
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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

Q1.

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas

sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe

perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa

normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de

indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um

olhar heroicamente exultante, até que esse exame de

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava

a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava

ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais

egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.

Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse

continuava... E que impasse!

Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando

o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo

nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida

começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e

caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não

foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não

fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num

átimo e absolvido.

Que fosse amolar os anjos lá no Céu!

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que

ele poderia ter-me absolvido?

Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do

texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

O trecho “Que fosse amolar os anjos lá no Céu!” (R.22)

expressa o que o padre havia dito no momento em que Juca

morreu.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q2.

Texto CB4A1AAA

Narração é diferente de narrativa, uma vez que 

mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que 

eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de 

acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está 

presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e 

sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas, 

peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos 

corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas, 

desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas, 

nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração, 

por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.



Uma contagem de palavras na base de dados do 

Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra 

vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas 

seu sentido vem mudando. 

A expressão disputa de narrativas, que teve um boom 

dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito 

à acepção mais literária do termo, como narrativa de um 

romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de 

narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser 

elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez 

aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda 

narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um 

movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas 

escolhas de um narrador.

Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do

texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais e

literários, o termo narrativa passou a ser considerado um

sinônimo de narração.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

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

Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

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

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

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

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

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

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

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

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

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

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

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

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

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

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

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO



• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

de outros elementos de sequenciação textual

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

Q4.

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas

sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe

perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa

normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de

indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um

olhar heroicamente exultante, até que esse exame de

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava

a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava

ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais

egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.

Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse

continuava... E que impasse!

Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando

o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo

nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida

começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e

caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não

foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não

fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num

átimo e absolvido.

Que fosse amolar os anjos lá no Céu!

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que

ele poderia ter-me absolvido?

Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)

Ainda a respeito das estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA,

julgue os próximos itens.

Em “reanimando-a” (R.18), o pronome “a” refere-se a

“Dúvida” (R.17).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de tempos e modos verbais

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

Q5.

O orgulho é a consciência (certa ou errônea) do nosso 

valor próprio; a vaidade é a consciência (certa ou errônea) da 

evidência do nosso valor aos olhos dos outros. Um homem 

pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser a um tempo 

vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana 

— vaidoso sem ser orgulhoso. À primeira vista, é difícil 

compreender como podemos ter consciência da evidência do 

nosso valor no conceito dos outros sem a consciência do nosso 

valor em si. Se a natureza humana fosse racional, não haveria



qualquer explicação. No entanto, o homem vive primeiro uma 

vida exterior, e depois uma vida interior; a noção do efeito 

precede, na evolução do espírito, a noção da causa interior 

desse mesmo efeito. O homem prefere ser tido em alta conta 

por aquilo que não é a ser tido em meia conta por aquilo que é. 

Assim opera a vaidade.

Walmir Ayala (Coord e introd ) Fernando Pessoa

Antologia de Estética.

Teoria e Crítica Literária Rio de

Janeiro: Ediouro, 1988, p 88-9 (com adaptações)

Acerca dos aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias

nele contidas, julgue os próximos itens.

Na linha 15, a forma verbal “opera” foi empregada com o

sentido de produz.

• 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 das classes de palavras

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

Q6.

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas

sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe

perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa

normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de

indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um

olhar heroicamente exultante, até que esse exame de

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava

a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava

ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais

egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.

Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse

continuava... E que impasse!

Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando

o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo

nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida

começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e

caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não

foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não

fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num

átimo e absolvido.

Que fosse amolar os anjos lá no Céu!

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que

ele poderia ter-me absolvido?

Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do

texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

É correto estabelecer a referência do pronome “que” (R.9)

tanto com “voz do interlocutor” (R.8) quanto com “outras

coisas” (R.9).

• CERTO



• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da

oração

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

Q7.

O orgulho é a consciência (certa ou errônea) do nosso

valor próprio; a vaidade é a consciência (certa ou errônea) da

evidência do nosso valor aos olhos dos outros. Um homem

pode ser orgulhoso sem ser vaidoso, pode ser a um tempo

vaidoso e orgulhoso, pode ser — pois tal é a natureza humana

— vaidoso sem ser orgulhoso. À primeira vista, é difícil

compreender como podemos ter consciência da evidência do

nosso valor no conceito dos outros sem a consciência do nosso

valor em si. Se a natureza humana fosse racional, não haveria

qualquer explicação. No entanto, o homem vive primeiro uma

vida exterior, e depois uma vida interior; a noção do efeito

precede, na evolução do espírito, a noção da causa interior

desse mesmo efeito. O homem prefere ser tido em alta conta

por aquilo que não é a ser tido em meia conta por aquilo que é.

