.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Justiça do Trabalho: organização e competência / Jurisdição e competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q210.

No que se refere ao direito processual do trabalho, julgue os itens

a seguir.

Compete ao juiz titular da vara do trabalho a indicação do

diretor de secretaria da vara, preferencialmente entre bacharéis

em direito, salvo impossibilidade de atendimento a esse

requisito, cabendo ao presidente do respectivo tribunal

regional do trabalho nomeá-lo e empossá-lo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Princípios gerais do processo trabalhista (aplicação subsidiária do CPC)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2008 / CESPE

Q211.

Julgue os itens subseqüentes, relativos aos recursos no processo

do trabalho.

O Código de Processo Civil (CPC) estabelece prazo em

dobro para litisconsortes com procuradores distintos. Tal

regra não se aplica ao processo do trabalho, pois é

incompatível com o princípio da celeridade inerente ao

processo trabalhista.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Atos, termos e prazos processuais

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q212.

Julgue os itens seguintes, no que tange a trabalho da mulher,

segurança e higiene do trabalho, direito de greve e processo

trabalhista.

Os prazos processuais previstos na CLT são contados em dias

úteis, sendo excluído o primeiro e incluído o último dia da

contagem.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Custas e emolumentos



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q213.

Acerca de custas e emolumentos e de recursos no processo do

trabalho, julgue os próximos itens.

Conforme o disposto na CLT, na fase de conhecimento, não

havendo recurso, as custas processuais serão pagas sempre

pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. Já na fase

de execução, se devidas, as custas serão sempre de

responsabilidade do executado e pagas ao final.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Partes e procuradores / Jus postulandi

Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - DIREITO / BASA / 2012 / CESPE

Q214.

Tendo como referência a legislação processual trabalhista, julgue

os próximos itens.

O jus postulandi no processo do trabalho tem como base a

possibilidade de as partes demandarem em juízo pessoalmente,

até o final da demanda; essa prerrogativa se estende aos

recursos e demais remédios próprios dos tribunais regionais do

trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Partes e procuradores / Substituição e representação processuais

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q215.

Acerca de procedimentos nos dissídios individuais e coletivos e de

recursos no processo trabalhista, julgue os próximos itens, à luz da

CLT e da jurisprudência dos tribunais superiores.

O relator do recurso de revista poderá, por decisão

monocrática, denegar seguimento ao recurso com

irregularidade de representação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Partes e procuradores / Assistência judiciária

Fonte: PROCURADOR DO ESTADO / PGE/ES / 2008 / CESPE

Q216.

Ex-empregado, carente de recursos econômicos, pretende 

ingressar com reclamação trabalhista na justiça do trabalho para 

exigir de seu ex-empregador o pagamento do adicional de



periculosidade. Considerando essa situação, julgue os próximos 

itens.

Caso não seja constatada a periculosidade alegada pelo

reclamante, e considerando que ele tenha obtido o benefício

da justiça gratuita, a atividade do perito designado pelo juiz

do trabalho será enquadrada como trabalho voluntário, uma

vez que nem o reclamante nem o Estado suportarão o

pagamento dos honorários periciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Partes e procuradores / Honorários de advogado

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q217.

Acerca de procedimentos nos dissídios individuais e coletivos e de

recursos no processo trabalhista, julgue os próximos itens, à luz da

CLT e da jurisprudência dos tribunais superiores.

A Procuradoria da Justiça do Trabalho tem legitimidade para

recorrer de decisão que, proferida em dissídio coletivo, afete

empresa de serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Nulidades e Exceções

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q218.

Julgue os itens seguintes, no que tange a trabalho da mulher,

segurança e higiene do trabalho, direito de greve e processo

trabalhista.

No processo trabalhista, as nulidades processuais devem ser

declaradas de ofício pela justiça do trabalho em razão dos

poderes instrutórios dos respectivos juízos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Audiências / De conciliação

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q219.

Acerca de procedimentos nos dissídios individuais e coletivos e de

recursos no processo trabalhista, julgue os próximos itens, à luz da

CLT e da jurisprudência dos tribunais superiores.

A partir da reforma trabalhista de 2017, os empregadores 

domésticos e as microempresas tornaram-se isentos do



pagamento de depósito recursal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Audiências / De instrução e de julgamento

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q220.

Considerando uma demanda ajuizada na justiça do trabalho que

tenha valor declarado, na inicial, de R$ 27.210,00, julgue os itens

a seguir.

Terminada a instrução do feito, a proposta de conciliação

deverá ser renovada e, caso malograda, serão concedidos dez

minutos a cada parte para alegações finais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Audiências / Notificação das partes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2008 / CESPE

Q221.

Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como

dos prazos da execução, dos recursos e da decadência nesse

âmbito, julgue os itens que se seguem.

