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Q1.

“Fazer amigos, respeitando as diferenças. Fazer

questionamentos, desenvolvendo consciência coletiva. Fazer

diálogo sincero, valorizando as habilidades individuais. Fazer

tecnologia sustentável, criando relações positivas com o meio

ambiente”.

A característica estrutural mais marcante desse segmento do

texto é:

• A) o paralelismo sintático;

• B) a redundância excessiva;

• C) a ambiguidade semântica;

• D) a repetição desnecessária;

• E) o acúmulo de figuras.
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Q2.

Um anúncio de imóveis dizia:

“Galpões em condomínio para locação:

* 500m da Linha Vermelha

* Restaurante 24 horas

* Segurança privada 24 horas

* Módulos a partir de 2.300 m²

* 7.500 m² de estacionamento”

O anúncio citado mostra um conjunto de vantagens para o

comprador; entre as vantagens oferecidas só NÃO está presente:

• A) alimentação saudável;

• B) segurança permanente;

• C) módulos de várias dimensões;

• D) disponibilidade de estacionamento;

• E) facilidade de acesso.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.

TEXTO 2 - Manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde na internet

A veiculação de informações, a oferta de serviços e a venda de 

produtos médicos na Internet têm o potencial de promover a



saúde mas também podem causar danos aos internautas, 

usuários e consumidores. 

O CREMESP define a seguir princípios éticos norteadores de uma 

política de autorregulamentação e critérios de conduta dos sites 

de saúde e medicina na Internet. 

1) TRANSPARÊNCIA 

Deve ser transparente e pública toda informação que possa 

interferir na compreensão das mensagens veiculadas ou no 

consumo dos serviços e produtos oferecidos pelos sites com 

conteúdo de saúde e medicina. Deve estar claro o propósito do 

site: se é apenas educativo ou se tem fins comerciais na venda de 

espaço publicitário, produtos, serviços, atenção médica 

personalizada, assessoria ou aconselhamento. É obrigatória a 

apresentação dos nomes do responsável, mantenedor e 

patrocinadores diretos ou indiretos do site. 

2) HONESTIDADE 

Muitos sites de saúde estão a serviço exclusivamente dos 

patrocinadores, geralmente empresas de produtos e 

equipamentos médicos, além da indústria farmacêutica que, em 

alguns casos, interferem no conteúdo e na linha editorial, pois 

estão interessados em vender seus produtos. 

A verdade deve ser apresentada sem que haja interesses 

ocultos. Deve estar claro quando o conteúdo educativo ou 

científico divulgado (afirmações sobre a eficácia, efeitos, 

impactos ou benefícios de produtos ou serviços de saúde) tiver 

o objetivo de publicidade, promoção e venda, conforme 

Resolução CFM N º 1.595/2000. 

3) QUALIDADE 

A informação de saúde apresentada na Internet deve ser exata, 

atualizada, de fácil entendimento, em linguagem objetiva e 

cientificamente fundamentada. Da mesma forma produtos e 

serviços devem ser apresentados e descritos com exatidão e 

clareza. Dicas e aconselhamentos em saúde devem ser prestados 

por profissionais qualificados, com base em estudos, pesquisas, 

protocolos, consensos e prática clínica. 

Os sites com objetivo educativo ou científico devem garantir a 

autonomia e independência de sua política editorial e de suas 

práticas, sem vínculo ou interferência de eventuais 

patrocinadores. 

Deve estar visível a data da publicação ou da revisão da 

informação, para que o usuário tenha certeza da atualidade do 

site. Os sites devem citar todas as fontes utilizadas para as 

informações, critério de seleção de conteúdo e política editorial 

do site, com destaque para nome e contato com os responsáveis.

O segmento abaixo que mostra exemplo de linguagem coloquial é:

• A) “A informação de saúde apresentada na Internet deve ser

exata, atualizada, de fácil entendimento, em linguagem

objetiva e cientificamente fundamentada”;

• B) “Da mesma forma produtos e serviços devem ser

apresentados e descritos com exatidão e clareza”;

• C) “Dicas e aconselhamentos em saúde devem ser prestados por

profissionais qualificados, com base em estudos, pesquisas,

protocolos, consensos e prática clínica”;

• D) “Deve estar visível a data da publicação ou da revisão da

informação, para que o usuário tenha certeza da atualidade

do site”;

• E) “Os sites devem citar todas as fontes utilizadas para as

informações, critério de seleção de conteúdo e política

editorial do site, com destaque para nome e contato com os

responsáveis”.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.

Na intenção de identificar notícias falsas, foram dadas várias

“dicas” de como reconhecê-las. A primeira delas dizia:

“Notícias falsas frequentemente apresentam manchetes

apelativas em letras maiúsculas e com pontos de exclamação. Se

as afirmações chocantes na manchete parecerem inacreditáveis,

desconfie”.

O significado adequado do adjetivo “apelativas” no texto acima é:

• A) que denota uma classe de seres;

• B) que é usada na comunicação direta com o falante;

• C) que atrai a atenção por meio de recursos excessivos;

• D) que apela para imagens antiéticas, mas verdadeiras;

• E) que emprega palavras estranhas em frases desconexas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q5.

Texto 1

A Política de Tolerância Zero

Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não

têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos

desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. O

drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais e mães

pela “política de tolerância zero” do governo americano tem

comovido o mundo e dividido o país do presidente Donald

Trump. Os relatos são de solidão e desespero para essas famílias

divididas, que, não raro, mal podem se comunicar com o mundo

exterior e não conseguem informações sobre o paradeiro de seus

parentes após terem cruzado a fronteira do México para os EUA

em busca de uma vida menos difícil. Em vez de encontrarem a

realização de seu “sonho americano”, elas vêm sendo recebidas

por essa prática de hostilidade reforçada na zona fronteiriça, que

já separou mais de 2300 crianças de seus pais desde abril.

Época, nº 1043. Adaptado.

Texto 2

“Isso é inacreditável. Autoridades do governo Trump estão

enviando bebês e crianças pequenas... desculpem... há pelo

menos três...”. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora

da MSNBC, antes de se render às lágrimas ao tentar noticiar esse

drama infantil latino-americano, num vídeo que já viralizou”.

Época, nº 1043, p. 11.

As opções a seguir mostram um verbo empregado nos textos 1

ou 2, acompanhado de um substantivo correspondente.

Assinale a opção em que essa correspondência está errada.

• A) viralizar / visão.

• B) cruzar / cruzamento.

