
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q1.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Segundo o texto, é implausível considerar que o trabalho

com o patrimônio se converta em uma ação política.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Estrutura e organização do texto

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q2.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Por expor as ideias da autora, o texto é predominantemente

descritivo.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Ortografia

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

Q3.

A revolução digital está relacionada à nossa

capacidade de conhecer determinadas informações e delas

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento

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

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no

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

transcendência que o das três revoluções anteriores (os

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e

a Internet).

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,

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

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

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

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Semântica

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q4.

Siron Franco, artista plástico contemporâneo, 

realiza uma montagem em Brasília, em 1990, no Dia da 

Criança. A obra é uma bandeira brasileira feita de caixões 

coloridos de crianças, exposta em frente ao Congresso 

Nacional. Desconstrói, no coração do poder político 

brasileiro, o emblema da pátria e a imagem do Brasil como 

país do futuro. 

A criança sempre foi vista como símbolo do futuro, 

como parte de um discurso ancorado tanto na retórica 

ufanista do texto político quanto no discurso cristão, 

responsável pela defesa de uma imagem de inocência 

infantil. Pautado pelo princípio teleológico do tempo, o 

presente irá atuar nesses discursos como instrumento de 

mediação para que se conserve a lição do passado como 

intocável e permanente. Da mesma forma, postula-se a 

projeção desses valores em direção a uma realização 

futura. O presente apenas se justifica como intermediário 

da passagem da tradição para os anseios da posteridade. A



obra de Siron Franco revela-se, contudo, alheia a essa 

concepção moderna de tempo, ao capturar o retrato do 

presente, a mortalidade infantil, destituído de qualquer 

registro de fantasia. Na sua intenção de expor um 

problema, de forma horizontal e opaca, o objeto artístico 

inverte o projeto moderno que regeu a construção da 

capital do país, um “oásis” plantado no planalto central, 

como manifestação utópica do novo e do voo rumo ao 

progresso.

Eneida Maria de Souza. Brasília é uma estrela espatifada. In: Crítica

cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 142-3 (com adaptações).

No que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

Na linha 19, a palavra “alheia” foi empregada com o sentido

de distante.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Morfologia

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q5.

Uma das grandes cousas que se veem hoje no

mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a

transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da

África continuamente estão passando a esta América. Entra

uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos,

seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram

o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do

cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior

largura, e passam da mesma África à América e para viver

e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para

servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que

fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela

o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é

o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a

mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os

interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das

próprias!

Já se depois de chegados olharmos para estes

miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que

se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a

fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo

teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os

senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os

senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os

senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados

de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos

adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé

apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da

tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás

como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da

extrema miséria.

Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial

padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:

Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto 

precedente, julgue os itens que se seguem.



A forma verbal “nadando” (■.25) exprime um evento com

duração no tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q6.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).



Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Infere-se dos sentidos do texto que os autores a que se refere

a expressão “Alguns desses autores” (■.26) são os

responsáveis por “Certa produção historiográfica e

sociológica” (■.10).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q7.

Uma das principais características da sociedade

contemporânea é a velocidade de suas transformações.

Esse novo cenário traz um desafio para as cidades: a

necessidade de conciliar os novos hábitos de sua

população, em constante mutação, com a ocupação

territorial, ou seja, com as soluções de habitação, de

localização de equipamentos públicos, de mobilidade.

Essas mudanças são um reflexo da inserção das

cidades na economia global, o que aumentou o número de

atores (empresas, instituições públicas, associações)

envolvidos na condução das políticas públicas.

Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar

de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a

segmentação ainda maior de interesses. É cada vez mais

difícil imaginar que uma ação pública vá atingir a

aspiração de todos em um único objetivo comum.

Há de se pensar em sistemas mais ágeis de

governança urbana, em que os cidadãos sejam chamados a

participar das decisões para ações de pequena ou grande

escala.

Além de todos os desafios impostos pela

inconstância e pela fragmentação das demandas sociais,

vivemos um divórcio entre política e poder.

Para fazer frente a essas transformações, é

necessário um novo tipo de planejamento urbano.

Conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, à análise de

cenários alternativos e à inclusão da sociedade na

formulação das políticas.

Nesse contexto novo, o patrimônio histórico tem de

ser integrado ao planejamento da cidade, sob pena de ficar

à deriva em um mar de interesses puramente econômicos.