A posição majoritária da doutrina é de que, por ser aplicável

subsidiariamente o Código de Processo Civil, nos casos em

que a CLT nada dispuser, nem houver incompatibilidade, os

entes públicos devam ser notificados pessoalmente da ação

por meio de oficial de justiça, e não por correio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Audiências / Revelia e confissão

Fonte: PROCURADOR DO ESTADO / PGE/ES / 2008 / CESPE

Q222.

Com relação à pessoa jurídica de direito público como parte em

processo trabalhista, julgue os itens que se seguem.

O não-comparecimento do representante da pessoa jurídica

de direito público na audiência em que deveria produzir

defesa não importa revelia e confissão quanto à matéria de

fato, prevalecendo, na hipótese, a busca da verdade real, por

tratar-se de interesse público indisponível.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Processo judiciário do trabalho / Provas



Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q223.

Considerando uma demanda ajuizada na justiça do trabalho que

tenha valor declarado, na inicial, de R$ 27.210,00, julgue os itens

a seguir.

Caso seja indeferida a produção de prova oral, o momento

processual correto para que se registre o inconformismo será

durante as alegações finais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Dissídios individuais / Forma de reclamação e notificação

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q224.

Uma empresa entendeu ser devedora de determinado crédito a um

ex-empregado. Para honrar seu compromisso, promoveu demanda

à altura. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

O feito deverá ser previamente submetido à comissão de

conciliação prévia, sob pena de arquivamento da reclamação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Procedimento ordinário e sumaríssimo

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q225.

No que se refere aos procedimentos, à reclamação, à prescrição e

à competência na justiça do trabalho, julgue os itens que se seguem.

Em procedimento sumaríssimo, apenas se admite o

ajuizamento de reclamação trabalhista contra um estado

da Federação se o valor do dissídio individual não exceder a

quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do

ajuizamento da ação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Procedimentos especiais / Ação rescisória

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q226.

De acordo com o entendimento jurisprudencial da justiça 

do trabalho: 

 

 

I na ação rescisória, o prazo decadencial para seu ajuizamento é



contado a partir do dia imediatamente subsequente ao trânsito 

em julgado da última decisão proferida nos autos, 

independentemente de tal decisão ser de mérito ou não; 

 

II o trânsito em julgado da decisão objeto do corte rescisório, 

portanto, é pressuposto processual necessário ao ajuizamento 

da ação rescisória, cuja ausência, respeitado o prazo para 

emenda, implica o indeferimento da petição inicial. 

 

 

Nessa linha de raciocínio, 

o eventual trânsito em julgado da decisão rescindenda,

posterior ao ajuizamento da ação rescisória, não tem o condão

de afastar o indeferimento da petição inicial, ainda que

devidamente juntada aos autos, no prazo para a emenda, a

prova da sua ocorrência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Procedimentos especiais / Mandado de segurança

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q227.

Julgue os itens a seguir, relativos a mandado de segurança na justiça

do trabalho e a dissídios coletivos.

A Procuradoria da Justiça do Trabalho tem legitimidade para

solicitar que decisão em dissídio coletivo sobre novas

condições de trabalho firmada perante tribunal regional do

trabalho se estenda a todos os empregados da mesma categoria

profissional compreendida na jurisdição do tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Sentença e coisa julgada

Fonte: ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAçãO PúBLICA - ADVOCACIA / EBC / 2011 / CESPE

Q228.

Com relação aos procedimentos ordinário e sumaríssimo, julgue os

itens que se seguem.

No procedimento sumaríssimo, o magistrado está dispensado

do relatório no tocante à sentença.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Execução / Execução provisória

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 5ª / 2008 / CESPE

Q229.



Acerca dos princípios gerais do processo trabalhista, bem como

dos prazos da execução, dos recursos e da decadência nesse

âmbito, julgue os itens que se seguem.

Segundo orientação pacificada no TST, no caso de execução

provisória, a penhora em dinheiro não será a regra quando

outros bens forem nomeados, visto ser aquela forma mais

gravosa ao executado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Execução / Execução contra a fazenda pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q230.

Julgue os seguintes itens, à luz dos dispositivos legais e da

jurisprudência consolidada do TST.

Em caso de execução contra a fazenda pública, admite-se o

sequestro de verbas públicas se houver preterição do direito de

precedência do credor, não se equiparando a essa hipótese o

não pagamento do precatório até o final do exercício, se

incluído no orçamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Execução / Depósito da condenação e da nomeação de bens

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q231.

Acerca de procedimentos nos dissídios individuais e coletivos e de

recursos no processo trabalhista, julgue os próximos itens, à luz da

CLT e da jurisprudência dos tribunais superiores.

O termo de conciliação realizado em audiência equivale a uma

decisão judicial e, por isso, é passível de recurso.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Execução / Bens penhoráveis e impenhoráveis

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q232.

