
Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q1.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto

• A) A força contagiante da música não se impõe apenas aos que a amam e acolhem; surge como atraente ameaça para os

que temem seus mágicos poderes.

• B) Os mágicos poderes da música são temíveis para alguns, embora menos para quem a ame sobretudo por força da magia

em que os contagiam.

• C) Muitos se deixam impor pelo poder da música, cuja força contagiante, todavia, também desperta os temores nos que os

alimentam diante dela.

• D) Por mais que se sintam ameaçados pelos mágicos poderes da música, há também os que muito a veneram por causa de

sua força contagiante.

• E) Além dos que a acolhem por amor, há também quem lhes ame os poderes, sendo a música uma força contagiante de

encantamento e magia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q2.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na

pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)



Atente para as afirmativas abaixo.

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido

excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção.

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem",

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em".

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão.

Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Q3.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

A exclusão da vírgula alterará o sentido da seguinte frase:

• A) Ao longo da História, muitos pensadores manifestaram seu temor pelos poderes da música.

• B) Obviamente, não é a todos que desconcerta surpreender-se com os poderes da música.

• C) A música afeta aos ouvintes atentos, que conhecem seus mágicos poderes.

• D) Nem todos temem a música, porque nem todos reconhecem seus mágicos poderes.

• E) Aos que gostam da música, garante-se uma inesgotável fonte de prazer e de sensualidade.
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Q4.

Desde 2016, registra-se queda na cobertura vacinal de crianças menores de dois anos. Segundo o Ministério da Saúde, entre 

janeiro e agosto, nenhuma das nove principais vacinas bateu a meta estabelecida — imunizar 95% do público-alvo. O percentual



alcançado oscila entre 50% e 70%. 

As autoridades atribuem o desleixo a duas causas. Uma: notícias falsas alarmantes espalhadas pelas redes sociais. Segundo 

elas, vacinas seriam responsáveis pelo autismo e outras enfermidades. A outra: a população apagou da memória as imagens de 

pessoas acometidas por coqueluche, catapora, sarampo. Confirmar-se-ia, então, o dito de que o que os olhos não veem o coração 

não sente. 

Trata-se de comportamento irresponsável que tem consequências. De um lado, ao impedir que o infante indefeso fique 

protegido contra determinada doença, os pais lhe comprometem a saúde (e até a vida). De outro, contribuem para que a 

enfermidade continue a se propagar pela população. Em bom português: apunhalam o individual e o coletivo. Põem a perder décadas 

de esforço governamental de proteger os brasileiros de doenças evitáveis. 

O Brasil, vale lembrar, é citado como modelo pela Organização Mundial de Saúde. As campanhas de vacinação exigiram 

esforço hercúleo. Para cobrir o território nacional e cumprir o calendário, enfrentaram selvas, secas, tempestades. Tiveram êxito. 

Deixaram relegada para as páginas da história a revolta da vacina, protagonizada pela população do Rio de Janeiro que, no início do 

século passado, se rebelou contra a mobilização de Oswaldo Cruz para reduzir as mazelas do Rio de Janeiro. O médico quis resolver 

a tragédia da varíola com a Lei da Vacina Obrigatória. 

Tal fato seria inaceitável hoje. A sociedade evoluiu e se educou. O calendário de vacinação tornou-se rotina. Graças ao salto 

civilizatório, o país conseguiu erradicar males que antes assombravam a infância. O retrocesso devolverá o Brasil ao século 19. Há 

que reverter o processo. Acerta, pois, o Ministério da Saúde ao deflagrar nova campanha de adesão para evitar a marcha rumo à 

barbárie. O reforço na equipe de agentes de imunização deve merecer atenção especial.

(Adaptado de: “Vacina: avanço civilizatório”. Diário de Pernambuco. Editorial. Disponível em: www.diariodeper-nambuco.com.br)

Considere os seguintes trechos:

- ao impedir que o infante indefeso fique protegido contra determinada doença... (3º parágrafo)

- a enfermidade continue a se propagar pela população. (3º parágrafo)

- As campanhas de vacinação exigiram esforço hercúleo. (4º parágrafo)

As expressões verbais estão correta e respectivamente substituídas por verbos flexionados no mesmo tempo e modo em:

• A) se mantenha - permaneça - requiseram

• B) se mantém - permanece - requereram

• C) se mantenha - permanece - requereram

• D) se mantém - permaneça - requiseram

• E) se mantenha - permaneça - requereram
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Q5.

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu

conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me

versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado,

fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.

– Continue, disse eu acordando.

– Já acabei, murmurou ele.

– São muito bonitos.

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a

dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e

calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por

graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.” – “Vou para Petrópolis, dom

Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” –

“Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe

chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça.

Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado

e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título

para a minha narração; se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe

guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus

autores; alguns nem tanto.

(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 79-80.)



− Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo.

(6º parágrafo)

− O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. (6º parágrafo)

Os pronomes destacados referem-se, respectivamente, a

• A) dicionários, Casmurro e rancor.

• B) vizinhos, Casmurro e poeta.

• C) dicionários, Casmurro e poeta.

• D) vizinhos, sentido e rancor.

• E) dicionários, sentido e poeta.
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Q6.

Sem privacidade

Ainda é possível ter privacidade em meio a celulares, redes sociais e dispositivos outros das mais variadas conexões? Os mais

velhos devem se lembrar do tempo em que era feio “ouvir conversa alheia”. Hoje é impossível transitar por qualquer espaço público

sem recolher informações pessoais de todo mundo. Viajando de ônibus, por exemplo, acompanham-se em conversas ao celular

brigas de casal, reclamações trabalhistas, queixas de pais a filhos e vice-versa, declarações românticas, acordo de negócios,

informações técnicas, transmissão de dados e um sem-número de situações de que se é testemunha compulsória. Em clara e alta

voz, lances da vida alheia se expõem aos nossos ouvidos, desfazendo-se por completo a fronteira que outrora distinguia entre a

intimidade e a mais aberta exposição.

Nas redes sociais, emoções destemperadas convivem com confissões perturbadoras, o humor de mau gosto disputa espaço

com falácias políticas – tudo deixando ver que agora o sujeito só pode existir na medida em que proclama para o mundo inteiro seu

gosto, sua opinião, seu juízo, sua reação emotiva. É como se todos se obrigassem a deixar bem claro para o resto da humanidade o

sentido de sua existência, seu propósito no mundo. A discrição, a fala contida, o recolhimento íntimo parecem fazer parte de uma

civilização extinta, de quando fazia sentido proteger os limites da própria individualidade.

Em meio a tais processos da irrestrita divulgação da personalidade, as reticências, a reflexão silenciosa e o olhar

contemplativo surgem como sintomas problemáticos de alienação. Impõe-se um tipo de coletivismo no qual todos se obrigam a se

falar, na esperança de que sejam ouvidos por todos. Nesse imenso ruído social, a reclamação por privacidade é recebida como o

mais condenável egoísmo. Pretender identificar-se como um sujeito singular passou a soar como uma provocação escandalosa, em

tempos de celebração do paradigma público da informação.

(Jeremias Tancredo Paz, inédito)

Considere as seguintes orações:

I. Perdeu-se a antiga privacidade.

II. No lugar da antiga privacidade está uma irrestrita conectividade.

III. Não há mais recolhimento íntimo duradouro.

Essas orações articulam-se num período cuja redação é clara, correta e coesa em:

• A) Como não há mais recolhimento íntimo e duradouro, já que a antiga privacidade deu lugar à irrestrita conectividade, ei-la

perdida.

• B) Não havendo mais a antiga privacidade, sem recolhimento íntimo duradouro, está em seu lugar a irrestrita conectividade.

• C) Uma vez perdida a antiga privacidade, conquanto em seu lugar esteja uma irrestrita conectividade, já não há mais

recolhimento íntimo duradouro.

• D) O recolhimento íntimo duradouro, perdeu-se com a antiga privacidade, em cujo lugar agora é ocupado por uma irrestrita

conectividade.



• E) Já não há recolhimento íntimo duradouro, visto que no lugar da antiga privacidade está agora uma irrestrita conectividade.
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Q7.