• C) comover / comoção.

• D) receber / recepção.

• E) enviar / envio.
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Q6.

Texto 1

Uma carta e o Natal

Este será o primeiro Natal que enfrentaremos, pródigos e lúcidos.

Até o ano passado conseguimos manter o mistério — e eu amava

o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando

de sono em busca da árvore que durante a noite brotara

embrulhos e coisas. Havia um rito complicado e que começava na

véspera, quando eu te mostrava a estrela de onde Papai Noel

viria, com seu trenó e suas renas, abarrotado de brinquedos e

presentes.

Tu ias dormir e eu velava para que dormisses bem e

profundamente. Tua irmã, embora menor, creio que ela me

embromava: na realidade, ela já devia pressentir que Papai Noel

era um mito que nós fazíamos força para manter em nós

mesmos. Ela não fazia força para isso, e desde que a árvore

amanhecesse florida de pacotes e coisas, tudo dava na mesma.

Contigo era diferente. Tu realmente acreditavas em mim e em

Papai Noel.

Na escola te corromperam. Disseram que Papai Noel era eu — e

eu nem posso repelir a infâmia e o falso testemunho. De

qualquer forma, pediste um acordeão e uma caneta — e fomos

juntos, de mãos dadas, escolher o acordeão.

O acordeão veio logo, e hoje, quando o encontrar na árvore, já

vai saber o preço, o prazo da garantia, o fabricante. Não será o

mágico brinquedo de outros Natais.

Quanto à caneta, também a compramos juntos. Escolheste a cor

e o modelo, e abasteceste de tinta, para "já estar pronta" no dia

de Natal. Sim, a caneta estava pronta. Arrumamos juntos os

presentes em volta da árvore. Foste dormir, eu quedei sozinho e

desesperado.

E apanhei a caneta. Escrevi isto. Não sei, ainda, se deixarei esta

carta junto com os demais brinquedos. Porque nisso tudo o mais

roubado fui eu. Meu Natal acabou e é triste a gente não poder

mais dar água a um velhinho cansado das chaminés e tetos do

mundo.

Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 31/12/2017.

“Este será o primeiro Natal que enfrentaremos, pródigos e

lúcidos”; o adjetivo “lúcidos” se justifica porque

• A) a noite de Natal é cheia de luz.

• B) as fantasias do Natal se haviam extinguido.

• C) os presentes tinham sido comprados por pai e filha juntos.

• D) a própria filha havia escolhido os presentes do Natal.

• E) o pai entrara em acordo com a filha sobre os presentes.
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Q7.

NÃO FALTOU SÓ ESPINAFRE

A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Mostrou 

também danos morais. 

Aconteceu num mercadinho de bairro em São Paulo. A dona,



diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou à clientela. 

Formaram-se uma pequena fila e uma grande discussão. Uma 

senhora havia arrematado todos os dez maços de espinafre. No 

caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante. 

Não tinha. Observaram que a verdura acabaria estragada. Ela 

explicou que ia cozinhar e congelar. Então, foram ao ponto: 

caramba, havia outras pessoas na fila, ela não poderia levar só o 

que consumiria de imediato? 

“Não, estou pagando e cheguei primeiro”, foi a resposta. 

Compras exageradas nos supermercados, estoques domésticos, 

filas nervosas nos postos de combustível – teve muito 

comportamento na base de cada um por si. 

Cabem nessa categoria as greves e manifestações oportunistas. 

Governo, cedendo, também vou buscar o meu – tal foi o 

comportamento de muita gente.

Carlos A. Sardenberg, in O Globo, 31/05/2018.

“A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos”; se

juntarmos os adjetivos sublinhados em um só vocábulo, a forma

adequada será

• A) sociais-econômicos.

• B) social-econômicos.

• C) sociais-econômico.

• D) socioeconômicos.

• E) socioseconômicos.
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Q8.

Comunicação Política na Suíça

Os cidadãos suíços são convocados a se pronunciar

periodicamente, de quatro a cinco vezes por ano

aproximadamente, sobre um total de quinze temas da atualidade

política. Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos

são convidados a dar suas opiniões (votando simplesmente sim ou

não) sobre três ou quatro problemas de interesse nacional, aos

quais se acrescentam alguns tópicos especiais dos cantões e das

comunas. Esse sistema repousa sobre a iniciativa popular e sobre o

referendum, que permitem a uma minoria, respectivamente

100.000 cidadãos, no caso da iniciativa popular, e 50.000, no caso

do referendum, obrigar o conjunto do país a se interessar sobre o

que a preocupa.

(Argumentação, Hermès. Paris: CNRS Edições.

2011, p. 58)

Cidadãos e opiniões são substantivos formados com o sufixo -ão,

que fazem seus plurais, exata e respectivamente, como:

• A) escrivão / vulcão;

• B) cristão / ademão;

• C) anão / corrimão;

• D) chorão / ancião;

• E) cartão / aldeão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q9.

“Saiba identificar notícias que possam ser falsas”.

Sobre as formas verbais desse segmento que serve de título para

o texto da questão anterior, é correto afirmar que:

• A) a forma do imperativo “saiba” indica ordem;

• B) a forma “saiba identificar” indica a existência de duas

orações;

• C) a forma “possam ser” indica a existência de duas orações;

• D) as formas “identificar” e “ser” mostram modos diferentes;

• E) a forma do subjuntivo “possam” indica um fato possível.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q10.

TEXTO 1 - REFEIÇÃO EM FAMÍLIA

Rosely Sayão

Os meios de comunicação, devidamente apoiados por

informações científicas, dizem que alimentação é uma questão de

saúde. Programas de TV ensinam a comer bem para manter o

corpo magro e saudável, livros oferecem cardápios de

populações com alto índice de longevidade, alimentos ganham

adjetivos como “funcionais”. Temos dietas para cardíacos, para

hipertensos, para gestantes, para obesos, para idosos.

Cada vez menos a família se reúne em torno da mesa para

compartilhar a refeição e se encontrar, trocar ideias, saber uns

dos outros. Será falta de tempo? Talvez as pessoas tenham

escolhido outras prioridades: numa pesquisa recente sobre as

refeições, 69% dos entrevistados no Brasil relataram o hábito de

assistir à TV enquanto se alimentam.

[....]

O horário das refeições é o melhor pretexto para reunir a família

porque ocorre com regularidade e de modo informal. E, nessa

hora, os pais podem expressar e atualizar seus afetos pelos filhos

de modo mais natural.