Julgue os seguintes itens, à luz dos dispositivos legais e da

jurisprudência consolidada do TST.

Para os efeitos da impenhorabilidade de bem de família, se o 

casal ou a entidade familiar for possuidor de vários imóveis 

utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre 

o imóvel (utilizado como residência) indicado pelo devedor,



desde que o valor dos demais seja suficiente para garantir a 

dívida.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Execução / Embargos à execução

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q233.

Em relação aos recursos, à execução, ao mandado de segurança

e à ação rescisória na justiça do trabalho, julgue os itens a seguir.

Os embargos à execução são processados nos mesmos autos

da execução, podendo haver audiência para produção de

provas com oitiva de testemunhas arroladas pelas partes.

Não sendo arroladas testemunhas, o juiz proferirá sua decisão

dentro de cinco dias.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Execução / Embargos de terceiro

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q234.

Julgue os seguintes itens, à luz dos dispositivos legais e da

jurisprudência consolidada do TST.

De acordo com o CPC — aplicável à espécie por força do

art.769 da CLT —, os embargos de terceiro são recebidos no

efeito devolutivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Execução / Arrematação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q235.

Julgue os seguintes itens, à luz dos dispositivos legais e da

jurisprudência consolidada do TST.

A CLT concede ao credor a preferência de adjudicar e

transferir para o seu patrimônio, por preço igual ao maior lance

oferecido pelo pretenso arrematante, o bem do executado

objeto de alienação em hasta pública.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Processual do Trabalho / Execução / Custas na execução

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q236.

Carla Lopes ajuizou reclamação trabalhista contra sua

ex-empregadora, Supermercados Onofre, que, há seis meses,

demitiu três de seus dezoito empregados, entre eles, Carla. Em sua

petição inicial, ela requereu valores devidos em razão de verbas

rescisórias pagas a menor, adicional de insalubridade nunca pago

ao longo do contrato de trabalho e danos morais decorrentes de

assédio moral. Nessa reclamatória, foi atribuído como valor da

causa o importe de cinquenta mil reais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

Se, na audiência, a reclamada se apresentar substituída por

ex-empregado seu, e a reclamante não comparecer, abstendo-se

de se manifestar nos autos, a reclamação deverá ser arquivada

e a reclamante será condenada ao pagamento das custas, ainda

que seja beneficiária da justiça gratuita.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual do Trabalho / Recursos no processo do trabalho

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q237.

Acerca de procedimentos nos dissídios individuais e coletivos e de

recursos no processo trabalhista, julgue os próximos itens, à luz da

CLT e da jurisprudência dos tribunais superiores.

Na ausência de seus representantes legais, menor de

dezoito anos de idade pode ser representado pela Procuradoria

da Justiça do Trabalho ou pelo Ministério Público estadual

para a propositura de reclamação trabalhista.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Seguridade social: origem e evolução legislativa no Brasil; conceito; organização e princípios constitucionais

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q238.

Com relação à organização e aos princípios do sistema de

seguridade social brasileiro, julgue os itens a seguir.

Após a edição da Lei Eloy Chaves, diversas categorias de

trabalhadores buscaram a proteção social que aquela legislação

garantiu, o que provocou a expansão dos direitos protetivos

pelo país.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Previdenciário / Regime Geral da Previdência Social: beneficiário, benefícios e custeio

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q239.

A respeito do regime geral da previdência social e do custeio da

seguridade social, julgue os itens que se seguem, considerando a

jurisprudência dos tribunais superiores.

O prazo decadencial decenal não interfere no direito à revisão

dos benefícios concedidos ou indeferidos pela previdência

social antes do advento da legislação que o instituiu.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Seguridade Social do Servidor Público: noções gerais, benefícios e custeio

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q240.

Acerca dos regimes próprios e complementares de previdência

social, julgue os itens seguintes.

Aos abrangidos pelos regimes próprios de previdência social

é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para

a concessão de aposentadoria, ressalvados somente os

servidores públicos deficientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Previdência Complementar (Lei Complementar nº 109/2001)

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q241.

Acerca dos regimes próprios e complementares de previdência

social, julgue os itens seguintes.

Os planos de benefícios de entidades fechadas de previdência

complementar devem prever os institutos do benefício

proporcional diferido, da portabilidade, do resgate e do

autopatrocínio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Previdenciário / Relação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia

mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar (Lei Complementar nº 108/2001)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q242.



Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas disposições do

direito previdenciário.

Marina, servidora pública federal ocupante de cargo efetivo, é

participante de plano de benefícios de entidade fechada

patrocinado pela União. Nessa situação, além das

contribuições mensais normais, o plano poderá prever que Marina realize facultativamente aporte de recursos sem a

contrapartida da União.

• CERTO

• ERRADO

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