Mais da metade da população mundial usa internet

Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que representa mais da metade da

população mundial - informou a ONU na sexta-feira (7 de dezembro de 2018).

A agência da ONU para informação e comunicação, a UIT, indicou que, até o final de 2018, 51,2% da população mundial

estará usando a internet. “Até o final de 2018, teremos ultrapassado a marca de 50% do uso da internet”, afirmou o diretor da UIT,

Houlin Zhou, em um comunicado. “Esse é um passo importante para uma sociedade global da informação mais inclusiva”, disse ele.

Segundo a UIT, os países mais ricos do planeta registraram um crescimento sólido no uso da internet, que passou de 51,3%

de suas populações, em 2005, para atuais 80,9%.

(Texto adaptado. Disponível em: https://exame.abril.com.br)

O futuro do indicativo em estará usando e teremos ultrapassado (2º parágrafo) serve ao propósito discursivo de

• A) constatar fatos ocorridos.

• B) retificar propósitos.

• C) sinalizar prognósticos.

• D) apresentar sugestões.

• E) evocar experiências.
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Q8.

Limites da propriedade

Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.

Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso,

lá vem ele, como uma flecha, defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é

próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O

espaço que é propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha terra são os limites do que necessito

para viver.

Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu corpo. Quando a terra é, de fato, uma

propriedade, algo que é próprio ao corpo, ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais do que

meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro é aquilo que não foi consumido pela vida.

(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)

Indica-se adequada transposição da voz verbal de um segmento para outra voz verbal no seguinte caso:

• A) onde se colocam as cercas = onde as cercas são colocadas.

• B) um deles já tomou posse = um deles já possuiu.

• C) que não pode ser tocado = que não deverá ser tocado.

• D) não foi consumido pela vida = a vida não consumiu.

• E) sendo [...] transformada em vida = a vida passa a ser transformada.
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Q9.



Limites da propriedade

Direito à terra? Sim. O problema está em onde se colocam as cercas.

Tenho, numa árvore, um daqueles bebedouros para beija-flores. E um deles já tomou posse. Quando aparece qualquer intruso,

lá vem ele, como uma flecha, defender sua água. É a própria vida que determina o círculo de espaço que lhe pertence, que lhe é

próprio. Daí, propriedade: aquilo que não me é estranho, que é parte de mim mesmo, que não pode ser tocado sem que eu sinta. O

espaço que é propriedade do meu corpo é um dos direitos que a vida tem. Os limites da minha terra são os limites do que necessito

para viver.

Mas há aqueles que fincam cercas para além dos limites da necessidade do seu corpo. Quando a terra é, de fato, uma

propriedade, algo que é próprio ao corpo, ela está sendo constantemente transformada em vida. Mas quando a terra é mais do que

meu corpo necessita, ela deixa de ser vida e se transforma em lucro. Lucro é aquilo que não foi consumido pela vida.

(Adaptado de: ALVES, Rubem. Tempus fugit. São Paulo: Paulus, 1990, p. 33-34)

As formas verbais atendem às normas de concordância e estabelecem uma adequada correlação entre os tempos e os modos

na frase:

• A) Sempre terão havido aqueles ambiciosos para os quais não contarão os limites de propriedade a serem observados.

• B) Os espaços que venham a ser propriedade do meu corpo deverão corresponder plenamente a necessidades minhas.

• C) Poderão acorrer aos bebedouros qualquer pássaro, desde que não houvesse a tomada de posse por um deles.

• D) Se couberem aos proprietários atender às necessidades do corpo, eles se regulariam por esse princípio de direito.

• E) Uma vez que se infrinja os critérios da necessidade humana, o direito à propriedade poderia se mostrar abusivo.

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q10.

Planos da natureza

Gabam-se os homens de serem hábeis planejadores. E somos. Mas não queiramos exclusividade absoluta. A natureza é a

rainha dos planejamentos. Aprendemos com ela a identificar para cada necessidade seu melhor atendimento. Mas fomos além:

chegamos a criar carências só pelo prazer de atendê-las.

Exemplo? Ouve-se a toda hora: não sei o que seria de mim sem meu celular. Foram necessários milhares de anos para o ho-

mem finalmente descobrir o que lhe é vital: um smartphone. “Com ele planejo meu dia, me oriento, me situo na vida” - dirá um con-

temporâneo. De fato, o planejamento, como ferramenta da previsão e da organização do trabalho eficaz e necessário, muitas vezes

revela-se indispensável. Mas quando quero me certificar da vantagem de um planejamento, observo a natureza, em algum plano que

ela traçou para manter vivas suas leis essenciais. E alguém duvida de que ela tenha suas próprias razões de planejamento?

(Aristeu Villas-Boas, inédito)

O emprego das formas pronominais e verbais se dá de modo plenamente adequado na frase:

• A) Não há porque não planejar; reservam-se aos que planejam com eficiência o mérito de muitas conquistas.

• B) Eles haviam resguardado-se de planejar, e os imprevistos da operação acabaram tragando-lhes.

• C) O motivo por que se planeja prende-se aos objetivos finais de quem os tem claros e bem definidos.

• D) Os planejamentos em cujos estávamos envolvidos requiseram de nós muito empenho e dedicação.

• E) Planejar porquê? - haverá de se perguntar, como costuma ocorrer, os que dão extremo valor aos improvisos.
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Língua Portuguesa / Sintaxe

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q11.

Mais da metade dos seres humanos hoje vivem em cidades, e esse número deve aumentar para 70% até 2050. Em termos 

econômicos, os resultados da urbanização foram notáveis. As cidades representam 80% do Produto Interno Bruto (PIB) global. Nos 

Estados Unidos, o corredor Boston-Nova York-Washington gera mais de 30% do PIB do país. 

Mas o sucesso tem sempre um custo - e as cidades não são exceção, segundo análise do Fórum Econômico Mundial. 

Padrões insustentáveis de consumo, degradação ambiental e desigualdade persistente são alguns dos problemas das cidades 

modernas. Recentemente, entraram na equação as consequências da transformação digital. Há quem fale sobre uma futura 

desurbanização. Mas os especialistas consultados pelo Fórum descartam essa possibilidade. Preferem discorrer sobre como as 

cidades vão se adaptar à era da digitalização e como vão moldar a economia mundial.



A digitalização promete melhorar a vida das pessoas nas cidades. Em cidades inteligentes como Tallinn, na Estônia, os 

cidadãos podem votar nas eleições nacionais e envolver-se com o governo local via plataformas digitais, que permitem a assinatura 

de contratos e o pagamento de impostos, por exemplo. Programas similares em Cingapura e Amsterdã tentam criar uma espécie de 

“governo 4.0”. 

Além disso, a tecnologia vai permitir uma melhora na governança. Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e 

transparência às operações de governos locais e provavelmente irão mudar a forma como os governos interagem com as pessoas.

(Adaptado de:“5 previsões para a cidade do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial”. Disponível em: https://epocanegocios.globo.com )

Plataformas digitais possibilitam acesso, abertura e transparência às operações de governos locais / e provavelmente irão

mudar a forma como os governos interagem com as pessoas. (4º parágrafo)

Entre as ideias separadas por barra nessa passagem do texto, se estabelece relação de, respectivamente,

• A) causa e consequência.

• B) condição e conformidade.

• C) finalidade e comparação.

• D) concessão e adição.

• E) modo e tempo.
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Língua Portuguesa / Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q12.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal.

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da

lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a

música pudesse superexcitar a imaginação.

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros?

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em:

• A) uma venerável linhagem de moralistas (1º parágrafo) = uma notória cúpula de mentores.

• B) é capaz de suscitar nos ouvintes (1º parágrafo) = está apta a dissuadir os que a ouvem.

• C) se penitenciou por sua irrefreável propensão (1º parágrafo) = expiou sua irreprimível inclinação.

• D) pressupõe uma viva percepção (2º parágrafo) = pressente uma sensorial intuição.

• E) se empenharam em preveni-la e erradicá-la (2º parágrafo) = se habilitaram a provê-la e externá-la.
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Língua Portuguesa / Intelecção de texto; Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q13.