(adaptado)

“...69% dos entrevistados no Brasil relataram o hábito de assistir

à TV enquanto se alimentam”.

Temos aqui uma concordância que envolve elementos de

porcentagem; a frase abaixo que mostra incorreção nesse tipo de

concordância é:

• A) 5% da turma vieram ao show;

• B) 89% dos brasileiros mostram alimentação pouco saudável;

• C) 1% dos entrevistados demonstraram fraqueza;

• D) chegou apenas 3% dos convidados;

• E) compareceram 23% dos artistas.
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Q11.



TEXTO 1 – O futuro da medicina

O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das

profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos,

jornalistas, carteiros etc. Um ofício relativamente poupado até

aqui é o de médico. Até aqui. A crer no médico e "geek" Eric

Topol, autor de "The Patient Will See You Now" (o paciente vai

vê-lo agora), está no forno uma revolução da qual os médicos não

escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes.

Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos

coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito

próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é

possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as

imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão

do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode

ser um câncer, o que exige medidas adicionais.

Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma

o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas,

realizando mais de 50 exames a uma fração do custo atual.

Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos,

transformar o smartphone num supermicroscópio que permite

fazer diagnósticos ainda mais sofisticados.

Tudo isso aliado à democratização do conhecimento, diz

Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria

saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões e de

preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de

ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo

que desde Hipócrates assombra a medicina.

Concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol,

mas acho que, como todo entusiasta da tecnologia, ele

provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os

hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum

desconto para as previsões, "The Patient..." é uma excelente

leitura para os interessados nas transformações da medicina.

Folha de São Paulo online – Coluna Hélio Schwartsman – 17/01/2016.

“está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão,

mas que terá impactos positivos para os pacientes”.

Nesse segmento do texto 1, o termo “da qual” é decorrente da

regência do verbo “escapar”; a frase abaixo em que o termo

sublinhado está erradamente empregado é:

• A) essa é uma revolução com a qual discordamos;

• B) esses são os fatos contra os quais lutamos;

• C) essas são as dificuldades com as quais nos defrontamos;

• D) esses são os resultados aos quais aludimos;

• E) essa é a mudança à qual visamos.
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Q12.

A epidemia de dengue neste ano no Estado de São Paulo tem

provocado, em média, mais de uma morte por dia.

Desde o início do ano, já são ao menos 122 óbitos, segundo

levantamento da Folha de São Paulo em 60 dos 645 municípios

paulistas. Esse é o maior número em quatro anos e um dos mais

altos da série histórica do Ministério da Saúde.

O pico da doença, no entanto, ainda não chegou. Isso deve

ocorrer entre o fim de abril e o começo de maio, devido ao

comportamento do clima e à sazonalidade do mosquito

transmissor.



(Luiz Carlos Murauskas. Folhapress)

O texto emprega algumas formas de pronomes demonstrativos:

“ A epidemia de dengue neste (1) ano no Estado de São Paulo”;

“ Esse (2) é o maior número em quatro anos” e “Isso (3) deve

ocorrer entre o fim de abril e o começo de maio”.

Sobre as ocorrências numeradas desses pronomes, assinale a

afirmativa correta.

• A) As ocorrências (1) e (3) se justificam pela relação com o

tempo presente.

• B) A ocorrência (2) se justifica por se referir a um termo

anteriormente citado.

• C) A ocorrência (1) se justifica pela referência a um termo

futuro.

• D) A ocorrência (3) se justifica pela referência a um termo

anterior mais distante.

• E) As ocorrências (2) e (3) se justificam por se referirem a

termos futuros.
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Q13.

Em artigo sobre dificuldades do comércio varejista, aparece o

seguinte texto:

“Numa via que corre em paralelo ao caminho das recuperações

judiciais e extrajudiciais, pequenas e médias empresas com

dificuldade de caixa estão recorrendo à sua rede de fornecedores

como fonte de financiamento para manutenção de suas

atividades. Alternativa à inadimplência formal ou mesmo ao

fechamento do negócio, esses comerciantes discutem

diretamente com a indústria o parcelamento ou o adiamento de

pagamentos e débitos”.

Tratando-se de artigo sobre o comércio, é natural que traga

vocábulos e expressões desse campo semântico específico.

A alternativa abaixo que NÃO confirma essa afirmação é:

• A) corre em paralelo;

• B) recuperações judiciais e extrajudiciais;

• C) dificuldade de caixa;

• D) inadimplência formal;

• E) pagamentos e débitos.
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Q14.

“Saiba identificar notícias que possam ser falsas

Procure sinais que te ajudem a julgar se uma informação é falsa.

Por exemplo: mensagens encaminhadas de fonte desconhecida,

falta de evidências ou mensagens cujo único propósito é o de

irritar e incitar violência. Estes são sinais claros de que uma

história pode não ser verdadeira. E lembre-se: fotos, vídeos e até

áudios podem ser manipulados para tentar te enganar”.

Esse texto, de uma campanha do WhatsApp contra notícias

falsas, mostra um erro de norma culta no seguinte termo

sublinhado:

• A) o pronome “te” deveria ser substituído por “o”;

• B) “fonte desconhecida” é redundância desnecessária;

• C) “cujo único propósito é” deveria passar para o plural;

• D) “Estes” deveria ser substituído por “Esses”;

• E) “podem ser” deveria ser alterado para “são”.
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TJ/AL / 2018 / FGV

Q15.

TEXTO - Ressentimento e Covardia

Tenho comentado aqui na Folha em diversas crônicas, os usos da

internet, que se ressente ainda da falta de uma legislação

específica que coíba não somente os usos mas os abusos deste

importante e eficaz veículo de comunicação. A maioria dos

abusos, se praticados em outros meios, seriam crimes já

especificados em lei, como a da imprensa, que pune injúrias,

difamações e calúnias, bem como a violação dos direitos autorais,

os plágios e outros recursos de apropriação indébita.

No fundo, é um problema técnico que os avanços da informática

mais cedo ou mais tarde colocarão à disposição dos usuários e

das autoridades. Como digo repetidas vezes, me valendo do

óbvio, a comunicação virtual está em sua pré-história.