Assim opera a vaidade.

Walmir Ayala (Coord e introd ) Fernando Pessoa

Antologia de Estética.

Teoria e Crítica Literária Rio de

Janeiro: Ediouro, 1988, p 88-9 (com adaptações)

Acerca dos aspectos linguísticos do texto precedente e das ideias

nele contidas, julgue os próximos itens.

Na linha 14, as expressões “por aquilo que não é” e “por aquilo

que é” exprimem causa.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q8.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

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

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

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

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

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

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

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

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito



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

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de 

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

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

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

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

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

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

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



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

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

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q10.

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade,

séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das

estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de

todos os Estados e sociedades. Suas consequências infligem

considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são

detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da

sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens

e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de

classe social e econômica ou mesmo de idade. Questão de

relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido

de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos

crimes conexos — geralmente de caráter transnacional — com

a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a

soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica

interna, devendo o governo adotar uma postura firme de

combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e

com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus

mecanismos de prevenção e repressão e garantir o

envolvimento e a aprovação dos cidadãos.

Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.

No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento de texto

acima, julgue os próximos itens.

Nas linhas 12 e 13, o emprego da preposição “com”, em “com

a criminalidade e a violência”, deve-se à regência do vocábulo

“conexos”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q11.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

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

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

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

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

programas que gravitam em torno da criança e não mais

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

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

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

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.



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

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

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

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q12.

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 / Reescrita de frases e parágrafos do texto

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

Q13.

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas 

sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe



perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa 

normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa 

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de 

indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um 

olhar heroicamente exultante, até que esse exame de 

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava 

a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava 

ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais 

egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. 

Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse 

continuava... E que impasse! 

Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando 

o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo 

nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que, 

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida 

começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e 

caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não 

foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não 

fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num 

átimo e absolvido. 

Que fosse amolar os anjos lá no Céu! 

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje: 

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que 

ele poderia ter-me absolvido?

Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do

texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, caso a forma verbal “era” fosse substituída por

seria, a respectiva afirmação sobre o comportamento de Juca

seria mais categórica que a que se verifica no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q14.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas

por lei e têm capacidade de autoadministração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações

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

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

Q15.

Acerca da organização da administração direta e indireta,

centralizada e descentralizada, julgue os itens a seguir.



É possível a constituição de fundação pública de direito

público ou de direito privado para a exploração direta de

atividade econômica pelo Estado, quando relevante ao

interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q16.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

A criação de empresa pública, de sociedade de economia

mista e de fundação deve ser autorizada por ato do chefe

do Poder Executivo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q17.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

Sociedade de economia mista é empresa estatal com

personalidade jurídica de direito privado; seu capital é oriundo

tanto da iniciativa privada quanto do poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q18.

Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos,

julgue os itens a seguir.

A competência do sujeito é requisito de validade do ato

administrativo e, em princípio, irrenunciável, porém sua

irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação

ou avocação de competências legalmente admitidas.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q19.

A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e

discricionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Lei Complementar Estadual nº 13/1994 e suas alterações (Estatuto dos Servidores Públicos

Civis do Estado do Piauí)

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q20.

Julgue os itens seguintes, referentes às disposições da

Lei nº 9.784/1999 — Lei do Processo Administrativo — e da

Lei Complementar Estadual nº 13/1994 — Estatuto dos Servidores

Públicos Civis do Estado do Piauí.

A edição de atos de caráter normativo e a decisão de recursos

administrativos não podem ser objetos de delegação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q21.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que

compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes

públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q22.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.



A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q23.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q24.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

O poder disciplinar, decorrente da hierarquia, tem sua

discricionariedade limitada, tendo em vista que a administração

pública se vincula ao dever de punir.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q25.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder regulamentar permite que a administração pública

complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo

legislador.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q26.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

As atividades da polícia judiciária não se confundem,

necessariamente, com o exercício do poder de polícia

administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q27.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Tipos

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

Q28.

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

O registro de preços é a modalidade de licitação utilizada para

as compras efetuadas pela administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Procedimento

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q29.

A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue os itens

a seguir.