Quem não gosta de samba

“Como se dá que ritmos e melodias, embora tão somente sons, se assemelhem a estados da alma?”, pergunta Aristóteles. Há 

pessoas que não suportam a música; mas há também uma venerável linhagem de moralistas que não suporta a ideia do que a música 

é capaz de suscitar nos ouvintes. Platão condenou certas escalas e ritmos musicais e propôs que fossem banidos da cidade ideal. 

Santo Agostinho confessou-se vulnerável aos “prazeres do ouvido” e se penitenciou por sua irrefreável propensão ao “pecado da



lascívia musical”. Calvino alerta os fiéis contra os perigos do caos, volúpia e emefinação que ela provoca. Descartes temia que a 

música pudesse superexcitar a imaginação. 

O que todo esse medo da música - ou de certos tipos de música - sugere? O vigor e o tom dos ataques traem o melindre. Eles 

revelam não só aquilo que afirmam - a crença num suposto perigo moral da música -, mas também o que deixam transparecer. O 

pavor pressupõe uma viva percepção da ameaça. Será exagero, portanto, detectar nesses ataques um índice da especial força da 

sensualidade justamente naqueles que tanto se empenharam em preveni-la e erradicá-la nos outros? 

O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. Por vias oblíquas ou com plena ciência do fato, nossos 

respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando.

(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 23-24)

A frase O vigor e o tom dos ataques traem o melindre contém um argumento semelhante ao que está nesta outra frase:

• A) nossos respeitáveis moralistas sabiam muito bem do que estavam falando. (3º parágrafo)

• B) Há pessoas que não suportam a música... (1º parágrafo)

• C) Platão condenou certas escalas e ritmos musicais... (1º parágrafo)

• D) O que todo esse medo da música [...] sugere? (2º parágrafo)

• E) O que mais violentamente repudiamos está em nós mesmos. (3º parágrafo)
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Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: TéCNICO EM ENFERMAGEM / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC

Q14.

A influência da cultura na formação do cidadão

Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de pensar e agir fazem parte da cultura de um povo e devem ser pre-

servados para que nunca se perca a singularidade do coletivo.

Durante muito tempo, o termo cultura foi estudado e acabou sendo dividido em algumas categorias. Cultura segundo a

filosofia: conjunto de manifestações humanas, de interpretação pessoal, que condizem com a realidade. Cultura segundo a

antropologia: soma dos padrões aprendidos, e que foram desenvolvidos pelo ser humano.

Por ser um agente forte de identificação pessoal e social, a cultura de um povo se caracteriza como um modelo comporta-

mental, integrando segmentos sociais e gerações à medida que o indivíduo se realiza como pessoa e expande suas potencialidades.

(Adaptado de: ALMEIDA, Heraldo. www.diariodoamapa.com.br)

Embora seja predominantemente dissertativo, o texto apresenta traços próprios da narração em:

• A) Cultura segundo a filosofia: conjunto de manifestações humanas, de interpretação pessoal, que condizem com a realidade.

(2º parágrafo)

• B) Os costumes, a música, a arte e, principalmente, o modo de pensar e agir [...] devem ser preservados para que nunca se

perca a singularidade do coletivo. (1º parágrafo)

• C) Durante muito tempo, o termo cultura foi estudado e acabou sendo dividido em algumas categorias. (2º parágrafo)

• D) Cultura segundo a antropologia: soma dos padrões aprendidos, e que foram desenvolvidos pelo ser humano. (2º parágrafo)

• E) Por ser um agente forte de identificação pessoal e social, a cultura de um povo se caracteriza como um modelo comportamental... (3º parágrafo)
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Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q15.

Respeitando-se as normas de redação do Manual da Presidência da República, a frase correta é:

• A) Solicito a Vossa Senhoria que verifique a possibilidade de implementação de projeto de treinamento de pessoal para

operar os novos equipamentos gráficos a serem instalados em seu setor.

• B) Venho perguntar-lhe, por meio desta, sobre a data em que Vossa Excelência pretende nomear vosso representante na

Comissão Organizadora.

• C) Digníssimo Senhor: eu venho por esse comunicado, informar, que será organizado seminário, sobre o uso eficiente de

recursos hídricos, em data ainda a ser definida.

• D) Haja visto que o projeto anexo contribue para o desenvolvimento do setor em questão, informamos, por meio deste Ofício,

que será amplamente analisado por especialistas.



• E) Neste momento, conforme solicitação enviada à Vossa Senhoria anexo, não se deve adotar medidas que possam comprometer vossa realização do

projeto mencionado.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas

informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q16.

De uma caixa com uma certa quantidade de laranjas, decide-se repartir uma parte das laranjas a algumas crianças em uma

sala, de tal maneira que cada uma receba a mesma quantidade de laranjas. Se cada criança receber 10 laranjas, sobrarão 5 laranjas na caixa e, se cada criança

receber 8 laranjas, sobrarão 19 laranjas na caixa. Se cada criança receber 7 laranjas,

o número de laranjas que sobrarão na caixa será de

• A) 29.

• B) 25.

• C) 27.

• D) 26.

• E) 24.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio

sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q17.

Maria aposentou-se pela chamada regra 85/95, segundo a qual, uma mulher, para ter direito ao benefício integral, deve ter

contribuído ao INSS por, no mínimo, 30 anos e a soma de sua idade, no momento da aposentadoria, com o período de contribuição ao INSS deve totalizar, no

mínimo, 85 anos. Maria começou a trabalhar aos 18 anos e contribuiu ininterruptamente ao

INSS até o momento de sua aposentadoria, que ocorreu assim que ela adquiriu o direito ao benefício integral. Maria se

aposentou com

• A) 51 anos.

• B) 48 anos.

• C) 49 anos.

• D) 50 anos.

• E) 52 anos.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q18.

Sempre que eu passo na frente da casa de Rosa, o cão late. Se o cão late, então o gato mia, o bebê chora e o guarda apita.

Quando o bebê chora e a babá não está em casa, a mãe não dorme. Se a mãe dorme e a babá não está em casa, então

• A) não passo na casa de Rosa e o guarda não apita.

• B) o cão não late e o guarda não apita.

• C) não passo na casa de Rosa e o cão não late.

• D) passo na casa de Rosa e o gato não mia.

• E) o cão não late e o gato não mia.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões

numéricas; Problemas

Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC

Q19.

Utilizando o método dos mínimos quadrados, obteve-se a equação de tendência

, sendo t = 1, 2, 3, ..., com base

nos lucros anuais de uma empresa, em milhões de reais, nos últimos 10 anos, em que t = 1 representa 2009, t = 2 representa

2010 e assim por diante. Por meio dessa equação, obtém-se que a previsão do lucro anual dessa empresa, no valor de

55 milhões de reais, será para o ano

• A) 2021

• B) 2025

• C) 2024

• D) 2023

• E) 2022
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q20.

O número de divisores inteiros positivos de 600 é

• A) 25.

• B) 23.

• C) 22.

• D) 21.

• E) 24.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q21.

Antônio, Bernardo e Carlos adquiriram um terreno em sociedade de modo que a Antônio coube 1/4 do valor do terreno, a Bernardo, 1/3 e a Carlos, o restante.

Antônio vendeu sua parte aos outros dois sócios, metade a cada um deles. Após essa transação, a parte que cabe a Carlos corresponde a

• A) 3/5 do valor do terreno.

• B) 7/12 do valor do terreno.

• C) 5/8 do valor do terreno.

• D) 2/3 do valor do terreno.

• E) 13/24 do valor do terreno.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q22.

Em um mutirão para construção de casas, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Se x denota o número de pessoas que

constroem 6 casas em 8 dias, então o valor de x é igual a



• A) 200 pessoas.

• B) 100 pessoas.

• C) 175 pessoas.

• D) 225 pessoas.

• E) 250 pessoas.
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Legislação de Interesse Institucional / Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e

alterações posteriores) / Livro I - Da Composição, Competência e Organização

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q23.

Considere a seguinte situação hipotética: Constantino, advogado, é atualmente Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério

Público − CNMP. Seu mandato terminará em alguns meses. Neste caso, de acordo com o Regimento Interno do CNMP, o

exercício da advocacia por Constantino perante o Conselho é

• A) vedado, apenas nos seis meses subsequentes ao término do seu mandato.