Vanessa Fernandes Correa e Mauro Sérgio Procópio Calliari. As

transformações da cidade contemporânea. In: Preservando o patrimônio

histórico – um manual para gestores municipais. São Paulo (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1BBB,

julgue os próximos itens.

As vírgulas empregadas após as palavras “flexibilidade”

(■.26) e “novo” (■.29) justificam-se pela mesma regra de

pontuação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Elaboração de textos para comunicações de rotina (e-mails, despachos, carta e ofício)



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

Q8.

Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q9.

No que diz respeito aos princípios fundamentais previstos na

Constituição Federal de 1988, julgue os próximos itens.

São princípios da República Federativa do Brasil, dentre

outros, a defesa da paz, da igualdade entre estados e da

prevalência dos direitos humanos.

• 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: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q10.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

O direito de resposta proporcional a um cidadão que tenha

sido ofendido não impede o direito à indenização por dano

material, moral ou à imagem.

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

Q11.

Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos

e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais

sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da

implementação de normas de saúde, higiene e segurança,

é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também

aos servidores ocupantes de cargos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

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

Q12.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,

que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q13.

Paulo participou de processo seletivo para ingresso em

carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o

quantitativo de dezoito vagas, e Paulo foi aprovado na décima

terceira posição. O prazo de validade da seleção foi prorrogado

uma vez e ele ainda não foi empossado.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos

concursados para assumir o cargo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poderes da União



Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q14.

Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue os itens

subsequentes.

Compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de

processo contra o presidente da República, e ao Senado

Federal compete o seu processamento e julgamento, nos

casos de crimes de responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q15.

Acerca dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

A imperatividade do ato administrativo prevê que a

administração pública, para executar suas decisões, não

necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.

• 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

Q16.

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 / Ato administrativo / Invalidação

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q17.

Acerca dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

O ato administrativo praticado por autoridade incompetente

pode ser convalidado.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Disposições

Preliminares

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

Q18.

Julgue os próximos itens, referentes a cargos públicos, empregos

públicos e responsabilidade civil do servidor.

O cargo público, cujo provimento se dá em caráter efetivo ou

em comissão, só pode ser criado por lei, com denominação

própria e vencimento pago pelos cofres públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Provimento

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q19.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens a

seguir.

Idade mínima de dezesseis anos e quitação das obrigações

eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Vacância

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q20.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens

subsecutivos.

Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja

exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de

infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez

que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá

efeitos na esfera administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Direitos e

Vantagens

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q21.



Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

Segundo a Lei nº 8.112/1990, o servidor público que deseje

candidatar-se a um cargo eletivo terá direito a licença, com

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Regime

Disciplinar

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q22.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens a

seguir.

É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao

serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão

por insubsistência dos motivos da aposentadoria por

invalidez.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Disposições

Gerais

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SAúDE SUPLEMENTAR / ANS / 2013 / CESPE

Q23.

No que diz respeito aos poderes da administração e aos serviços

públicos, julgue os itens a seguir.

Quando determinado cargo público está vago, o presidente da

República pode extingui-lo por decreto.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Teoria e campo de atuação: conceitos, objetivos da informação contábil

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q24.

No que se refere às noções básicas de contabilidade, julgue os itens

que se seguem.

A forma de realização da escrituração contábil das empresas

independe da legislação fiscal, ainda que o governo seja um

dos usuários da informação contábil.



• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Registros contábeis / Livros Contábeis

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q25.

Julgue os itens a seguir, a respeito de escrituração.

O livro caixa é, ao mesmo tempo, facultativo e obrigatório;

neste último caso, para alguns tipos de entidades, como as

microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo

SIMPLES Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Registros contábeis / Método das Partidas Dobradas

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2014 / CESPE

Q26.

Considere os seguintes eventos:

I aquisição a prazo, em 5/1/X1, de matérias-primas industriais no valor de R$ 5.000;

II liquidação de título de um cliente no valor de R$ 1.000, com juros de R$ 50;

III aquisição à vista, com pagamento por meio de um único cheque, de ferramentas, rações e fertilizantes para uso agrícola.

De acordo com os eventos apresentados acima, julgue os itens

subsequentes, a respeito de escrituração contábil.