Sempre que o valor fixado para a contratação for superior

a cem mil reais, o processo de licitação será iniciado

somente depois da realização de audiência pública pelo

órgão responsável.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceitos e características

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q30.

Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos,

julgue os itens a seguir.

A administração, por oportunidade e conveniência, pode

celebrar contrato por tempo indeterminado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública

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

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

Q31.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q32.

Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da

administração pública, julgue os próximos itens.

O controle judicial pode incidir sobre atividades

administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q33.



Julgue os itens seguintes, acerca do controle exercido e sofrido pela

administração pública.

A possibilidade de convocação, por qualquer das casas do

Congresso Nacional, de titulares de órgãos subordinados à

Presidência da República ilustra o controle político da

administração pública, que abrange tanto aspectos de

legalidade quanto de mérito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q34.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos fundamentos da

responsabilidade civil do Estado atualmente adotados pelo direito

brasileiro.

Em virtude da observância do princípio da supremacia do

interesse público, será integralmente excluída a

responsabilidade civil do Estado nos casos de culpa — seja

exclusiva, seja concorrente — da vítima atingida pelo dano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q35.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem

causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q36.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício

que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico■administrativo / Conceito; Princípios expressos e implícitos da Administração Pública

Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q37.

De acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais,

bem como com as disposições da Lei nº 8.429/1992, julgue os itens

a seguir.

O agente público que aceitar emprego para assessorar pessoa

física que possa ser favorecida pelas atribuições da função

pública desse agente não praticará ato de improbidade

administrativa, contanto que, no exercício de suas funções,

prime pelo princípio da impessoalidade, não permitindo que

sua relação empregatícia influencie em sua função pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 9.784/1999 e suas alterações (Processo Administrativo Federal)

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q38.

Tendo como referência as disposições da Lei nº 9.784/1999

e da Lei nº 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.

Processo administrativo somente será iniciado mediante

pedido de interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo

de ofício, em respeito ao princípio da impessoalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/1992 e suas alterações (Improbidade Administrativa)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q39.

Conforme a Lei de Improbidade Administrativa —

Lei nº 8.429/1992 —,

se um agente público regularmente processado e condenado

por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes

de submeter-se às penalidades que lhe tiverem sido impostas,

estas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir

a herança.

• CERTO

• ERRADO

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

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



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

Q40.

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao

legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas

diversas.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q41.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na

Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários

os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos

estrangeiros.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q42.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

a seguir.

O direito de greve é constitucionalmente garantido a todos

os trabalhadores, tanto civis quanto militares.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q43.

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito de nacionalidade.

Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a

dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o

direito de sangue e o direito de solo.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q44.

Acerca dos direitos políticos, julgue os itens que se seguem.

A condenação pela prática de ato de improbidade

administrativa é hipótese de que resulta perda dos direitos

políticos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q45.

Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e

garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas

constitucionais.

O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF),

assegura aos partidos políticos a propaganda partidária

mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da

lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro

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

Q46.

Com referência à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

As atuais terras indígenas demarcadas e localizadas no estado

do Maranhão são bens públicos federais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q47.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.



São considerados bens da União os lagos, os rios e quaisquer

correntes de água em terrenos que sirvam de limites com

outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele

provenham.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal

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

Q48.

A respeito da organização político-administrativa dos entes

federados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança

com representantes de cultos religiosos ou igrejas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Municípios

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q49.

A respeito da organização político-administrativa brasileira, da

administração pública e do Poder Executivo, julgue os itens

subsequentes.

A União, os estados, o Distrito Federal (DF) e os municípios

compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, cabendo aos municípios promover, no

que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante, por

exemplo, planejamento e controle do parcelamento do solo

urbano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q50.

No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se

seguem.

A concessão de indulto é competência indelegável do

presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q51.

No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se

seguem.

A criação de cargo público federal é matéria que cabe

ao Congresso Nacional dispor, mas depende da sanção

do presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Funcionamento e atribuições

Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q52.

Em relação ao Poder Legislativo no Brasil, julgue os itens

subsequentes.

A imunidade material conferida aos parlamentares não alcança

a área administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo

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

Q53.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

Para ser aprovada, uma emenda à Constituição Federal de 1988

deverá ser discutida e votada em cada Casa do Congresso

Nacional, em dois turnos, e sua aprovação dependerá da

obtenção, em ambos os turnos, de três quintos dos votos dos

respectivos membros, devendo o intervalo mínimo entre tais

turnos de votação ser de trinta dias.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q54.