• B) permitido, a partir do término do seu mandato, não havendo restrição temporal.

• C) vedado, nos dois anos subsequentes ao término do seu mandato.

• D) vedado apenas no ano seguinte ao término do seu mandato.

• E) permitido, a partir do mês subsequente ao término do seu mandato.
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Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações

posteriores) / Dos Direitos e Vantagens

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q24.

Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de interesses particulares, a qual, contudo,

restou negada pela Administração. Entre os possíveis motivos legalmente previstos para negativa, nos termos disciplinados pela

Lei nº 8.112/1990, se insere(m):

I. Estar o servidor no curso de estágio probatório.

II. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão.

III. Razões de conveniência da Administração.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I e II, apenas.
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Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações

posteriores) / Do Regime Disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC

Q25.



Mateus é servidor público federal classificado em uma repartição onde há grande movimento de público para atendimento.

Aproximando-se a data em que Mateus completaria o tempo de serviço necessário para aposentadoria, sua chefia imediata

identificou que há tempos ele vinha recebendo montantes em dinheiro de particulares para arquivar processos de cobrança de

multas impostas administrativamente. Foi instaurado procedimento administrativo disciplinar contra Mateus, mas durante o

trâmite das apurações ele veio a requerer sua aposentadoria por tempo de serviço. Em razão disso,

• A) eventual comprovação de autoria da infração, nos autos do processo disciplinar, posteriormente à aposentadoria do

servidor enseja a substituição da pena de demissão pela de cassação de aposentadoria.

• B) ficam obstados o processamento e a concessão de sua aposentadoria, já que a infração precedeu a aquisição do tempo

para inatividade, ficando suspensa a contagem de tempo de serviço.

• C) o processo administrativo prossegue regularmente e a aposentadoria, ainda que já concedida, fica anulada no caso de

constatação de autoria da infração, aplicando-se a penalidade de demissão.

• D) fica extinta sua punibilidade, já que a infração praticada pelo servidor é punida com demissão, que se tornou inócua diante

da aposentadoria do mesmo.

• E) comuta-se a pena passível de ser aplicável, passando de demissão para expulsão, independentemente da conclusão do

processo administrativo, hipótese em que ficam interrompidos os pagamentos de proventos ou de vencimentos.
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Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q26.

Segundo o artigo 4o da Constituição Federal brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações interna

cionais por diversos princípios, NÃO sendo um desses princípios a

• A) garantia do desenvolvimento nacional.

• B) independência nacional.

• C) autodeterminação dos povos.

• D) não intervenção.

• E) concessão de asilo político.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q27.

De acordo com o art. 5o da Constituição Federal de 1988, a regra é que os atos processuais sejam

• A) solenes.

• B) públicos.

• C) secretos.

• D) discretos.

• E) vetustos.
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Noções de Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Administração pública / Dos Servidores

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q28.

Três anos após ter sido aprovado em concurso público de provas, cujo prazo de validade inicial de dois anos havia sido 

prorrogado uma vez por igual período, Fabrício é convocado, nomeado e empossado em cargo efetivo junto a órgão da Administração direta de determinado 

Município. Alguns anos mais tarde, em razão de reestruturação do órgão, ele passa a exercer função de confiança, por meio da qual é encarregado das 

atribuições de chefia da seção em que foi lotado. Nessa mesma ocasião, 

Adélia é nomeada e empossada em cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, para exercer atribuições de assessoramento à 

direção superior do referido órgão, independentemente de aprovação prévia em concurso público. 

 



Nessas circunstâncias, a investidura de Fabrício no cargo efetivo é

• A) compatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança e a nomeação de Adélia

para o cargo em comissão, estando tanto o ato de admissão de Fabrício quanto o de Adélia sujeitos à apreciação quanto à

sua legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• B) compatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança, mas não a nomeação de

Adélia para o cargo em comissão, estando tanto o ato de admissão de Fabrício quanto o de Adélia sujeitos à apreciação

quanto à sua legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• C) compatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança e a nomeação de Adélia

para o cargo em comissão, estando, contudo, apenas o ato de admissão de Fabrício sujeito à apreciação quanto à sua

legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• D) incompatível com a Constituição Federal, assim como a assunção por ele de função de confiança e a nomeação de Adélia

para o cargo em comissão, estando, contudo, apenas o ato de admissão de Adélia sujeito à apreciação quanto à sua

legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

• E) incompatível com a Constituição Federal, assim como, por consequência, a assunção por ele de função de confiança,

embora a nomeação de Adélia para o cargo em comissão seja legítima, estando apenas o ato de admissão de Fabrício

sujeito à apreciação quanto à sua legalidade, para fins de registro, pelo Tribunal de Contas respectivo.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Congresso Nacional

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q29.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional

• A) proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

• B) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de Ministros do Tribunal de Contas da União

indicados pelo Presidente da República.

• C) dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

• D) suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal

Federal.

• E) sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação

legislativa.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Da Câmara dos Deputados

Fonte: AGENTE TéCNICO - JURíDICO / MPE/AM / 2013 / FCC

Q30.

Compete privativamente à Câmara dos Deputados

• A) aprovar a escolha do Presidente e dos Diretores do Banco Central do Brasil.

• B) eleger dois membros do Conselho da República.

• C) autorizar referendo e convocar plebiscito.

• D) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Municípios.

• E) escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Senado Federal

Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC

Q31.

Considerando os dispositivos constitucionais a respeito do Poder Legislativo,

• A) o Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos segundo o princípio majoritário.

• B) cada unidade da Federação com representação no Senado Federal elegerá 3 Senadores, com mandato de 8 anos.



• C) a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema majoritário, em cada Estado, em cada Território e no Distrito

Federal.

• D) o número de representantes de cada unidade da Federação na Câmara dos Deputados será estabelecido de forma paritá-

ria, por meio de lei complementar, no ano anterior às eleições, a fim de garantir o equilíbrio da Federação.

• E) cada Senador será eleito com 3 suplentes.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Do Presidente e do Vice-presidente da República

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q32.

Sobre o Poder Executivo, a Constituição Federal estabelece que:

• A) o Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por

prazo superior a 10 dias, sob pena de perda do cargo.

• B) o mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em quinze de janeiro do ano seguinte ao da sua

eleição.

• C) em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente da República, ou vacância dos respectivos cargos, serão

sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o

do Supremo Tribunal Federal.

• D) o Presidente da República tomará posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter,

defender e cumprir a Constituição, observar as leis e promover o bem geral do povo brasileiro, solenidade essa da qual é

dispensado o Vice-Presidente da República.

• E) será considerado eleito Presidente da República o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta

de votos, não computados os em branco e os nulos.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q33.

Acerca do Poder Judiciário, considere:

I. O Superior Tribunal de Justiça tem competência para rever decisões da Justiça do Trabalho, notadamente as que tenham

por objeto dissídios coletivos, por meio de recurso extraordinário.

II. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do

Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

III. Serão processadas e julgadas perante a justiça estadual, no foro do domicilio dos segurados ou beneficiários, as causas

em que forem parte o Instituto Nacional de Seguridade Social e o segurado, quando a comarca não for sede de juízo

federal.

Está correto o que consta de

• A) I, II e III.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) I, apenas.

• E) III, apenas.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal



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

Q34.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário,

• A) o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• B) o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais.

• C) o crime político.

• D) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município.

• E) as causas decididas, em única instância, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal quando a decisão recorrida

contrariar tratado ou lei federal.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Das Funções essenciais à justiça / Do Ministério Público

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q35.

Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional,

• A) o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República,

depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma

recondução.

• B) a destituição do chefe do Ministério Público da União, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de

autorização da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.

• C) os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria

absoluta do Senado Federal, na forma da lei ordinária respectiva.

• D) ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, sendo-lhe vedado, contudo, propor a criação e

extinção de seus cargos e serviços auxiliares, em razão de ser esta atribuição de competência exclusiva do chefe do

Poder Executivo.

• E) o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre

integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros

do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC

Q36.

Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como

• A) a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime de direito público, para a realização dos interesses coletivos.