A escrituração, ato de registrar os fatos contábeis nos livros

apropriados, deve ser realizada por meio do método das

partidas dobradas.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Registros contábeis / Lançamentos

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q27.

A seguir, são apresentados fatos, numerados de I a VII, 

relativos à empresa Comercial Varejos Ltda., que utiliza o sistema 

de conta-corrente para apurar o ICMS. 

 

 

Mês de janeiro de 2017 

 

I Venda de mercadorias a prazo no valor de R$ 6.000, com 

desconto incondicional concedido de R$ 250. 

 

II Contabilização de ajuste mensal relativo ao ICMS, 

considerando-se que já foi apurado saldo credor de R$ 500 na 

conta ICMS a recuperar. 

 

III Apropriação da despesa relativa ao aluguel do prédio onde a



empresa está instalada, no valor de R$ 2.000. 

 

IV Apropriação das despesas relativas aos salários dos 

empregados (R$ 2.000) e registro dos valores retidos dos 

empregados, relativos a contribuições de previdência social 

(R$ 160). 

 

V Venda de veículo pelo valor de R$ 10.000, registrado no ativo 

imobilizado por R$ 30.000, com depreciação acumulada de 

R$ 25.000. 

 

 

Mês de fevereiro de 2017 

 

VI Pagamento do aluguel referente ao mês de janeiro de 2017. 

 

VII Pagamento dos salários dos empregados e das contribuições de 

previdência social, relativos ao mês de janeiro de 2017. 

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os 

próximos itens, relativos à contabilização de operações contábeis 

diversas. 

Para registro dos fatos III e VI, os lançamentos contábeis serão

como os apresentados a seguir.

Fato III

D – Aluguéis ativos – R$ 2.000

C – Aluguéis a pagar – R$ 2.000

Fato VI

D – Aluguéis a pagar – R$ 2.000

C – Caixa/Bancos – R$ 2.000

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Regime de Competência e Regime de Caixa

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS PúBLICOS DE TELECOMUNICAçõES - CONTABILIDADE / ANATEL / 2014 / CESPE

Q28.

No que se refere às especificidades do registro contábil, e

respectiva evidenciação, das EPST, julgue os itens.

Os custos de serviços técnicos em andamento, por conta de

receita recebida antecipadamente ou não, incluindo os gastos

com aceitação unificada de materiais adquiridos para a própria

empresa ou de propriedade de outras empresas, de curto prazo,

serão contabilizados no ativo circulante no subgrupo de

despesas antecipadas até a sua efetiva realização, pelo regime

de competência.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Critérios de avaliação do Ativo e do Passivo



Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2014 / CESPE

Q29.

No que se refere ao balanço patrimonial, julgue os itens que se

seguem.

Para que se reconheça um item como ativo, é necessário que o

recurso seja controlado pela entidade e resultante de eventos

passados; por isso, o item que gera benefício futuro não

compõe o ativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / O Patrimônio Líquido; Capital subscrito e integralizado

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

Q30.

Considerando as disposições aplicáveis ao patrimônio líquido de

companhias abertas, julgue os itens subsequentes.

Um dos requisitos para a criação de reservas estatutárias é o

estabelecimento de um limite máximo de valor.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Reservas e provisões

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2014 / CESPE

Q31.

Com relação à contabilização de operações comerciais e de

imobilizado e a conceitos correlatos, julgue os itens subsequentes.

Uma provisão deve ser uma obrigação existente no presente,

como resultado de um evento passado, que provavelmente

exigirá uma saída de recursos no futuro, com possível

estimação do seu valor de saída.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Contas Patrimoniais e Contas de Resultado

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / EBSERH / 2018 / CESPE

Q32.

Julgue os próximos itens, a respeito das demonstrações financeiras.

As aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte

são classificadas no ativo circulante.

• CERTO

• ERRADO



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

Fundamentos de Contabilidade / Apuração do Resultado

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q33.

A partir da tabela acima, julgue os itens que se seguem, com base

na legislação societária e nos critérios de elaboração da DRE.

O conjunto de despesas administrativas e de vendas é também

denominado despesas operacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Operações contábeis comuns às empresas comerciais, industriais e de prestação de serviços

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

Q34.

Julgue os itens subsequentes, relativos às seguintes contas: caixa;

reservas de lucros; fornecedores; aplicações financeiras; duplicatas

a receber; encargos financeiros a transcorrer; duplicatas

descontadas; imobilizado; capital social; estoques; impostos e

contribuições a recolher; empréstimos e financiamentos; receitas

financeiras a transcorrer.