Acerca de administração financeira e orçamentária e do orçamento

público no Brasil, julgue os próximos itens.



Se o Congresso Nacional não receber a proposta orçamentária

elaborada pelo Poder Executivo no prazo fixado pela

Constituição Federal, ele deverá elaborar sua própria proposta

orçamentária, sem prejuízo da imposição de sanções cabíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

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

Q55.

No que se refere a disposições constitucionais sobre o Poder

Executivo e o Legislativo, julgue os próximos itens.

As comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes

investigatórios próprios das autoridades judiciais, ressalvadas

as determinações de busca e apreensão domiciliar, de quebra

de sigilo fiscal e de prisão, que se submetem à cláusula de

reserva de jurisdição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q56.

No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se

seguem.

Segundo a Constituição Federal de 1988, o título de bacharel

em direito é requisito indispensável ao cargo de ministro

do Supremo Tribunal Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário / Organização e competências

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q57.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça

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



Q58.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle

da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito

de todo o Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público

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

Q59.

Julgue os itens seguintes, a respeito das funções essenciais à justiça.

O Ministério Público detém legitimidade para postular, em

juízo, direitos individuais homogêneos quando estes se

enquadrem como subespécie de direitos coletivos indisponíveis

e desde que haja relevância social.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia Pública

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

Q60.

Julgue os itens subsequentes, acerca das funções essenciais à

justiça.

Escritório de advocacia de advogado investigado pode ser alvo

de busca e apreensão por autoridade judicial, que deverá se

ater aos documentos e provas que digam respeito

exclusivamente ao objeto da investigação judicial, sob pena de

ser declarada nula a apreensão de todo o material que

extrapolar o âmbito da investigação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria Pública

Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q61.

A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça,

julgue os itens a seguir.

Os princípios institucionais da Defensoria Pública incluem a

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Linux

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q62.

Acerca dos ambientes Linux e Windows, julgue os itens que se

seguem.

O Linux Kernel forma a estrutura do sistema operacional

Linux.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q63.

Julgue os próximos itens, a respeito de becape em estações de

trabalho Windows.

O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de

becape para um disco de rede. Assim, o becape copia, para o

local def inido, todo o conteúdo da pasta

C:\Users\<username>, em que <username> equivale ao

nome do usuário que configurou o becape.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Textos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q64.

Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.

Em um documento em edição no processador de textos Word

do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre

uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar

o parágrafo inteiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Planilhas

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



Q65.

Julgue os próximos itens, relativos ao sistema operacional Linux,

ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação

Google Chrome.

No Microsoft Excel 2013, embora o usuário possa fazer

referências a células de outras planilhas pertencentes a um

mesmo arquivo, ele está impedido de vincular uma célula

contida em uma planilha de um arquivo a outra célula de uma

planilha de outro arquivo, ainda que os dois arquivos estejam

na mesma pasta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente Microsoft Office / Apresentações

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

Q66.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

Uma apresentação criada no PowerPoint 2013 não poderá ser

salva em uma versão anterior a esta, visto que a versão de 2013

contém elementos mais complexos que as anteriores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Textos

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

Q67.

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

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

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

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

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Planilhas

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

Q68.

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



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

permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula

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

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Ambiente BrOffice / Apresentações

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

Q69.

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

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

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

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

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q70.

Julgue os próximos itens, em relação aos conceitos da arquitetura

cliente-servidor e de Internet e intranet.

A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas,

continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer

ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.

• 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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q71.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• 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 / Mozilla Firefox



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

Q72.

No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla Firefox, aos

programas de correio eletrônico e aos sítios de busca e pesquisa na

Internet, julgue os itens seguintes.

Versões recentes do Mozilla Firefox permitem adicionar tags

às páginas dos sítios favoritos, de modo que, com esse recurso,

o usuário pode acessar o endereço de determinado sítio

digitando apenas a tag, sendo possível também adicionar mais

de uma tag para cada página favorita.

• 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 / Google Chrome

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

Q73.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• 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

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q74.

Julgue os próximos itens, relativos a informática.

O Outlook Express é um programa de email que permite, entre

outras opções, utilizar o calendário para agendar compromissos

e lembretes e marcar reuniões com outros usuários.

• 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 / Mozilla Thunderbird

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q75.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.



No catálogo de endereços das versões mais recentes do

Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o

mesmo email.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q76.