Atualmente, apesar dos abusos e crimes cometidos na internet,

no que diz respeito aos cronistas, articulistas e escritores em

geral, os mais comuns são os textos atribuídos ou deformados

que circulam por aí e que não podem ser desmentidos ou

esclarecidos caso por caso. Um jornal ou revista é processado se

publicar sem autorização do autor um texto qualquer, ainda que

em citação longa e sem aspas. Em caso de injúria, calúnia ou

difamação, também. E em caso de falsear a verdade

propositadamente, é obrigado pela justiça a desmentir e dar

espaço ao contraditório.

Nada disso, por ora, acontece na internet. Prevalece a lei do cão

em nome da liberdade de expressão, que é mais expressão de

ressentidos e covardes do que de liberdade, da verdadeira

liberdade.

(Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 16/05/2006 –

adaptado)

Duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de

acentuação gráfica são:

• A) indébita / também;

• B) história / veículo;

• C) crônicas / atribuídos;

• D) coíba / já;



• E) calúnia / plágio.
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Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - AREA PROCESSUAL / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q16.

Problemas Sociais Urbanos

Brasil escola

Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão

da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço

das cidades e da falta de planejamento público que vise à

promoção de políticas de controle ao crescimento desordenado

das cidades. A especulação imobiliária favorece o encarecimento

dos locais mais próximos dos grandes centros, tornando-os

inacessíveis à grande massa populacional. Além disso, à medida

que as cidades crescem, áreas que antes eram baratas e de fácil

acesso tornam-se mais caras, o que contribui para que a grande

maioria da população pobre busque por moradias em regiões

ainda mais distantes.

Essas pessoas sofrem com as grandes distâncias dos locais

de residência com os centros comerciais e os locais onde

trabalham, uma vez que a esmagadora maioria dos habitantes

que sofrem com esse processo são trabalhadores com baixos

salários. Incluem-se a isso as precárias condições de transporte

público e a péssima infraestrutura dessas zonas segregadas, que

às vezes não contam com saneamento básico ou asfalto e

apresentam elevados índices de violência.

A especulação imobiliária também acentua um problema

cada vez maior no espaço das grandes, médias e até pequenas

cidades: a questão dos lotes vagos. Esse problema acontece por

dois principais motivos: 1) falta de poder aquisitivo da população

que possui terrenos, mas que não possui condições de construir

neles e 2) a espera pela valorização dos lotes para que esses se

tornem mais caros para uma venda posterior. Esses lotes vagos

geralmente apresentam problemas como o acúmulo de lixo,

mato alto, e acabam tornando-se focos de doenças, como a

dengue.

PENA, Rodolfo F. Alves. “Problemas socioambientais urbanos”; Brasil

Escola. Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/brasil/problemas-

ambientais-sociais-decorrentes-urbanização.htm.

Acesso em 14 de abril de 2016.

No texto 1, há quatro ocorrências do acento grave indicativo da

crase: “vise à promoção de políticas de controle”(1), “tornandoos inacessíveis à grande massa populacional”(2), “Além disso, à

medida que as cidades crescem”(3) e “que às vezes não contam

com saneamento básico”(4).

Os casos de crase que correspondem à união de preposição +

artigo definido são:

• A) 1 e 2;

• B) 1 e 4;

• C) 2 e 3;

• D) 3 e 4;

• E) todos eles.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: ESPECIALISTA - ASSISTENTE SOCIAL / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV



Q17.

Intercâmbio de alimentos

Renato Mocelline/Rosiane de Camargo, História em debate. São Paulo: Editora do Brasil, p. 72.

A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das

transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos

seres humanos.

Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer

produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo plantas

e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à

Europa todos os alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam

para, de alguma forma, apaziguar a Coroa pelas dificuldades que

tinham de encontrar os tão desejados metais preciosos.

Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa,

a flora e a fauna de ambos os continentes foram modificadas,

pois diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas.

Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi enriquecida.

“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a

comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo

plantas e animais de sua terra natal”.

Na reescritura desse segmento do texto 2, a pontuação está

INADEQUADA em relação às regras de pontuação em:

• A) Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a

comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram

consigo plantas e animais de sua terra natal;

• B) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a

comer produtos nativos americanos e, por isso, trouxeram

consigo plantas e animais de sua terra natal;

• C) Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a

comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram

consigo plantas e animais de sua terra natal;

• D) Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos

americanos, nos primeiros anos de conquista; trouxeram

consigo, por isso, plantas e animais de sua terra natal;

• E) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a

comer produtos nativos americanos, e, por isso trouxeram

consigo plantas e animais de sua terra natal.

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

Língua Portuguesa / Reescrita de frases / Substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística: norma culta

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / SASDH - Pref. Niterói/RJ / 2018 / FGV

Q18.

Uma “dica” sobre notícias falsas dizia:

“Muitos sites de notícias falsas contêm erros ortográficos ou

apresentam layouts estranhos. Redobre a atenção na leitura se

perceber esses sinais”.

A notícia abaixo que poderia enquadrar-se nesse grupo é:

• A) A picina do clube transmitiu dengue aos sócios;

• B) Adolescentes mataram amigo na festa;

• C) Os candidatos ao senado estavam bastante cansados;

• D) Muitos candidatos se dizem prejudicados pelas urnas;

• E) A luta contra os privilégios deve ser permanente.
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Língua Portuguesa / Redação Oficial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - SEM ESPECIALIDADE / TRT 12ª / 2017 / FGV

Q19.

Nos itens abaixo aparecem: a designação da autoridade, o

tratamento utilizado para essa autoridade, em forma abreviada, e

o vocativo correspondente em casos de correspondência.

A alternativa em que, segundo o Manual de Redação da

Presidência da República, todas as informações estão corretas é:

• A) Senador – V. Exª. – Excelentíssimo Senador;

• B) Papa – V. Se. – Santíssimo Padre;

• C) Chefe de Repartição – V. Sª. – Senhor;

• D) Deputado Federal – V. Excia. – Excelentíssimo Senhor;

• E) Reitor de Universidade – V. M. – Magnífico Reitor.
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Legislação Institucional / Processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito

Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - ÁREA JURíDICA / MPE/AL / 2018 / FGV

Q20.

Com relação à revisão de processo disciplinar, analise as

afirmativas a seguir.

I. Pode ser arguida a qualquer tempo, unicamente pelo servidor

que foi punido, apenas para justificar sua inocência ou

abrandar a pena que lhe foi aplicada.

II. O interessado questionará os mesmos fatos já examinados

quando da instauração do processo disciplinar, vedada a

inovação, com o intuito de rever a punição imposta.

III. O julgamento da revisão do processo disciplinar caberá à

comissão formada por agentes públicos de autoridade

hierárquica superior à daquele que aplicou a penalidade.