Se, em uma compra de materiais para estoque, 50% do valor

total for pago à vista e o restante for financiado com juros,

tem-se um fato contábil misto.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Principais Demonstrações Contábeis - estrutura e finalidades / Balanço Patrimonial

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

Q35.



Considerando que os saldos registrados na tabela sejam os únicos

relevantes para fins de levantamento do balanço patrimonial do

exercício, julgue os seguintes itens.

Os resultados acumulados são negativos e inferiores a R$ 100.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Principais Demonstrações Contábeis - estrutura e finalidades / Demonstração do Resultado do Exercício

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

Q36.

De acordo com a Lei nº 6.404/1976, julgue os próximos itens, a

respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações

contábeis.

O lucro anterior ao imposto de renda é obtido mediante

dedução das despesas não operacionais e acréscimo das

receitas não operacionais, com inclusão de resultados

financeiros sobre o lucro ou prejuízo operacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Principais Demonstrações Contábeis - estrutura e finalidades / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



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

Q37.

De acordo com a Lei nº 6.404/1976, julgue os próximos itens, a

respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações

contábeis.

A apresentação de demonstrações de mutações do patrimônio

líquido é facultativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Principais Demonstrações Contábeis - estrutura e finalidades / Demonstração do Fluxo de Caixa (método direto e

indireto)

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

Q38.

De acordo com a Lei nº 6.404/1976, julgue os próximos itens, a

respeito da elaboração e apresentação das principais demonstrações

contábeis.

O objetivo primeiro da demonstração dos fluxos de caixa

(DFC) é permitir que usuários dessa demonstração avaliem a

capacidade de geração de futuros fluxos líquidos positivos de

caixa.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Principais Demonstrações Contábeis - estrutura e finalidades / Demonstração do Valor Adicionado e as Notas

Explicativas às Demonstrações Contábeis

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

Q39.

De acordo com as normas emitidas pelo Comitê de

Pronunciamentos Contábeis, julgue os itens a seguir, relativos às

demonstrações contábeis.

As receitas de venda de mercadorias, produtos e serviços de

uma indústria devem incluir, na demonstração do valor

adicionado, os valores dos tributos incidentes sobre as

referidas receitas.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Avaliação de Investimentos pelo método da Equivalência Patrimonial e pelo método do Custo

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q40.



Julgue os itens seguintes, acerca dos componentes patrimoniais,

suas características e contabilização.

Segundo a atual perspectiva contábil, o patrimônio líquido

representa o valor justo econômico mínimo de uma empresa,

caso os seus sócios desejem comercializá-la sem sofrer perda

econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Critérios de Avaliação de Estoques - métodos PEPS, UEPS e Média Ponderada Móvel

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q41.

Com base nos pronunciamentos técnicos do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue os itens a seguir.

Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor apurado

entre o valor realizável líquido e o valor de custo, que inclui todos

os custos incorridos para trazer os estoques à condição de venda.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Depreciações do Ativo Imobilizado

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q42.

Considerando que a mensuração, o registro e a evidenciação dos

fatos contábeis refletem diretamente no patrimônio das empresas,

julgue os itens subsequentes.

A redução do valor residual de um ativo imobilizado

proporcionará aumento da cota de depreciação mensal desse

ativo, caso sua vida útil seja mantida inalterada.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Amortizações do Ativo Diferido

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

Q43.

No que concerne ao cálculo e escrituração do PIS/PASEP, da COFINS, do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da CSLL, julgue os itens

consecutivos.

Deve-se registrar o ativo fiscal diferido em relação aos

prejuízos fiscais, independentemente da probabilidade de a

geração futura de lucro tributável ser suficiente para a

compensação desses prejuízos.

• CERTO



• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Provisão para crédito de liquidação duvidosa

Fonte: CONTADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q44.

Com relação ao reconhecimento, à mensuração e à apresentação das

contas patrimoniais e de resultado, julgue os itens que se seguem.

Na definição do valor da provisão estimada para créditos de

liquidação duvidosa, o grau de incerteza envolvido exige

avaliação pautada na experiência profissional do contador, com

base no seu juízo de valor e no interesse da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Contabilidade / Desconto de duplicata

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q45.