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

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

aplicativos para segurança da informação.

Embora possua uma enorme quantidade de recursos, o Google

não permite a realização de pesquisa de imagens por meio

da especificação de um formato de arquivo, impossibilitando,

por exemplo, que se pesquisem exclusivamente arquivos com

a extensão JPG.

• 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; Redes sociais

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Corpo de Bombeiro Militar/CE / 2014 / CESPE

Q77.

Com relação a redes, Internet e segurança, julgue os itens.

Os fóruns ou listas de discussão na Internet, denominados

também salas de chat ou de bate-papo, dispõem de ambiente

on-line para discussão em tempo real entre os membros

cadastrados.

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

Q78.

Julgue os itens subsecutivos acerca de computação na nuvem, de

conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e de

segurança da informação.

As tecnologias envolvidas na computação na nuvem não estão

totalmente consolidadas, sendo ainda passíveis de

transformações ao longo dos anos.

• 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: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

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

Q79.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

Treinamento e conscientização dos empregados a respeito

de segurança da informação são mecanismos preventivos

de segurança que podem ser instituídos nas organizações,

uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco

da cadeia de segurança.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q80.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste

no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na

liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de

entrada, à medida que isso se fizer necessário.

• 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: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q81.

A seguir são apresentadas três situações hipotéticas. 

 

 

I Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a 

informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar 

um pagamento ao sequestrador. 

 

II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de 

segurança da informação do seu órgão, de que seu computador, 

sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma 

rede de outro órgão. 

 

III Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua 

máquina estava consumindo mais recursos de memória do que 

o habitual e, ao executar no computador um programa de 

proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto 

infectado com o worm xyz”.



 

 

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da 

informação, julgue os itens subsequentes. 

A situação III caracteriza-se mais como vírus do que como um

worm, pois os vírus são responsáveis por consumir muitos

recursos, ao passo que os worms permitem o retorno de um

invasor ao computador comprometido.

• 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, firewall, anti■spyware etc.)

Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q82.

A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

I Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a

informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar

um pagamento ao sequestrador.

II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de

segurança da informação do seu órgão, de que seu computador,

sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma

rede de outro órgão.

III Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua

máquina estava consumindo mais recursos de memória do que

o habitual e, ao executar no computador um programa de

proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto

infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da

informação, julgue os itens subsequentes.

As três situações apresentadas poderiam ter sido evitadas se

um antiadware atualizado e funcional estivesse instalado nos

computadores em questão, uma vez que esse é um tipo de

programa capaz de evitar infecções e ataques.

• 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: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q83.

Com relação à cópia de segurança (becape), julgue os próximos

itens.

Em relação ao becape, é possível manter, no máximo,

duas versões da imagem do sistema criadas pelo aplicativo

Backup e Restauração do Windows 7, e, no caso de haver uma

terceira versão, a mais antiga será substituída.



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

Q84.

Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados

à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.

Na Internet, existem ferramentas que otimizam a tarefa de

manipular arquivos, como o Google Docs, que permite o

armazenamento online e o compartilhamento de arquivos,

dispensando a necessidade, por exemplo, de um usuário enviar

um mesmo arquivo por email para vários destinatários.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e moral; Ética, princípios e valores

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q85.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,

bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

Nem todos os meios para se alcançar algo são justificáveis do

ponto de vista da ética, uma vez que fins éticos exigem,

necessariamente, meios éticos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q86.

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

seguintes itens.

O pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra

comportamento ético no exercício da cidadania, uma vez que,

mediante o cumprimento de suas obrigações tributárias, o

cidadão colabora para o custeio das despesas comuns.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública



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

Q87.

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

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992 e suas alterações / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q88.

Conforme a Lei de Improbidade Administrativa —

Lei nº 8.429/1992 —,

o agente público que revelar, para pessoa de sua confiança,

fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre o

qual deveria manter segredo cometerá conduta antiética, não se

configurando, nesse caso, ato de improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992 e suas alterações / Atos de improbidade administrativa

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q89.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,

bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são

cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a

possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa

que não exerça mandato, cargo, emprego ou função

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q90.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal 

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema 

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e



pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros, 

o medo das consequências é essencial para coibir crimes. 

 

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações). 

 

 

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que 

se seguem. 

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q91.

No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias

avançam e as capitais perdem espaço. Apesar dessa tendência, a

riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas

seis municípios — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba,

Belo Horizonte e Manaus — responde por um quarto de toda a

riqueza no país.