Está incorreto o que se afirma em

• A) I, apenas.

• B) II, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) I, II e III.

• E) III, apenas.
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Legislação Institucional / Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública

Fonte: TéCNICO - MOTORISTA / DPE/RO / 2015 / FGV

Q21.

De acordo com a Lei Complementar Federal nº 80/94, a

Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, na forma do inciso LXXIV

do art. 5º da Constituição Federal, como expressão e instrumento

do regime democrático, fundamentalmente, a:



• A) orientação jurídica e a defesa dos direitos individuais e

coletivos da pessoa jurídica de direito público interno a que

estiver vinculada, nos processos judiciais, em todos os graus,

de forma integral e gratuita;

• B) defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses sociais e individuais indisponíveis dos

hipossuficientes, promovendo a ação civil pública e a ação

penal pública incondicionada, de forma integral e gratuita;

• C) defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses difusos, coletivos, sociais e individuais

homogêneos, promovendo a ação civil pública e exercendo o

controle externo da atividade policial, tudo na defesa dos

necessitados e de forma integral e gratuita;

• D) orientação jurídica, a promoção dos direitos individuais e

coletivos e a defesa, em todos os graus, judicial e

extrajudicial, dos necessitados e do ente federativo a que

estiver vinculada, de forma integral e gratuita;

• E) orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos

necessitados.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos, garantias e deveres fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos; Garantias constitucionais

individuais

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / SASDH - Pref. Niterói/RJ / 2018 / FGV

Q22.

No ano em que a Constituição da República Federativa do Brasil

de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, completa 30

anos, merece especial homenagem o título que trata dos direitos

e garantias fundamentais.

Nesse sentido, o texto constitucional dispõe que é:

• A) permitida a manifestação do pensamento, sendo fomentado

o anonimato, para se evitarem retaliações;

• B) vedada a prestação de assistência religiosa nas entidades civis

e militares de internação coletiva;

• C) livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e

de comunicação, independentemente de censura ou licença;

• D) inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo

fomentada atividade política e partidária nos cultos

religiosos;

• E) assegurado a todos o acesso à informação, sendo vedado o

resguardo do sigilo da fonte, inclusive quando necessário ao

exercício profissional.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos, garantias e deveres fundamentais / Direitos sociais; Garantias constitucionais coletivas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2015 / FGV

Q23.

Os denominados direitos sociais apresentam algumas distinções 

em relação aos direitos individuais, daí decorrendo variações 

quanto ao seu delineamento e à sua projeção na realidade. A 

partir dessas distinções, analise as afirmativas a seguir: 

 

 

I – Os direitos individuais transmudam-se em sociais sempre que 

analisados sob a ótica coletiva, alcançando a sociedade como um 

todo.



 

II – O direito de greve é um direito social, não dependendo de 

uma prestação estatal específica para o seu exercício. 

 

III – As liberdades clássicas são incluídas na categoria dos direitos 

individuais e atuam como limitadores à ação estatal sobre a 

esfera jurídica individual. 

 

 

Está correto o que se afirma em:

• A) somente I;

• B) somente III;

• C) somente I e II;

• D) somente II e III;

• E) I, II e III.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos, garantias e deveres fundamentais / Ações constitucionais

Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - GERAL / MPE/AL / 2018 / FGV

Q24.

Maria estava impossibilitada de exercer um direito constitucional

inerente à sua cidadania, em razão da ausência de norma

regulamentadora.

O instrumento constitucional a ser utilizado por Maria,

devidamente representada por profissional habilitado, visando à

proteção dos seus interesses, é o

• A) mandado de segurança.

• B) mandado de injunção.

• C) direito de petição.

• D) habeas corpus.

• E) habeas data.
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Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / União

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO - ADVOGADO / CODEBA / 2016 / FGV

Q25.

Analise o fragmento a seguir.

“ Acerca da disciplina legal dos recursos hídricos no ordenamento

jurídico brasileiro, é correto afirmar que a água é bem de domínio

_____, recurso natural _____, sendo possível a sua _____ pelo

Poder Público, a qual não é necessária nos casos de _____.”

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do

fragmento acima.

• A) compartilhado – limitado – concessão – captações

consideradas insignificantes

• B) público – limitado – outorga – captações consideradas

insignificantes



• C) público – ilimitado – concessão – aproveitamento hidrelétrico

de menor capacidade

• D) semipúblico – limitado – outorga – aproveitamento

hidrelétrico de menos capacidade

• E) semipúblico – ilimitado – concessão – acumulação de

volumes de água considerados insignificantes
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Noções de Direito Constitucional / Da organização do Estado / Estados, Distrito Federal

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

Q26.

Considere, por hipótese, a incorporação dos Estados do

Piauí e do Maranhão para formarem um novo Estado, o

Piauião. Para que isso viesse a ocorrer validamente seria

necessário que houvesse

• A) aprovação das Assembleias Legislativas do Piauí e

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

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

• C) aprovação da população diretamente interessada

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

• D) aprovação exclusiva do Congresso Nacional por Lei

Complementar.

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

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

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ANALISTA JUDICIAL / TJ/PI / 2015 / FGV

Q27.

Ao receber as contas de governo de determinado Prefeito

Municipal, o Tribunal de Contas competente detectou inúmeras

irregularidades. À luz da sistemática constitucional, o Tribunal de

Contas deve:

• A) julgar as contas irregulares, aplicando ao Prefeito Municipal

as sanções cabíveis;

• B) emitir parecer prévio, que pode ser acolhido ou rejeitado

pela maioria simples da Assembleia Legislativa;

• C) emitir parecer prévio, que pode ser acolhido ou rejeitado

pela maioria simples da Câmara Municipal;

• D) emitir parecer prévio, ao qual ficará vinculada a Câmara

Municipal, o que resultará na rejeição das contas;

• E) emitir parecer prévio, que somente deixará de prevalecer

pelo voto de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
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Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / TJ/SC / 2018 / FGV

Q28.

Determinado político de grande influência no Estado, insatisfeito 

com a atuação do Juiz de Direito da Comarca em que residia, 

consultou o seu advogado sobre a possibilidade de ser requerida 

a remoção compulsória desse magistrado.