Julgue os itens subsequentes, relativos à contabilização de

operações contábeis diversas.

O desconto de uma duplicata em banco, além de gerar um

débito em caixa ou equivalentes de caixa e um crédito em

duplicatas descontadas, gera um débito em despesas do

período na demonstração do resultado do exercício (DRE)

relativo aos juros pagos na data da liberação do crédito.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Principais modelos de administração pública: patrimonialista, burocrático, nova gestão pública e papéis do

Estado

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

Q46.

Acerca da evolução da administração pública no Brasil após 1930,

julgue os itens a seguir.

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, lançado

em 1995, objetivava transferir para o setor privado os serviços

não exclusivos, por meio de um programa de publicização.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / O papel da área de recursos humanos

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE



Q47.

Acerca da conceituação e das funções dos setores de recursos

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

As funções de gestão de pessoas podem ser agrupadas em

razão do foco de intervenção: seleção e treinamento visam ao

aperfeiçoamento de capacidades; gestão do desempenho e

planejamento de carreira objetivam o aumento da motivação;

e equipes e desenhos flexíveis de trabalho almejam a

ampliação da participação dos trabalhadores nos processos

decisórios.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção – formas de recrutamento, perfil do candidato, perfil do posto, técnicas seletivas

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

Q48.

Em relação à gestão de pessoas, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do recrutamento interno é o incentivo ao

desenvolvimento pessoal dos funcionários atuais de uma

organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Benefícios, higiene, segurança e qualidade de vida

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q49.

Ainda que teoricamente distintas, é estreita a relação, do ponto de

vista da aplicação, entre as áreas de comportamento organizacional

e de gestão de pessoas. No que diz respeito a esse assunto, julgue

os itens a seguir.

Práticas preventivas de qualidade de vida no trabalho, como

ginástica laboral e massagens, intervêm diretamente nos

indivíduos para que esses não sofram os desgastes físicos e

psíquicos decorrentes do trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Planos de carreira

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

Q50.

Julgue os itens que se seguem, referentes à gestão de pessoas nas

organizações.



As análises de cargos e de tarefas consistem na identificação

dos principais requisitos funcionais e características

comportamentais que sustentam a realização das atividades

previstas nos postos de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho: avaliação de desempenho, feedback, reconhecimento, elementos que favorecem

desempenho de equipes

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

Q51.

Julgue os itens seguintes, no que tange a conceitos, métodos e

técnicas de planejamento estratégico, modelos de gestão, estruturas

organizacionais e avaliação de desempenho.

Organizações com profissionais bem qualificados possuem

maior facilidade de promover a autogestão das equipes de

trabalho e o consequente enxugamento da estrutura

hierárquica.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Gestão por competências – mapeamento e avaliação

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

Q52.

No que tange à gestão por competências, julgue os itens

subsecutivos.

A gestão por competências visa aproximar ao máximo as

competências existentes na organização daquelas necessárias

para a consecução dos objetivos organizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Gestão de pessoas com foco em resultados

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

Q53.

Considerando os temas relativos ao planejamento baseado em

cenários, aos modelos de gestão estratégica, aos sistemas e

indicadores de desempenho e ao BSC (balanced scorecard ), julgue

os itens que se seguem.

Uma instituição que vise à valorização do conhecimento dos

seus empregados e adote o modelo de gestão por competências

foca na perspectiva de um modelo de gestão estratégica de

pessoas.



• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Educação corporativa

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

Q54.

Acerca da qualidade da gestão nas organizações, julgue os itens

seguintes.

Eliminar a administração por objetivos e instituir um sólido

programa de educação e autotreinamento são atividades

elencadas por Deming, um dos principais expoentes da escola

da qualidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Treinamento, Desenvolvimento e Educação: conceitos e importância, operacionalização e rotinas

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

Q55.

Em relação à gestão de pessoas, julgue os itens que se seguem.

A capacitação de pessoas no âmbito das organizações envolve,

entre outros, temas complexos como a preparação de

lideranças e a educação corporativa continuada.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Bancos de dados e sistemas de informações de recursos humanos

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

Q56.

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

Uma área de gestão de pessoas que utilize o sistema de

informações gerenciais ERP (enterprise resource planning)

terá como vantagem a otimização do processo de tomada de

decisão na organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional - clima e cultura organizacional, comunicação organizacional, liderança,

equipes de trabalho

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q57.