• B) o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

• C) os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias.

• D) as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São exemplos as

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

• E) as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração

de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Modos de Atuação; Personalidade Jurídica do Estado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q37.

Considere as seguintes situações: 

 

I. Após sete anos de exercício da função, em primeiro



grau, um juiz perde o cargo, mediante sentença judicial transitada em julgado. 

 

II. É determinada a remoção de certo magistrado, contrariamente à sua vontade, por motivo de interesse 

público, conforme decisão do voto da maioria absoluta do tribunal a que pertence. 

 

III. Determinado magistrado, membro de Tribunal de 

Justiça estadual, sofre redução em seu subsídio 

mensal, a fim de que este seja adequado ao valor 

fixado para o do Governador do Estado. 

 

Seria incompatível com a Constituição da República, por 

infringir garantia que esta expressamente outorga aos juízes, o que consta em

• A) I, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) III, apenas.

• E) I, II e III.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Órgãos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q38.

As sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica

• A) editam atos administrativos e celebram contratos administrativos, independentemente de sua área de atuação, pois se

submetem a regime jurídico de direito público, ainda que se trate de pessoas jurídicas de direito privado, na medida em

que integram a Administração pública indireta.

• B) submetem-se a regime jurídico integralmente de direito privado, não lhes sendo exigida a submissão a normas e princípios

de direito público, sob pena de inviabilizar sua participação em igualdade de competição no mercado.

• C) devem ter previsão em seus estatutos sobre o regime jurídico a que se sujeitam, público ou privado, o que as predicará

para participação no mercado em igualdade de competição ou observância das normas de direito público, tal como

obrigatoriedade de submissão à licitação.

• D) são formas de participação do Estado em atividades econômicas, submetendo-se a algumas normas de direito público, em

razão da participação pública na composição do capital, embora sujeitas a regime jurídico típico das empresas privadas.

• E) atuam em regular competição no mercado, tal qual as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, e

sob regime estritamente privado, a fim de que sua existência não configure ofensa à livre competição.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Agentes

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q39.

Considere hipoteticamente que o Distrito Federal tenha realizado concurso público para provimento de cargos efetivos junto à

Administração pública direta, a serem exercidos em uma secretaria específica. O edital do referido certame reservou 2% das vagas para serem preenchidas por

pessoas com deficiência. No prazo estabelecido, o edital foi impugnado sob o fundamento de

ofensa à Lei que estabelece o percentual mínimo de vagas destinadas a pessoas com deficiência. A impugnação

• A) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar vinte por cento das vagas para

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

• B) improcede, uma vez que a lei não fixa percentual mínimo de vagas, sendo este definido no caso concreto, por decisão de

conveniência e oportunidade da autoridade competente.

• C) procede, mas, considerando que o provimento de cargo público compete ao Chefe do Poder Executivo, este pode, se

assim entender, expor os motivos pelos quais não reservou o percentual mínimo de 15%.

• D) improcede, uma vez que o edital obedeceu a lei reservando o percentual mínimo de 2% de vagas a serem destinadas a

pessoas com deficiência.

• E) procede, uma vez que a lei estabelece que o edital de concurso público tem de reservar 10% das vagas para serem

preenchidas por pessoa com deficiência.
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Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos da Administração pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q40.

Os princípios da legalidade, moralidade, eficiência, dentre outros, informam a atuação da Administração pública, servindo também de parâmetro para o controle

de seus atos. O Tribunal de Contas, no exercício desse controle, fiscaliza os atos da

Administração pública sob o prisma da

• A) legalidade, exclusivamente, considerando que não lhe é dado analisar as razões de mérito dos atos e contratos celebrados.

• B) supremacia do interesse público, pois a atuação da Administração pública, quando diante dos interesses privados, sempre

se sobrepõe, o que lhe permite a adoção de medidas e realização de atos não expressamente previstos em lei ou contrato.

• C) moralidade e legalidade, não lhe sendo permitido, contudo, nenhuma atuação para suspender atos praticados pela Administração pública.

• D) economicidade dos atos e negócios praticados pela Administração pública, o que envolve análise de mérito, ainda que

devam ser respeitados os parâmetros do que constitui essencialmente o juízo discricionário legítimo.

• E) discricionariedade, diante da existência de vícios de legalidade, o que possibilita a sustação de atos praticados pela

Administração pública, independentemente dos resultados obtidos.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC

Q41.

O poder disciplinar

• A) é sempre vinculado.

• B) equipara-se, em determinadas hipóteses, ao poder punitivo do Estado, realizado por meio da Justiça Penal.

• C) não abrange as sanções impostas a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração.

• D) pode ser exercido ainda que não esteja legalmente atribuído.

• E) vincula-se ao poder hierárquico, um reduzindo-se ao outro, haja vista que o primeiro é mais amplo que o segundo.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Administrativo

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

Q42.

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

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

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

• B) Tribunal de Contas do Estado do Amapá.

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

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

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

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

Q43.

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

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

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

foi atendida. A decisão judicial,



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

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

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

podendo substituir o ato administrativo como no caso proposto.

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

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

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

discricionários do ato administrativo.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Legislativo

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

Q44.

Considere duas situações hipotéticas:

I. o Congresso Nacional decide apurar a legalidade de ato administrativo praticado pelo presidente de autarquia federal;

II. o Congresso Nacional anulou ato normativo do Poder Executivo que exorbitou do poder regulamentar.

No que concerne ao controle legislativo, especificamente ao controle político exercido pelo Poder Legislativo sobre a

Administração pública,

• A) ambas as hipóteses estão corretas.

• B) ambas as hipóteses estão incorretas, pois extrapolam os limites do controle legislativo exercido sobre os atos da

Administração pública.

• C) está correta apenas a primeira hipótese; no item II, cabe ao Congresso tão somente sustar atos normativos do Executivo

que exorbitem do poder regulamentar.

• D) está correta apenas a segunda hipótese; no item I, compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar,

diretamente, ou por qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo, não abrangendo, no entanto, a administração indireta.

• E) ambas as hipóteses estão incorretas, pois foram citadas atribuições exclusivas do Senado Federal no exercício do controle

legislativo.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle comum

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

Q45.

O controle exercido pela Administração direta sobre a Administração indireta denomina-se

• A) poder de tutela e permite a substituição de atos praticados pelos entes que integram a Administração indireta que não

estejam condizentes com o ordenamento jurídico.

• B) poder de revisão dos atos, decorrente da análise de mérito do resultado, bem como em relação aos estatutos ou legislação

que criaram os entes que integram a Administração indireta.

• C) controle finalístico, pois a Administração direta constitui a instância final de apreciação, para fins de aprovação ou

homologação, dos atos e recursos praticados e interpostos no âmbito da Administração indireta.

• D) poder de tutela, que não pressupõe hierarquia, mas apenas controle finalístico, que analisa a aderência da atuação dos

entes que integram a Administração indireta aos atos ou leis que os constituíram.

• E) poder de autotutela, tendo em vista que a Administração indireta integra a Administração direta e, como tal, compreende a

revisão dos atos praticados pelos entes que a compõem quando não guardarem fundamento com o escopo institucional

previsto em seus atos constitutivos.

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle especial



Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC

Q46.

O poder de tutela exercido pela Administração direta incide sobre

• A) os servidores públicos, porque submetidos a relação de hierarquia e subordinação e como tal, podem ser tutelados

disciplinarmente.

• B) os atos e negócios praticados pela própria Administração direta, atribuindo-lhe a capacidade de revogação ou anulação,

nos casos, respectivamente, de atos discricionários e vinculados.

• C) outras pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta, podendo substituir a autoadministração das mesmas, de

modo a, nos casos de atos que não atendam a oportunidade e conveniência ou a legalidade, ser possível proferir decisões

substitutivas.

• D) os entes que integram a Administração indireta, conforme previsto em lei, consubstanciado em controle finalístico, que

verifica a adequação da atuação do ente ao seu escopo institucional.

• E) os atos dos servidores, os praticados pela própria administração e pelas pessoas jurídicas de direito público integrantes da

Administração indireta, para garantir a conformação da atuação tanto ao interesse público em sentido amplo, quanto em

sentido estrito, constante das finalidades institucionais.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos interna corporis; Atos legislativos; Atos políticos; Efeitos decorrentes

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q47.