O Globo, 18/12/2013, p. 23 (com adaptações).

Com base no fragmento de texto acima e nos diversos aspectos que

envolvem o tema por ele abordado, julgue os itens que se seguem.

O fato de não contar com ligação aérea com o exterior dificulta

a inserção do Ceará no competitivo mercado global, além de

reduzir o número de turistas estrangeiros no estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q92.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a 

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a 

maioridade para crimes considerados graves, como, por



exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia

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

Q93.

No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

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

Q94.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio

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

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

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

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou

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

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação

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

os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na

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

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

resolver o problema”, afirmou.

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

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,

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

Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a

fome são causadas pelas secas prolongadas associadas ao

clima, de modo que investimentos em agricultura familiar,

infraestrutura e tecnologia no campo não contribuiriam para

sua redução.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q95.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Saúde

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

Q96.

As doenças crônicas não transmissíveis são a maior causa

de morte em todo o mundo. Apenas em 2008, elas foram

responsáveis por 36 milhões de óbitos. Os dados fazem parte de

balanço da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o

estudo, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 48%

das mortes no grupo, seguidas pelo câncer (21%), doenças

respiratórias crônicas (12%) e diabetes (3%).

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

No que se refere aos múltiplos aspectos associados à saúde no

Brasil, julgue os próximos itens.

O investimento em saneamento básico é fundamental como

medida de combate ao mosquito Aedes aegypti e, portanto, de

redução dos casos de dengue e zika no país.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Cultura

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



Q97.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o

papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos

indígenas durante a chamada Conquista da América.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

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

Q98.

Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;

algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.

Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta

os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza

para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos

setores, contribuindo para a redução da emissão de gases

poluentes na atmosfera.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

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

Q99.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

e os EUA avançam a passos largos na exploração de gás não

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

nos próximos vinte anos. Contudo, apesar do forte avanço de fontes

renováveis, como a eólica e a solar, especialistas do setor acreditam

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

O Globo, 16/2/2014, p. 42 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.

A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO



• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

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

Q100.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,

o presidente Obama declarou que, para o seu governo,

o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

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

Q101.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio

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

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

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

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou

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

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação

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

os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na

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

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

resolver o problema”, afirmou.

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

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,

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

Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas

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

Distrito Federal, em 2017, pois esse problema decorre

exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Administração / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q102.

A respeito das estruturas organizacionais, julgue os itens

subsequentes.

Nas organizações, a estrutura informal deve ser extinta

porque constitui empecilho que interfere e oferece resistência

a ordens formais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Características básicas das organizações formais modernas / Natureza, finalidades e critérios de departamentalização

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q103.

Julgue os próximos itens, relativos aos processos administrativos

organizacionais.

A departamentalização funcional baseia-se na divisão de áreas

dentro da organização por serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q104.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

A descentralização, uma característica da administração

direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma

pessoa jurídica, organizada hierarquicamente, a fim de atingir

um melhor desempenho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Organização administrativa / Administração direta e indireta

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q105.

Tendo como referência as disposições da Lei nº 9.784/1999

e da Lei nº 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.



As entidades da administração indireta com personalidade

jurídica de direito privado não se subordinam às normas

que regem a Lei de Contratos e Licitações da administração

pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q106.

No que concerne a noções de gestão de processos, julgue os itens

subsequentes.

O espaço de melhoria de um processo corresponde à diferença

entre a situação atual (as is) e a situação desejada (to be).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de contratos

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q107.

Acerca da gestão de contratos, julgue os itens subsecutivos.

Considere que seja necessário estabelecer parceria entre um

município e outro ente da Federação, para juntos promoverem,

em matéria tributária, a mútua assistência para fiscalização de

tributos respectivos e permuta de informações. Nessa situação,

é correta a realização de um convênio entre as partes, já que,

nos convênios, os objetivos dos entes participantes devem ser

comuns.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de processos licitatórios / Conceito, finalidades, princípios e objeto

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q108.

A respeito das fases interna e externa da licitação, julgue os itens

a seguir.

O projeto básico é requisito indispensável para a abertura

de licitação para a realização de obras e serviços.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Administração / Noções de processos licitatórios / Modalidades

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q109.

Tendo como referência as disposições da Lei nº 9.784/1999

e da Lei nº 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão

são modalidades de licitação, sendo vedada a combinação

entre elas ou a criação de outras modalidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de processos licitatórios / Dispensa e inexigibilidade

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q110.