Acerca da gestão de pessoas e de processos no setor público,

julgue os próximos itens.

Situação hipotética: O gerente de pessoas de determinado

órgão preocupa-se com os aspectos humanos dos seus

subordinados e procura manter uma equipe de trabalho

atuante, com maior participação nas decisões da área.

Assertiva: Nessa situação, o gerente adota o estilo de

liderança centrado na tarefa.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Ética na administração de materiais

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

Q58.

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

Fornecedores de produtos farmacêuticos que forem

consultados de maneira constante em razão da qualidade dos

produtos vendidos serão considerados fornecedores habituais.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Suprimento / Métodos de previsão da demanda e reposição de estoques; Avaliação

financeira dos estoques

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

Q59.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.

Não há parâmetros definidos para o ressuprimento automático

de materiais de demanda imprevisível, por isso esses

materiais devem ser estocados.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Suprimento / Compras e contratações: princípios, modalidades e tipos de licitação

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

Q60.

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Suprimento / Seleção de fornecedores e propostas

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

Q61.

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

a seguir.

A inabilitação de licitante impede a sua participação nas

fases subsequentes da licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Suprimento / Sistemas registro de preços, pregão e pregão eletrônico

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

Q62.

No âmbito da administração pública federal direta, autárquica

e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades

de economia mista e demais entidades controladas, direta ou

indiretamente pela União, as contratações de serviços e a aquisição

de bens, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços,

obedecerão ao disposto no Decreto nº 7.892/2013.

No que se

refere ao sistema de registro de preços, julgue os itens a seguir.

Havendo autorização do órgão gerenciador, o fornecedor

está obrigado a aceitar a adesão de órgão não participante

à ata de registro de preços.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Armazenagem / Seleção e classificação de materiais: especificação, classificação e

codificação

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

Q63.

Julgue os itens seguintes, relativos a classificação de materiais e

gestão de estoques.

Estoques de vacinas de um ambulatório devem ser

classificados por perecibilidade devido às alterações

físico-químicas que esses produtos podem sofrer.

• CERTO

• ERRADO



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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Armazenagem / Classificação ABC

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

Q64.

Julgue os itens seguintes, relativos a classificação de materiais e

gestão de estoques.

Se, do ponto de vista quantitativo, 50% dos estoques de um

almoxarifado forem produtos descartáveis, e estes

representarem 5% do valor em estoque no depósito, então, pelo

método da curva ABC, esses estoques deverão ser classificados

na classe C em função do valor da demanda.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Armazenagem / Armazenagem de materiais: técnicas de estocagem e movimentação de

materiais

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

Q65.

Julgue os itens que se seguem, relativos às atividades básicas de

administração de materiais e patrimônio.

Um dos objetivos do leiaute de um armazém é garantir a

utilização máxima do espaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Armazenagem / Recebimento e localização dos materiais

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q66.

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Armazenagem / Inventário físico e acurácia dos estoques

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

Q67.



A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

O inventário físico realizado em um órgão público em função

da mudança do gestor da unidade é denominado inventário

eventual.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Administração Patrimonial / O ativo imobilizado

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

Q68.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

É vedada, em qualquer hipótese, a saída do país de uma obra

de arte tombada e incorporada ao patrimônio histórico de um

museu nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Administração Patrimonial / Administração, contabilização e controle do ativo imobilizado

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

Q69.

No que se refere ao processo administrativo e aos múltiplos

aspectos relacionados a esse assunto, julgue os itens seguintes.

Na modernização do produto, consideram-se as obsolescências

patente, latente e planejada.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Administração Patrimonial / Depreciação, tombamento e baixa patrimonial

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

Q70.

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

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



Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Administração Patrimonial / Administração e manutenção de imóveis e prestação de

serviços gerais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q71.

Julgue os itens seguintes, a respeito de gestão patrimonial.

Os termos inventário, tombamento de bens e contagem física

dos estoques se referem a uma mesma operação.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Documentação / Serviços de protocolo, distribuição, classificação e arquivamento de

documentos

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

Q72.

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Documentação / Sigilo e proteção da documentação

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q73.

Acerca da gestão arquivística, julgue os itens a seguir.

A correspondência oficial que trata de informações de

caráter pessoal é classificada como ostensiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Fundamentos de Gestão de Recursos Materiais / Função Documentação / Tabela de temporalidade

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

Q74.