 

 

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República, o 

requerimento almejado:

• A) pode ser deferido, por motivo de interesse público, pelo

respectivo tribunal ou pelo Conselho Nacional de Justiça;

• B) somente pode ser apreciado pelo Conselho Nacional de

Justiça, que é livre para deferi-lo, ou não;

• C) somente pode ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal,

órgão de cúpula do Poder Judiciário;

• D) somente pode ser apreciado pelo respectivo tribunal, que é

livre para deferi-lo, ou não;

• E) não encontra, em nenhuma hipótese, amparo na ordem

constitucional.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Do Ministério Público

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / MPE/AL / 2018 / FGV

Q29.

Eraldo, estudante de direito, foi informado que as atribuições do

Ministério Público estadual seriam detalhadas em lei

complementar estadual.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a

referida lei complementar está sujeita aos balizamentos

estabelecidos

• A) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei

complementar.

• B) pela lei nacional, editada pela União sob a forma de lei

ordinária.

• C) pela lei nacional, editada pela União em conjunto com os

Estados.

• D) pela Constituição da República, somente.

• E) pela Constituição Estadual, somente.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia Pública da União, dos Estados e dos Municípios

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR / SSP/AM / 2015 / FGV

Q30.

A Assembleia Legislativa de determinado Estado da Federação,

com o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados pelos

Procuradores do Estado, alterou a Constituição Estadual. No

entanto, somente uma entre as alterações promovidas encontrase em harmonia com a Constituição da República, qual seja:

• A) a Procuradoria do Estado foi dividida em duas instituições

autônomas e independentes, a Procuradoria da

Administração Direta e a Procuradoria da Administração

Indireta;

• B) foi vedado o exercício, pelos Procuradores do Estado, da

atividade de consultoria jurídica do respectivo ente federado;

• C) os Procuradores do Estado passaram a ter a garantia da

inamovibilidade, de modo que não poderão ser removidos do

órgão em que atuam por decisão do superior hierárquico;

• D) o ingresso na carreira de Procurador do Estado tanto poderá

ocorrer a partir do preenchimento de cargo de provimento

efetivo como de cargo em comissão;



• E) o Procurador-Geral do Estado pode ser escolhido entre não

integrantes da carreira.
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Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Advocacia; Da Defensoria Pública

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA DE LICITAçãO, CONTRATOS E CONVêNIOS 2 / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV

Q31.

João, pessoa idosa e que passava por sérias dificuldades

financeiras, foi surpreendido por uma ação de despejo ajuizada

pelo proprietário do imóvel em que residia, precisando de um

profissional habilitado que pudesse representar os seus

interesses em juízo.

À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, João

deve ser atendido:

• A) pelo Ministério Público;

• B) pela Defensoria Pública;

• C) pela Câmara Municipal;

• D) pela Procuradoria do Município;

• E) pela Advocacia Pública.

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios de Direito Administrativo

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / TJ/SC / 2018 / FGV

Q32.

A Administração Pública tem entre seus fundamentos o princípio

da supremacia do interesse público, garantidor de prerrogativas

que possibilitam o cumprimento de objetivos necessários à

atuação estatal.

Esse princípio é adequadamente evidenciado quando:

• A) governador remove servidor como forma de punição;

• B) estado aluga prédio de particular para alocar a secretaria de

fazenda;

• C) administrador público pode fazer tudo aquilo que não é

considerado ilícito;

• D) prefeito desapropria imóveis para a construção de viaduto,

garantindo indenização prévia;

• E) polícia civil decide discricionariamente sobre interceptação

telefônica.
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Noções de Direito Administrativo / Da Administração Pública / Direta e indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2018 / FGV

Q33.

Centros de competência especializada dispostos na intimidade de

uma pessoa jurídica, sem personalidade jurídica e vontade

próprias, com intenção de garantir a especialização nas

atividades prestadas com maior eficiência, são chamados pela

doutrina de Direito Administrativo de:



• A) órgãos, sejam da Administração Direta, sejam as entidades de

direito público da Administração Indireta, e somente podem

ser criados ou extintos por meio de lei;

• B) autarquias, que fazem parte da Administração Indireta, e

somente podem ser criadas por meio de lei específica, após

regular processo legislativo;

• C) fundações públicas, que fazem parte da Administração

Indireta, e podem ser criadas por meio de qualquer ato

normativo;

• D) entidades da Administração Indireta, que podem ser criadas

por meio de qualquer ato normativo, após regular processo

administrativo ou legislativo;

• E) entidades da Administração Direta, que somente podem ser

criadas ou extintas por meio de lei, após regular processo

legislativo.
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Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / SASDH - Pref. Niterói/RJ / 2018 / FGV

Q34.

João e José, respectivamente diretor e professor de escola

municipal, presenciaram, no interior da unidade escolar, a

genitora do aluno Davi, de 8 anos, praticar atos de maus-tratos

contra a criança. Imediatamente, os agentes públicos municipais

elaboraram certidão narrando os fatos e comunicaram às

autoridades competentes.

O ato administrativo praticado por João e José possui o atributo da:

• A) presunção de veracidade de seu conteúdo, que admite prova

em sentido contrário;

• B) executoriedade, que possibilita ao diretor destituir

imediatamente o poder familiar da genitora de Davi;

• C) autotutela, que permite ao diretor decretar a inversão da

guarda do menor;

• D) imperatividade, que produz efeitos somente após a

confirmação pela autoridade judiciária;

• E) precaução, que objetiva provocar o conselho tutelar a

decretar a prisão da genitora de Davi.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / SASDH - Pref. Niterói/RJ / 2018 / FGV

Q35.

Agentes públicos municipais realizam vistorias e fiscalizações em

casas e comércios da cidade, com o objetivo de eliminar os

criadouros do mosquito Aedes aegypti, que causa doenças como

dengue, chikungunya e zika.

A política pública descrita está calcada no poder administrativo

que consiste na atividade da administração pública, que se

expressa por meio de seus atos concretos, de condicionar a

propriedade dos indivíduos, mediante ações fiscalizadoras,

preventivas e repressivas, chamado poder:

• A) disciplinar, que estabelece regras gerais para o uso da

propriedade privada;



• B) hierárquico, que se evidencia pela superioridade

administrativa e funcional dos agentes da área da saúde;

• C) regulamentar, que fixa normas aplicáveis em casos concretos

e predeterminados em matéria de saúde pública;

• D) de polícia, que está calcado no fundamento da supremacia

geral do interesse público;

• E) normativo, que excepciona os agentes de segurança pública,

em qualquer hipótese, a observar a inviolabilidade domiciliar.
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Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / MPE/AL / 2018 / FGV

Q36.