No que se refere a dispensa de licitação, julgue os itens seguintes.

Não se realizará procedimento licitatório no caso de alienação

de bem imóvel da administração pública para outro órgão

ou entidade também da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito; Classificações orçamentárias; Estrutura programática

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q111.

Acerca dos conceitos básicos de orçamento público, julgue os itens

a seguir.

A função estabilizadora do orçamento público diz respeito à

capacidade do governo de combater os desequilíbrios regionais

e sociais por meio dos gastos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q112.

Acerca do orçamento público, julgue os itens seguintes.

Inversão financeira corresponde ao gasto público utilizado para

a execução de obras.



• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q113.

A respeito das técnicas, dos princípios e do ciclo orçamentários,

julgue os itens a seguir.

A publicação do orçamento em diário oficial é o ato que

garante o cumprimento do princípio orçamentário da clareza.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q114.

Acerca dos fundamentos de administração financeira e

orçamentária, julgue os itens a seguir.

O ciclo orçamentário começa a partir da mensagem

presidencial que encaminha o projeto de lei orçamentária ao

Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Processo orçamentário

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q115.

Acerca das receitas e das despesas públicas, suas etapas e estágios,

e da Conta Única do Tesouro Nacional, julgue os itens

subsequentes.

Após a aprovação da lei orçamentária, o Poder Executivo

deverá editar decreto de programação financeira que

funcionará como orçamento de caixa a fim de compatibilizar

a execução das despesas com o fluxo esperado das receitas ao

longo do exercício financeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE



Q116.

Com relação aos fundamentos legais e aos conceitos básicos do

sistema de planejamento, orçamento e financeiro, julgue os itens a

seguir.

As unidades de planejamento e orçamento das entidades

vinculadas ou subordinadas aos ministérios e órgãos setoriais

estão sujeitas unicamente à orientação normativa e à

supervisão técnica do órgão central.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q117.

Julgue os itens seguintes, relativos aos instrumentos e ao processo

de orçamentação.

A dimensão tática do plano plurianual define os caminhos

exequíveis para as transformações da realidade que estão

anunciadas nas diretrizes estratégicas, considerando as

variáveis inerentes à política pública.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q118.

Com relação ao processo orçamentário brasileiro, julgue os itens

subsequentes.

A lei de diretrizes orçamentárias é o instrumento que regula a

elaboração da lei orçamentária anual e dispõe sobre as

prioridades da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q119.

Acerca de administração financeira e orçamentária e do orçamento

público no Brasil, julgue os próximos itens.



A lei orçamentária anual permite a consignação de dotações

orçamentárias a diferentes unidades administrativas

subordinadas a um mesmo órgão público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q120.

Com relação à Conta Única do Tesouro Nacional e aos

instrumentos de segurança do Sistema Integrado de Administração

Financeira (SIAFI), julgue os itens a seguir.

Qualquer irregularidade constatada após a contabilização de

documento no SIAFI somente poderá ser corrigida por meio

da emissão de um novo documento que efetue o acerto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q121.

Acerca das técnicas empregadas na elaboração e execução do

orçamento público, julgue os itens que se seguem.

Para que determinado crédito especial seja aprovado, são

suficientes a autorização legislativa e a indicação da fonte de

recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e

financeira

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q122.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do plano plurianual

(PPA).

A programação financeira tem o objetivo de ajustar o ritmo de

execução do PPA ao fluxo provável de recursos financeiros, de

modo a executar os programas de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução

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

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

Q123.

Acerca dos mecanismos de execução do orçamento, julgue os

itens seguintes.

As unidades orçamentárias podem corresponder a vários

órgãos da estrutura administrativa ou apenas a uma parte de

um único órgão.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Conceito e classificações; Fontes

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q124.

Acerca das receitas e das despesas públicas, suas etapas e estágios,

e da Conta Única do Tesouro Nacional, julgue os itens

subsequentes.

Receitas públicas originárias são aquelas arrecadadas pelo

poder público por meio da soberania estatal, como é o caso das

receitas de impostos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Estágios

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q125.

Julgue os próximos itens, a respeito de receita pública.

A execução financeira constitui um dos estágios da receita

pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q126.

Julgue os próximos itens, a respeito de receita pública.

Dívida ativa é uma fonte potencial de fluxos de caixa, com 

impacto positivo no patrimônio público pela recuperação de



valores, espelhando créditos a receber.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Conceito e classificações

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q127.

Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

As disponibilidades da dotação orçamentária correspondente

a determinada despesa regularmente empenhada são reduzidas

em montante equivalente ao da despesa no momento do

empenho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Estágios

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q128.

Julgue os itens seguintes, relativos aos instrumentos e ao processo

de orçamentação.

No caso de frustração da receita orçamentária, os critérios e a

forma de limitação de empenho devem ser instituídos pelo

titular de cada poder ou órgão.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q129.

Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

Na inscrição dos restos a pagar, é vedado o registro de

beneficiários específicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q130.



No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

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

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

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

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

relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos

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

exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto

consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de

exercícios anteriores no orçamento de 2017.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Suprimento de fundos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q131.

Com relação a despesa pública, julgue os itens subsequentes.

O resultado da operação de crédito por antecipação da receita

orçamentária feito por determinado órgão público deve ser

incluído no montante da dívida fundada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei Complementar nº 101/2000 e suas alterações (Lei de Responsabilidade Fiscal)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q132.

Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens subsecutivos.

O projeto de lei orçamentária deve demonstrar, em anexo próprio, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes

orçamentárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Lei nº 4.320/1964 e suas alterações

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q133.



Julgue os itens seguintes, relativos aos instrumentos e ao processo

de orçamentação.

Se o presidente da República vetar determinada dotação

orçamentária, os recursos correspondentes a essa dotação

poderão servir de fonte para a abertura de créditos especiais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q134.

Acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação

arquivística, julgue os itens que se seguem.

O objetivo primeiro do arquivo é servir de testemunho

histórico.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Legislação arquivística

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q135.

Acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação

arquivística, julgue os itens que se seguem.

São considerados arquivos estaduais o arquivo do Poder

Executivo, o do Poder Legislativo e o do Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gestão de documentos / Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q136.

A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

O registro de determinado documento consiste na identificação

de pontos de acesso a esse documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo



Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q137.

A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

Os documentos de arquivo são classificados de acordo com

a sua função.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de

documentos de arquivo

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q138.

A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

Ocorre o arquivamento quando uma autoridade determina

a guarda do documento depois de cessada a sua tramitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q139.

Acerca da tabela de temporalidade, julgue os itens seguintes.

A tabela de temporalidade é formada, exclusivamente,

pelos documentos da atividade-fim, que são os mais

importantes e a razão de ser da própria instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q140.

Em relação à preservação e à conservação de documentos

de arquivo, julgue os itens subsequentes.

Para preservar documentos em papel, é necessário controlar

as condições ambientais: a temperatura deve ser alta e

a umidade do ar deve ser baixa.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação

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

Q141.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

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

É adequado classificar pelo critério de aplicação os materiais

didáticos considerados materiais auxiliares utilizados na

secretaria de um órgão público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Recursos Materiais / Gestão de estoques

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q142.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.

Além de dar celeridade ao processo de vendas, o código

de barras é uma importante ferramenta para aprimorar

qualquer processo que envolva controle de mercadorias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q143.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é

a economia de escala, em função das negociações distintas para

a contratação de fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores

Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q144.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.



Faturas e duplicatas são exemplos de títulos para cobrança

no processo de pagamento de fornecedores.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q145.

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

julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

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

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada

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

Q146.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.

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

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem

orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas

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

estoques.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q147.

A respeito de recebimento e armazenagem de recursos materiais,

julgue os próximos itens.

O responsável pelo recebimento de mercadorias, no ato da

entrega, deverá inspecionar os produtos, verificar se as notas

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

lançamentos contábeis foram feitos corretamente.

• CERTO

• ERRADO

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

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



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

Q148.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

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

Documentos sigilosos produzidos por órgãos públicos

requerem uma armazenagem complexa, devido à

confidencialidade das informações neles presentes.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens

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

Q149.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A gestão patrimonial engloba o controle de materiais

permanentes, considerados bens patrimoniais tangíveis.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário

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

Q150.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

O inventário físico realizado em um órgão público em função

da mudança do gestor da unidade é denominado inventário

eventual.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE QUALQUER NíVEL SUPERIOR / EBSERH / 2018 / CESPE

Q151.

Com referência à gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

Móveis que eventualmente sejam furtados de um hospital

deverão ser baixados do inventário de bens dessa entidade e os

seus números de patrimônio poderão ser reutilizados em novos

móveis que forem adquiridos no mesmo padrão.

• CERTO

• ERRADO
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