Os atos administrativos têm atributos que os distinguem de outros atos jurídicos. Dentre esses atributos, a

• A) presunção de legitimidade está presente apenas nos atos administrativos vinculados, porque estes são editados nos estritos termos da lei.

• B) imperatividade confere aos atos administrativos a prerrogativa de serem executados independentemente de decisão judicial, desde que se trate de atos

discricionários, pois os atos vinculados são obrigatórios por força de lei.

• C) imperatividade significa que a Administração não depende de ordem judicial para execução de suas decisões, o que não

exclui esses atos do âmbito do controle judicial.

• D) tipicidade confere aos atos elencados na legislação o poder de serem executados diretamente pela Administração, independentemente do tipo e natureza

dos mesmos.

• E) presunção de veracidade não afasta a possibilidade do ato administrativo que está produzindo efeitos ser invalidado diante

da comprovação de que seu objeto ou conteúdo não são aderentes aos fatos.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e discricionários

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q48.

Os atos administrativos vinculados, quando editados pela Administração pública com vícios,

• A) são nulos caso apresentem vícios de legalidade, o que impede o aproveitamento dos mesmos e dos direitos deles

decorrentes.

• B) podem ensejar convalidação, como nos casos de vícios de finalidade e objeto, desde que seja materialmente possível a

recomposição da situação ao status anterior à edição dos mesmos.

• C) podem ser convalidados no caso de serem sanáveis os vícios de legalidade que o maculam, como, por exemplo, em se

tratando de vício de forma.

• D) não admitem convalidação, instituto típico e exclusivo dos atos discricionários, na medida em que compreendem juízo de

oportunidade e conveniência pelo administrador.

• E) devem ser editados pelas autoridades competentes, estabelecidas na lei específica que autorizou a edição dos atos, o que

impede o exercício da convalidação, pois significaria alteração de lei por meio de ato administrativo.
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Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos: Revogação. Anulação

Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC



Q49.

Considere a edição de ato administrativo indeferindo pedido administrativo de particular para que o poder público municipal

promova urgentes reparos no leito da rua onde está situada sua residência, em razão do aparecimento de uma rachadura que

vem progressivamente aumentando de tamanho, ocasionando risco a ele e demais moradores do local. Essa medida

• A) constitui regular exercício de poder disciplinar, tendo em vista que não são somente os servidores públicos destinatários

dessa atuação, que abrange decisões relativas a outros vínculos jurídicos.

• B) deve ser impugnada judicialmente, posto que somente com autorização judicial o ente público poderia realizar contratação

para aquela finalidade sem a realização de licitação.

• C) admite revisão pela própria Administração pública em caso de constatação de inadequação, desde que se trate de juízo

discricionário, vedado sanar vício de legalidade diretamente.

• D) pode ser objeto de recurso administrativo, o que permite à Administração pública superior convalidar ou anular o ato administrativo, caso reste

demonstrada sua inadequação e inconveniência diante da situação fática.

• E) demandará a interposição de recurso administrativo por parte do requerente, sem prejuízo de poder adotar medidas judiciais para intervenção da obra,

diante da situação emergencial caracterizada.
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Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999)

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q50.

Considere hipoteticamente que Antônio, servidor público efetivo do Distrito Federal, responde, pelos mesmos fatos, a processo

administrativo disciplinar e também a processo penal. Considere que no curso do processo administrativo disciplinar Antônio foi

absolvido, por falta de provas, da acusação criminal, decisão da qual ainda pende recurso. Antônio, em alegações finais apresentadas no processo

administrativo disciplinar, pleiteou o sobrestamento do processo administrativo e, alternativamente, sua

absolvição, com fundamento na decisão proferida pela justiça criminal.

A alegação de defesa

• A) não procede, podendo Antônio vir a ser condenado, desde que haja provas suficientes no processo administrativo disciplinar da materialidade e autoria do

ilícito administrativo descrito na portaria inaugural.

• B) procede, pois, a despeito da independência das instâncias, a sentença criminal absolutória sobrepõe-se à decisão administrativa, em razão da

inafastabilidade da jurisdição e de sua unicidade.

• C) não procede, em razão do princípio da independência das instâncias, podendo Antônio ser condenado mesmo que a sentença absolutória criminal tenha

negado a autoria do crime.

• D) procede no que concerne ao pedido de sobrestamento, devendo o processo administrativo disciplinar ser sobrestado, com

suspensão do prazo prescricional, até o trânsito em julgado da decisão na justiça criminal.

• E) não procede, podendo Antônio vir a ser condenado, independentemente da existência de provas no processo administrativo disciplinar, em razão de as

sanções civis, penais e administrativas poderem cumular-se.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q51.

Considere que o Município tenha instaurado um procedimento licitatório para contratação de serviços de limpeza em escolas da

rede pública e que, transcorrido o prazo estabelecido no edital, não tenham se apresentado interessados em participar do

certame. Diante de tal situação, o Município procedeu à contratação direta de empresa para a realização do objeto da licitação

que restou frustrada. De acordo com as disposições da Lei nº 8.666/1993, tal conduta afigura-se

• A) legal, desde que a licitação, justificadamente, não pudesse ser repetida sem prejuízo para a Administração e tenham sido

mantidas todas as condições preestabelecidas na licitação deserta.

• B) ilegal, devendo a Administração repetir o procedimento licitatório tantas vezes quantas necessárias para a contratação dos

serviços, vedada a contratação direta.

• C) ilegal, eis que a licitação somente poderia ser dispensada se, instaurado novo certame com as mesmas condições do

anterior, este também viesse a ser deserto.

• D) legal apenas se configurada situação emergencial, limitada a contratação ao prazo máximo de 90 dias.

• E) ilegal, admitindo-se, contudo, a instauração de procedimento simplificado para a contratação, com redução do preço

estimado em até 30% em relação ao orçado pela Administração.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450,

de 31 de maio de 2005)

Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC

Q52.

Um participante de pregão presencial que discorde do resultado anunciado ou mesmo de alguma conduta do pregoeiro

• A) deve aguardar a homologação da licitação e a celebração do contrato para impugnar judicial e administrativamente o procedimento, dado que este não

contempla a possibilidade de interposição de recurso em momento anterior.

• B) deve deduzir irresignação judicial contra a decisão proferida no curso do procedimento, tendo em vista que o presidente da

comissão de licitação não detém poderes para revisão dos próprios atos.

• C) pode apresentar recurso administrativo contra cada decisão que repute ilegal ou inadequada, sendo dever do pregoeiro

suspender o procedimento para prévia análise das impugnações.

• D) pode apresentar recurso oral, cujas razões serão reduzidas a termo pelo pregoeiro e decididas antes da nomeação do vencedor.

• E) deve, após a declaração do vencedor, manifestar sua irresignação, consignando intenção de recorrer, quando lhe será

concedido prazo, nos termos da lei, para apresentar as respectivas razões, sem prejuízo de poder deduzir pleito judicial

para eventual anulação do certame.
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Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q53.

Considere que a Administração pública necessite adquirir cartuchos de impressora para diversos órgãos administrativos, a fim

de assegurar a reposição de tais itens com regularidade, evitando o constante desabastecimento verificado em função dos

prazos envolvidos nos procedimentos licitatórios a cargo de cada órgão para as aquisições correspondentes. Considerando a

legislação e normatização aplicável, uma das soluções juridicamente cabíveis seria

• A) a adoção da modalidade convite, mais célere e que poderá ser adotada, a critério da Administração, independentemente

do valor das aquisições.

• B) a contratação direta, com dispensa de licitação, em razão da natureza comum dos serviços, desde que observados os

preços de mercado.

• C) a adoção do sistema de registro de preços, com possibilidade de adesão de diferentes órgãos e entidades da

Administração.

• D) a adoção de chamamento público, com cadastramento de fornecedores locais por ordem de preço ofertado, mediante

pregão eletrônico.

• E) a contratação direta, com inexigibilidade de licitação, em face das circunstâncias singulares envolvidas, em que a

competição não beneficia a Administração.
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Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Civis da União (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q54.

Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a investidura em cargo público

• A) se dará com a nomeação do servidor no cargo público.

• B) somente se dará com a entrada em exercício no cargo público.

• C) ocorrerá com a posse.

• D) ocorrerá com a posse na hipótese de cargo efetivo e com a nomeação na hipótese de cargo em comissão.

• E) ocorrerá com a nomeação para cargo efetivo e com a entrada em exercício para cargo em comissão.
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Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / PPA



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC

Q55.

Considere:

I. O orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta,

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

II. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social

com direito a voto.

Conforme estabelecido na Constituição Federal, uma das funções desses orçamentos, compatibilizados com o Plano Plurianual, é

• A) estabelecer benefícios fiscais aos entes federativos com menor arrecadação.

• B) promover o orçamento sustentável dos órgãos da Administração direta e indireta da União.

• C) priorizar a alocação de verbas a fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

• D) indicar parâmetros para o estabelecimento de metas fiscais.

• E) reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.
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Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LDO

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q56.

Suponha que, no curso do exercício, esteja ocorrendo forte queda da arrecadação tributária, de forma que as estimativas

constantes do Anexo de Metas Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias não estejam se materializando, com risco

de comprometimento da meta de resultado primário. De acordo com as prescrições constitucionais e legais voltadas à gestão

fiscal responsável, uma das medidas a cargo do Chefe do Executivo em tal cenário consiste em:

• A) Realização de operação de crédito que, independentemente da modalidade, deve ser liquidada até o final do exercício

orçamentário em curso.

• B) Cancelamento de restos a pagar, processados e não processados, devendo a autoridade proceder ao cancelamento

obrigatoriamente nessa ordem.

• C) Ampliação da reserva de contingência, observado o limite de 20% da previsão de receitas tributárias para o exercício

orçamentário em curso.

• D) Utilização das demais fontes de receita para fazer frente às despesas de custeio, priorizando as decorrentes de alienação

de ativos.

• E) Limitação de empenho, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cabendo a mesma

medida aos chefes dos demais poderes.
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Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LOA

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q57.

De acordo com a legislação de regência, a Lei Orçamentária Anual - LOA deve contemplar a denominada reserva de con

tingência, a qual

• A) contempla o limite máximo para abertura de créditos adicionais especiais e suplementares, independentemente de

autorização legislativa específica, mediante transposição ou remanejamento.

• B) somente pode ser utilizada na hipótese de frustração da previsão da receita ordinária da arrecadação de impostos, nos

montantes previstos no anexo de metas fiscais que instrui a referida peça orçamentária.

• C) destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cuja forma de utilização

e montante são estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.



• D) pode ser acionada para fazer frente à compensação ou mitigação de medidas de incentivo que contemplem renúncia

fiscal, de acordo com limites e critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

• E) contempla dotações globais destinadas à complementação daquelas previstas na LOA para programas de investimento

que ultrapassem o exercício financeiro, os quais devem estar previstos no Plano Plurianual - PPA.
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Noções de Orçamento Público / Aspectos orçamentários e financeiros da execução da despesa. (Título VI da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e

alterações posteriores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q58.

A União inscreveu em restos a pagar valores referentes a despesas empenhadas no exercício, mas não pagas até 31/12/12.

Posteriormente, cancelou a inscrição de algumas dessas despesas, mesmo ainda vigentes os direitos dos credores. Este procedimento é denominado

• A) moratória.

• B) dívidas suspensas.

• C) despesas anuladas com créditos pendentes.

• D) compromissos não reconhecidos após o encerramento do exercício.

• E) restos a pagar com prescrição interrompida.
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Noções de Direito Processual Civil / Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015 / Dos Atos Processuais

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

Q59.

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

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

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

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

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

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

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

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

durante férias e feriados forenses.

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

do horário comercial.
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Noções de Administração / Estrutura organizacional

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q60.

No que tange aos modelos de estruturas organizacionais, aquele descrito pela literatura como divisional apresenta, como uma

de suas principais características e traço diferenciador em relação ao modelo funcional,

• A) existência de órgãos com duração temporária vinculada a projetos, que passam a ser o foco principal de atuação da

organização.

• B) departamentalização por clientela geográfica, abandonando o modelo focado apenas na separação por funções ou atividades.

• C) existência de unidades que atuam com relativa autonomia, denominadas centros de resultados, onde são apurados os

lucros ou prejuízos respectivos.

• D) departamentalização por produto no primeiro nível da organização e por clientela nos níveis intermediários e operacionais.

• E) mutabilidade da estrutura em face das mudanças ocorridas no ambiente em que a organização atua, buscando a

integração ao sistema em que está inserida.
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Noções de Administração / Planejamento, organização, direção e controle

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q61.

Entre as atividades inerentes à atuação do administrador, insere-se a de direção ou coordenação, que envolve, necessariamente, a comunicação. Nesse

contexto, o mecanismo que constitui uma forma simples para coordenar as atividades da organização, podendo ser formal ou informal, pautado pela

comunicação entre os responsáveis pelas atividades para obter o equilíbrio entre as quantidades, tempos de produção e direções a serem seguidas,

denomina-se

• A) ajuste espontâneo.

• B) matriz de responsabilidades.

• C) diagrama de Pareto.

• D) condução forçada.

• E) planejamento tático.
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Noções de Administração / Comportamento, clima e cultura organizacional

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q62.

Os denominados “artefatos observáveis”, na forma definida pela doutrina, dizem respeito

• A) a item determinante nas pesquisas de aferição do clima organizacional.

• B) aos aspectos mais superficiais e visíveis da cultura organizacional.

• C) aos fatores da cultura que mais influenciam o clima organizacional.

• D) ao resultado de pesquisa de clima organizacional que não se relaciona com a cultura.

• E) a fatores exógenos à organização, ligados ao ambiente externo, que influenciam seu clima e cultura.
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Noções de Administração / Gestão de pessoas / Características

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q63.

A evolução do pensamento administrativo ensejou sucessão de diferentes abordagens da teoria das organizações, incluindo a

abordagem contingencial, a qual, entre outros aspectos, sustenta que

• A) a estrutura é prevalente sobre as relações organizacionais e estas, por seu turno, são contingentes e dependem das circunstâncias verificadas em dado

momento.

• B) a estrutura adotada pela organização é uma mera decorrência das relações hierárquicas já estabelecidas, sendo contingente e não prevalente.

• C) existem sempre várias alternativas para a estrutura a ser adotada pela organização e a mais adequada é aquela que se

adapta a diversos fatores, como o ambiente em que se encontra.

• D) a estabilidade de uma organização depende da existência de uma linha única de comando, partindo do principal executivo

e alcançando todos os seus colaboradores.

• E) a organização deve ser mutável, prescindindo de estrutura, de forma que possa enfrentar diferentes cenários que se apresentem em determinado

horizonte de tempo.
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Noções de Administração / Gestão de pessoas / Conceitos e práticas de gestão de pessoas na Administração Pública

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

Q64.

Na gestão de pessoas no setor público deve-se utilizar os quadros terceirizados em



• A) funções com pouca interação com o público.

• B) atividades-meio de caráter auxiliar.

• C) funções técnicas que exigem frequente atualização.

• D) atividades-fim com baixa complexidade técnica.

• E) cargos com elevada rotatividade.
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Noções de Administração / Gestão de pessoas / Motivação

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC

Q65.

Uma das teorias mais difundidas sobre o fenômeno da motivação foi desenvolvida por Abraham Maslow, denominada teoria da

hierarquia das necessidades, a qual preconiza

• A) o escalonamento das necessidades humanas em níveis, na forma de uma pirâmide em cuja base estão as de

sobrevivência, denominadas fisiológicas.

• B) um gradiente de valores que o indivíduo busca no curso de sua vida, sendo que, quanto mais jovem, mais preza a

recompensa financeira.

• C) a diferenciação entre fatores que geram motivação genuína, como engajamento em uma causa, daqueles apenas

circunstanciais e superficiais.

• D) a existência de degraus a serem transpostos para atingir a satisfação pessoal, sendo o primeiro o autoconhecimento,

culminando com o sentido de pertencimento ao grupo.