A sociedade empresária XK pretendia participar de licitação

destinada ao fornecimento de serviços à Administração Pública.

Ao analisar a minuta de contrato anexada ao ato convocatório,

constatou a possibilidade de rescisão do contrato, ressalvadas

certas exceções, caso haja atraso superior a 90 dias dos

pagamentos devidos pela Administração Pública.

Segundo a sistemática da Lei nº 8.666/93, assinale a opção que

indica o motivo que permite a rescisão do contrato

administrativo.

• A) Fato da Administração.

• B) Alteração unilateral.

• C) Fato do príncipe.

• D) Álea econômica.

• E) Álea ordinária.
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Noções de Direito Administrativo / Licitação

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / SASDH - Pref. Niterói/RJ / 2018 / FGV

Q37.

Licitação pode ser conceituada como o procedimento

administrativo destinado à escolha de pessoa a ser contratada

pela Administração Pública ou a ser beneficiada por ato

administrativo singular, no qual são assegurados tanto o direito

dos interessados à disputa, como a seleção do beneficiário mais

adequado ao interesse público.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico estabelece como princípio

específico da licitação o:

• A) da seleção da proposta mais célere para a Administração

Pública;

• B) do tratamento diferenciado de natureza comercial e

trabalhista entre empresas brasileiras e estrangeiras;

• C) da prioridade para sociedades anônimas;

• D) do julgamento subjetivo do certame;

• E) da vinculação ao instrumento convocatório.
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Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo



Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / TJ/SC / 2018 / FGV

Q38.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo e os ditames

da Lei nº 9.784/99, que trata do processo administrativo, a

competência para prática dos atos administrativos deve ser

definida em lei ou em ato administrativo geral e tem as seguintes

características gerais:

• A) indelegabilidade, irrenunciabilidade e prorrogabilidade;

• B) renunciabilidade, delegabilidade e prescritibilidade;

• C) imprescritibilidade, irrenunciabilidade e improrrogabilidade;

• D) avocabilidade, indelegabilidade e prescritibilidade;

• E) irrenunciabilidade, avocabilidade e prescritibilidade.
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Noções de Direito Administrativo / Agentes Públicos / Classificação, regimes jurídicos, organização funcional, regime constitucional

Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ANALISTA DE GESTãO DE PESSOAS (HABILITAçãO EM ADMINISTRAçãO) / COMPESA / 2018 / FGV

Q39.

A CLT, legislação que rege as relações trabalhistas na iniciativa

privada, regula, também, alguns cargos da Administração Pública.

Assinale a opção que apresenta um cargo da Administração

Pública regido pela CLT.

• A) engenheiro de agência reguladora.

• B) analista de empresa pública.

• C) secretário de fazenda.

• D) técnico de autarquia.

• E) cargo em comissão de chefia em município.
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Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2018 / FGV

Q40.

Orlando, servidor do Município Alfa, ao conduzir um veículo

utilizado na pavimentação de vias asfálticas, colidiu com o veículo

de Pedro, causando-lhe danos.

À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que:

• A) o Município Alfa só pode ser responsabilizado caso seja

demonstrado que desconsiderou a inaptidão de Orlando;

• B) Orlando e o Município Alfa não podem ser responsabilizados

por danos causados no exercício da função pública;

• C) o Município Alfa só pode ser responsabilizado caso seja

demonstrada a culpa de Orlando na colisão;

• D) somente Orlando pode ser responsabilizado, sendo

necessário provar a sua culpa na colisão;

• E) o Município Alfa pode ser responsabilizado ainda que não

seja demonstrada a culpa de Orlando.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2018 / FGV

Q41.

Em matéria de controle da Administração Pública, de acordo com

o ordenamento jurídico e a doutrina de Direito Administrativo, o

Poder Judiciário:

• A) não se submete a controle por parte do Poder Executivo, em

razão do princípio da soberania das decisões judiciais;

• B) não se submete a controle por parte dos Poderes Legislativo

e Executivo, em razão do princípio da separação dos Poderes;

• C) não se submete a controle por parte do Poder Legislativo,

que desempenha apenas atividade de elaboração de leis;

• D) se submete a controle por parte dos Poderes Executivo e

Legislativo, em razão do sistema de freios e contrapesos;

• E) se submete a controle contábil, financeiro e orçamentário,

por parte do Poder Executivo, por meio do Tribunal de

Contas.
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Noções de Direito Administrativo / Improbidade Administrativa

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2018 / FGV

Q42.

João, Policial Civil, no exercício da função, recebeu vantagem

econômica, que consiste em mesada no valor mensal de cinco mil

reais, para tolerar a exploração e a prática de jogos de azar na

área circunscricional da Delegacia de Polícia onde está lotado.

Assim agindo, sem prejuízo das demais sanções penais, civis e

administrativas previstas na legislação específica, João:

• A) não praticou ato de improbidade administrativa, eis que não

houve prejuízo aos cofres públicos, circunstância

imprescindível para configuração do ato ímprobo;

• B) não praticou ato de improbidade administrativa, por falta de

tipicidade legal estrita, mas está incurso em penalidade

disciplinar;

• C) praticou ato de improbidade administrativa, e está sujeito,

dentre outras sanções, à cassação dos direitos políticos, ao

ressarcimento ao erário e à perda da função pública;

• D) praticou ato de improbidade administrativa, e está sujeito,

dentre outras sanções, à perda dos valores acrescidos

ilicitamente ao patrimônio e da função pública;

• E) praticou ato de improbidade administrativa, e está sujeito,

dentre outras sanções, ao pagamento de multa civil de até

dez vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.
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Noções de Direito Administrativo / Decreto-Lei nº 220, de 18/07/75: Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de

Janeiro; Decreto nº 2.479, de 08 de março de 1979: regulamenta o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de

Janeiro

Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADE JUDICIáRIA SEM ESPECIALIDADE / TJ/RJ / 2012 / FCC

Q43.

Doroti, servidora pública civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, pretende viajar para a Grécia objetivando participar do casamento de sua melhor

amiga. De acordo com o Decreto-Lei no 220/75, o afastamento para o exterior, exceto em gozo de férias ou licença, dependerá, salvo delegação de

competência, de prévia autorização do



• A) Diretor-Geral de Administração e Finanças.

• B) Secretário de Estado.

• C) Corregedor-Geral da Justiça.

• D) Chefe de Gabinete.