Acerca da tabela de temporalidade, julgue os itens seguintes.

São duas as possíveis destinações dos documentos: a guarda

permanente ou a eliminação.

• CERTO

• ERRADO



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

Informática para Usuários / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q75.

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

Informática para Usuários / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

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

Q76.

Com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente

Microsoft Office, julgue os itens a seguir.

Pelo Painel de Controle do Windows, é possível acessar mais

rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou

dos programas que estão em uso.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática para Usuários / Edição de textos, planilhas e apresentações (Ambiente LibreOffice)

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q77.

Julgue os itens seguintes, a respeito de ferramentas e aplicações de

informática.

Excel, da Microsoft, e Calc, do LibreOffice, são exemplos de

planilha de cálculo, que é um tipo de programa de computador

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q78.

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

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

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

Q79.

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

Informática para Usuários / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Outlook Express, Mozilla Thunderbird)

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

Q80.

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

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

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

efetuada a inserção de um ou mais endereços como

destinatários, que receberão cópias do email com o conteúdo

ocultado.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática para Usuários / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q81.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

Ao realizar uma pesquisa na Internet, o Google distingue

palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em

minúsculas no texto a ser pesquisado.

• CERTO

• ERRADO

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



Informática para Usuários / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q82.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um

relevante meio de comunicação para as instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q83.

No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a

Internet, julgue os próximos itens.

Computação em nuvem é a forma de utilizar memória

computacional e local de armazenamento de arquivos em

computadores interligados à Internet, podendo esses arquivos

ser acessados de qualquer lugar do mundo conectado a esta

rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática para Usuários / 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

Q84.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto

de arquivos já compactados (zipados).

• CERTO

• ERRADO

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

Informática para Usuários / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

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

Q85.

Julgue os itens subsecutivos, referentes às noções de segurança da

informação.



O princípio de não repúdio impede que o autor de um

documento negue a criação e a assinatura desse documento.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q86.

Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da

informação, julgue os seguintes itens.

Enquanto estiver conectado à Internet, um computador não

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

transmitido pela rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q87.

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

Informática para Usuários / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q88.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento

de becape corporativo de correio eletrônico é executado

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e

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

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

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

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape

corporativo.

• CERTO



• ERRADO

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

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

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

Q89.

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Estruturas lógicas

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

Q90.

Texto CB1A6AAA

A centralidade das relações entre a argumentação e a

questão da autoridade tornou-se, nos nossos dias, ainda mais

evidente, com a especialização dos saberes e com a emergência da

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

sociedade levou a que se incrementasse a especialização, e esta —

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

figuras de autoridade. Não estamos aptos a inspecionar, por nós

próprios, provas em todos os domínios da atividade humana, logo,

fazemos a melhor coisa que nos é possível fazer: confiamos em

especialistas devidamente credenciados.

Charles Arthur Willard. A theory of argumentation. Tuscaloosa, Alabama, EUA:

The University of Alabama Press, 1989, p. 227 (com adaptações).

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

mentem. Logo, se eles disserem, por exemplo, que o melhor

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q91.



Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

O texto que se segue, produzido por um detetive durante uma

investigação criminal, ilustra um raciocínio por indução.

Ontem uma senhora rica foi assassinada em sua casa. No

momento do crime, havia uma festa na casa da vítima e nela

estavam presentes umas cinquenta pessoas. Dessas

cinquenta, é sabido que nove tinham algum tipo de problema

com a senhora assassinada. Assim, é plausível supor que o

assassino esteja entre essas nove pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Lógica sentencial (ou proposicional)

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

Q92.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de

argumentação.

O seguinte argumento constitui um argumento válido:

“O Porto de Itaqui está no Sudeste brasileiro, pois o Porto de

Itaqui está localizado na Ilha de Marajó e a Ilha de Marajó está

localizada em São Paulo.”

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Lógica de primeira ordem

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

Q93.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

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

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

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

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

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

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Princípios de contagem e probabilidade

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

Q94.



Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra, na decisão do assunto polêmico

pelos presentes no referido colegiado, é inferior a 500.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Operações com conjuntos

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

Q95.

Determinado porto recebeu um grande carregamento

de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina

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

com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne

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

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

Nessa situação hipotética,

250 contêineres foram carregados somente com carne suína.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q96.