• E) Governador do Estado.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Princípios constitucionais e infraconstitucionais do processo

Fonte: TECNICO DO MINISTERIO PUBLICO - NOTIFICACOES E ATOS INTIMATORIOS / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q44.

A possibilidade de concessão, pelo juiz da causa, de tutela

antecipatória do mérito, inaudita altera parte, em razão de

requerimento formulado nesse sentido pela parte autora em sua

petição inicial, está diretamente relacionada ao princípio:

• A) do juiz natural;

• B) da inércia da jurisdição;

• C) da inafastabilidade do controle jurisdicional;

• D) do contraditório;

• E) da motivação das decisões judiciais.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Jurisdição; Ação; Conceito e natureza. Condiço■es para o exercício da ação. Elementos da ação. Cumulação

da ação

Fonte: TECNICO DO MINISTERIO PUBLICO - NOTIFICACOES E ATOS INTIMATORIOS / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q45.

Diante do descumprimento de obrigação contratual, o credor

ajuizou ação de cobrança em face do devedor. A petição inicial foi

distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca da Capital no dia 22 de

março de 2016, com juízo positivo de admissibilidade da

demanda em 04 de abril e citação válida do réu em 19 de abril.

Por seu turno, o devedor também propôs demanda, pleiteando a

declaração de nulidade do mesmo contrato, tendo a sua peça

exordial sido distribuída à 9ª Vara Cível da mesma comarca, no

dia 24 de março de 2016, com juízo positivo de admissibilidade

da ação em 01 de abril e citação válida em 25 de abril. À luz da

sistemática processual vigente, os feitos:

• A) não podem ser reunidos, devendo cada qual tramitar perante

o juízo cível para onde a respectiva petição inicial foi

distribuída;

• B) devem ser reunidos, em razão do vínculo da continência,

estando prevento o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da

Capital;

• C) devem ser reunidos, em razão do vínculo da continência,

estando prevento o juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da

Capital;

• D) devem ser reunidos, em razão do vínculo da conexão,

estando prevento o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da

Capital;

• E) devem ser reunidos, em razão do vínculo da conexão,

estando prevento o juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da

Capital.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Compete■ncia / Crite■rios de fixação e de modificação; Conexão; Contine■ncia; Prevenção



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2018 / FGV

Q46.

Define-se a prevenção do juízo para processar e julgar duas ações

conexas, propostas perante órgãos jurisdicionais distintos, pela:

• A) distribuição da petição inicial;

• B) prolação do despacho liminar positivo;

• C) prolação de qualquer despacho, ainda que se limite a

determinar a emenda da petição inicial;

• D) citação válida;

• E) citação, ainda que inválida.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Atos processuais / Da citação e das intimaço■es / Modalidades e efeitos

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q47.

Penélope recebeu pessoalmente, em sua casa, em um domingo às 22 horas, um mandado de citação para responder à

demanda contra si ajuizada. Em sua defesa, Penélope alegou que a citação é nula, pois os atos processuais devem ser

realizados apenas em dias úteis, das 6 às 20 horas. Esta alegação

• A) não procede, pois o ato processual denominado citação pode ser praticado, independente de autorização judicial, durante

o período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do horário forense.

• B) procede, já que os domingos são considerados feriados, para efeito forense.

• C) parcialmente procede, eis que a citação, embora válida, é inexistente, porque realizada fora do horário forense.

• D) procede, pois a citação não se referia à tutela de urgência, única hipótese possível para a prática de atos processuais

durante férias e feriados forenses.

• E) não procede, pois a citação é válida, eis que não existe limite para as tentativas de localização pelo Oficial de Justiça, fora

do horário comercial.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Partes e terceiros no processo / Conceitos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TJ/AL / 2018 / FGV

Q48.

Atuando no processo civil, como fiscal da ordem jurídica, o

Ministério Público:

• A) não poderá opinar, quanto ao mérito da causa,

desfavoravelmente à parte incapaz;

• B) não poderá produzir provas, devendo aguardar a iniciativa

das partes nesse sentido;

• C) terá legitimidade recursal;

• D) será considerado intimado com a publicação dos provimentos

jurisdicionais no órgão oficial;

• E) deverá intervir sempre que a Fazenda Pública seja uma das

partes.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Da formação, da suspensão e da extinção do processo

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO - ADVOGADO / CODEBA / 2016 / FGV

Q49.

A respeito das disposições gerais sobre as medidas cautelares,

assinale a afirmativa incorreta.



• A) É lícito ao juiz conceder liminarmente ou após justificação

prévia a medida cautelar, sem ouvir o réu, quando verificar

que este, sendo citado, poderá torná-la ineficaz.

• B) Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida

diretamente ao tribunal.

• C) Havendo suspensão do processo, a medida cautelar também

será suspensa.

• D) Cessa a eficácia da medida cautelar, se o juiz declarar extinto

o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

• E) O indeferimento da medida cautelar não obsta a que a parte

intente a ação, salvo se o juiz, no procedimento cautelar,

acolher a alegação de decadência ou de prescrição do direito

do autor.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Provas / Provas em espe■cie e sua produção

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2018 / FGV

Q50.

Marcelo, menor absolutamente incapaz, devidamente

representado, sem requerer o benefício da gratuidade de justiça,

propôs uma ação de indenização em face de uma empresa

particular, pedindo o ressarcimento de dano material de 50 mil

reais. Funcionando como fiscal da ordem jurídica, o Ministério

Público requereu a produção de prova pericial para a instrução

do feito. As partes não se opuseram ao requerido pelo Ministério

Público, tendo o perito estipulado o valor de seus honorários em

dez mil reais para a elaboração de sua perícia técnica, o que foi

deferido pelo juízo.

Nesse sentido, incumbe:

• A) ao autor adiantar os dez mil reais referentes ao valor da

perícia;

• B) ao Ministério Público adiantar os dez mil reais referentes ao

valor da perícia;

• C) à empresa ré adiantar os dez mil reais referentes ao valor da

perícia;

• D) ao Poder Judiciário adiantar os dez mil reais referentes ao

valor da perícia;

• E) ao Poder Executivo adiantar os dez mil reais referentes ao

valor da perícia.
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Noções de Teoria Geral do Processo / Sentença / Elementos, conteúdo e efeitos. Vícios das sentenças

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TJ/AL / 2018 / FGV

Q51.

O ato por meio do qual o juiz extingue a execução é:

• A) despacho;

• B) decisão interlocutória;

• C) sentença;

• D) acórdão;

• E) certidão.
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