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

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de juros, divisão proporcional e regra de três.

Um terreno retangular medindo 100 m × 200 m foi colocado

à venda por R$ 250.000,00. O terreno poderá ser vendido

inteiro ou em frações e, nesse caso, o preço do m2 da fração

de terreno é igual ao do m2 do terreno inteiro. Nessa situação,

se um indivíduo desejar comprar uma fração medindo 50 m × 100 m, ele pagará R$ 125.000,00 por essa fração de

terreno.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Estado, Governo e Sociedade: conceito e evolução do Estado contemporâneo; aspectos fundamentais na formação do estado

brasileiro; teorias das formas e dos sistemas de governo

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q97.



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

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Administração Estratégica

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

Q98.

Acerca do processo administrativo nas organizações, julgue os

itens a seguir.

O planejamento estratégico, fortemente integrado aos

planejamentos táticos e operacionais, tem a função

de formalizar as metodologias de desenvolvimento e

de implementação de resultados a serem alcançados pelas

áreas funcionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Organização do Estado e da gestão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q99.

Em relação à organização administrativa e à licitação

administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e

integrar a administração pública indireta, a empresa pública

não pode explorar atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Departamentalização; descentralização; desconcentração

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

Q100.

Julgue os itens subsequentes, referentes a organização e sua

estrutura.

Tratando-se de departamentalização funcional, a diferenciação

e agrupamento de atividades são realizados com base nas

saídas ou nos resultados da empresa.

• CERTO

• ERRADO



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

Gestão Pública / Os agentes públicos e a sua gestão, normas legais e constitucionais aplicáveis

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q101.

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

Gestão Pública / Serviço de atendimento ao cidadão

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

Q102.

Técnicos de um órgão da administração pública

consideram que a execução de serviços administrativos é mais

importante que o atendimento ao público. Por isso, o atendimento

é realizado em sistema de revezamento e rotineiramente, sendo

necessário repor atendentes devido a conflitos com clientes e

ausências de servidores nos dias da escala de trabalho.

Nessa situação hipotética,

o relacionamento entre os servidores que se ausentam nos dias

das escalas e aqueles que suprem as ausências pode tornar-se

conflituoso em razão das diferenças dos comportamentos

interpessoais e da quebra da confiança.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Comunicação interna e externa; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe

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

Q103.

Os novos servidores de determinado órgão da 

administração pública se relacionam facilmente com o público 

externo por meio de fóruns de comunidades online, emails, blogs 

e chats. No entanto, servidores com mais tempo de serviço ignoram 

essas ferramentas de comunicação, ressaltando a importância do 

atendimento presencial. 

 

 

Tendo em vista que, em situações como a do caso hipotético 

anteriormente descrito, comportamentos distintos podem trazer 

como consequência a formação de dois grupos em um mesmo 

ambiente de trabalho, julgue os itens a seguir, relativos ao referido 

caso e a aspectos diversos a ele relacionados.



No caso em apreço, é necessário que ambos os grupos de

servidores aceitem as diferenças e sejam colaborativos e

participativos, para que haja bom relacionamento interpessoal

e sinergia no trabalho em equipe.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Gestão de conflitos

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

Q104.

Julgue os itens a seguir, referentes aos elementos do comportamento

organizacional.

A estratégia de gestão de conflito interpessoal mais assertiva

e colaborativa é a adoção de comportamentos que privilegiem

a satisfação das necessidades dos outros em detrimento dos

próprios interesses.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Governança na gestão pública

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

Q105.

Julgue os itens a seguir, com relação às ferramentas para o

gerenciamento de processos, ao Prêmio Nacional da Qualidade e

aos critérios de excelência do Prêmio Nacional da Gestão Pública.

Denomina-se diagrama de Pareto a ferramenta utilizada para

demonstrar a variação de um processo de produção de vacinas

em um laboratório durante o período de um semestre de

fabricação.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Ética no Serviço Público / Ética, moral, princípios e valores

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

Q106.

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

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

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

Q107.

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

Gestão Pública / Ética no Serviço Público / Ética e função pública

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

Q108.

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

Gestão Pública / Ética no Serviço Público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994)

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q109.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

A punição prevista para servidor por desvio de conduta ética

reconhecido por comissão de ética é a censura ética.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992: das disposições gerais, dos atos de improbidade administrativa

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

Q110.



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
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