• E) a necessidade de conjugação de medidas de reforço positivo, como recompensas, com as de reforço negativo, como

punições, para gerar o grau de motivação suficiente para a tarefa.
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Noções de Administração / Gestão de pessoas / Liderança

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q66.

Considere que uma sociedade de economia mista controlada pelo Município esteja implementando um programa de desenvolvimento de seus líderes e, como

referencial teórico sugerido pelos consultores contratados, tenha adotado os preceitos da Teoria

da Liderança Situacional, desenvolvida por Hersey e Blanchard, que sustenta, entre outros conceitos, que

• A) a liderança surge, espontaneamente, em situações de forte tensão e desafios, as quais, portanto, devem ser fomentadas

pelos dirigentes da organização.

• B) o carisma do líder é o elemento determinante da eficácia da liderança, razão pela qual é muito mais importante a identificação do que o desenvolvimento

de líderes em uma organização.

• C) cada situação enfrentada demanda um tipo diferente de liderança, sendo irrelevante o estágio de maturidade dos subordinados, pois o que realmente

importa é o preparo do líder.

• D) a eficácia da liderança está fortemente imbricada com a adequação do estilo do líder ao grau de maturidade dos liderados.

• E) os líderes apoiadores são mais eficazes que os líderes diretivos em qualquer cenário, eis que são capazes de reduzir a

tensão e fomentar a motivação.
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Noções de Administração / Gestão de pessoas / Desempenho

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q67.

Considere que uma sociedade de economia mista controlada pelo Município deseje implementar avaliação de desempenho de

seus empregados, objetivando obter aumento de eficiência, e a consultoria contratada para apoiar tal iniciativa tenha sugerido a

adoção da Avaliação Circular, também denominada 360°. Caso a companhia decida adotar a referida metodologia, uma etapa

que se afigura necessária consiste

• A) na identificação dos 10% melhor avaliados, para fins de promoção.

• B) em credenciar avaliadores certificados.

• C) em escolher os avaliados, eis que tal avaliação se dá por amostragem.



• D) na autoavaliação realizada pelos empregados avaliados.

• E) na adoção prévia de escala fixa de pontuação, com o gradiente de 90, 180 e 360 pontos.
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Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q68.

No bojo da modelagem de processos de negócios, mais especificamente no aspecto relacionado com as melhorias e aprimora

mentos necessários, ainda é muito utilizada a ferramenta clássica denominada Diagrama de Ishikawa,

• A) denominado também Caminho Crítico, o qual considera que nem sempre a eliminação da causa elimina o problema,

podendo haver circunstâncias não gerenciáveis envolvidas na ineficiência.

• B) também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe, utilizado para identificar a causa-raiz do

problema, analisando todos os fatores que envolvem a execução do processo.

• C) que propõe a segregação entre fatores internos e fatores exógenos, gerenciando apenas os últimos para evitar

contaminação dos processos estruturados.

• D) também conhecido como Ciclo PDCA, apresentando etapas de planejamento, execução, controle e avaliação, aplicáveis

apenas aos principais processos da organização.

• E) que atua diretamente sobre os resultados dos processos, introduzindo aprimoramentos que prescindem do diagnóstico das

causas das falhas e ineficiências apresentadas.
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Noções de Administração / Gestão por competências

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q69.

Suponha que determinada sociedade de economia mista controlada pelo Município pretenda implementar modelo de gestão por

competência, utilizando-se da metodologia e das ferramentas consagradas para tal implementação. Nesse sentido, uma das

etapas necessárias para tanto, será a

• A) fase de mapeamento das competências, a partir da qual poderá ser identificada eventual lacuna entre as competências

disponíveis na organização e aquelas requeridas para o desempenho dos cargos e funções que a integram.

• B) elaboração da denominada matriz SWOT, dividida em quadrantes nos quais se inserem os aspectos internos (forças e

fraquezas) e externos (desafios e ameaças) envolvidos na atuação da organização.

• C) apresentação do histograma, que corresponde a um gráfico de barras com os resultados obtidos a partir da aferição dos

indicadores de desempenho aplicados a cada setor da organização.

• D) construção do Diagrama de Ishikawa, consistente em uma representação gráfica de círculos concêntricos, sendo o de

maior raio o relativo às competências comportamentais e o menor, relativo às competências operacionais.

• E) utilização de benchmarkings, consistentes em referenciais de organizações de excelência, para a aferição das

competências necessárias à organização.
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Noções de Administração / Gestão do conhecimento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2013 / FCC

Q70.

Por trás do aumento da importância da gestão do conhecimento, emerge um fato simples: uma quantidade enorme do conhecimento da organização não lhe

pertence, mas sim, aos indivíduos que a compõem. Muitas vezes, quando alguém deixa a organização, sua experiência desaparece com ele (conforme

GARVIN, David. Uma nota sobre gestão do conhecimento, Pesquisa nº 9-398-031, preparada para Havard Business School e publicada em 26 nov. 1997). No

cerne da Gestão do Conhecimento estão quatro processos, podendo-se afirmar que o processo de

• A) Distribuição, denominado Páginas Amarelas da empresa, consiste na identificação dos conhecimentos disponíveis e de quem os possui.

• B) Geração envolve a inteligência do concorrente: planos, produção, fatia do mercado, preços e processos de venda.

• C) Desenvolvimento corresponde à seleção e ao refinamento do material para aumentar seu valor para os usuários.

• D) Consolidação, diz respeito às lições aprendidas: o check-list do que deu certo ou errado em projetos anteriores.

• E) Organização, que envolve duas etapas: identificar o conteúdo desejado e fazer as pessoas contribuírem com ideias.
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Noções de Administração / Noções de gestão de processos / Técnicas de mapeamento

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q71.

Entre as ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de processos, notadamente na fase de mapeamento, com o objetivo

de traduzir, graficamente, as etapas dos processos da organização, com as entradas (inputs) e saídas (outputs) correspondentes, insere-se

• A) a matriz SWOT.

• B) o organograma.

• C) a escala gráfica.

• D) a cadeia escalar.

• E) o fluxograma.
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Noções de Administração / Noções de gestão de processos / Análise e melhoria de processos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q72.

Em uma organização que pretenda adotar a Gestão por Processos, afigura-se fundamental, na etapa de mapeamento, obter a

representação gráfica dos processos identificando as atividades e os pontos de decisão e permitindo comparar o processo gráfico com o real. Para tal escopo, a

ferramenta mais pertinente é

• A) o Fluxograma.

• B) a Matriz SWOT.

• C) a Curva ABC.

• D) o Benchmarking.

• E) o Diagrama de Pareto.
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Noções de Administração / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada

Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q73.

O modelo de excelência em gestão da FNQ − Fundação

Nacional da Qualidade, aplicável às organizações públicas

e privadas, preconiza um conjunto de fundamentos de

excelência em gestão, tendo como referência as organizações de excelência em nível mundial. Constitui um

desses fundamentos:

• A) Reengenharia: significa redesenhar os processos

existentes, com mapeamento das melhorias necessárias à satisfação do usuário.

• B) Liderança: examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pessoal dos membros

da direção no estabelecimento e disseminação de

princípios que promovam a cultura da excelência.

• C) Perspectiva instrumental: construção da comunicação por todos os envolvidos, resultando da interação

entre atores, seus meios e suas particularidades.

• D) Visão de futuro: compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente

externo no curto e no longo prazo, visando à sua perenização.

• E) Abordagem sistêmica: exame da organização e

identificação dos processos de agregação de valor,

com foco no usuário.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Classificação de materiais



Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE FOMENTO / AFAP / 2019 / FCC

Q74.

Entre as metodologias aplicáveis para a gestão de materiais nas organizações, aquela que classifica os materiais de acordo com

seu grau de importância, geralmente financeira, exercendo sobre tais itens uma gestão mais refinada, denomina-se

• A) Curva ABC.

• B) Diagrama de Ishikawa

• C) Ciclo PDCA.

• D) Matriz SWOT.

• E) Downsizing.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Gestão de estoques

Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC

Q75.

Considere que o setor responsável pela gestão de suprimentos de um órgão municipal pretenda implementar método de controle

de materiais focado na importância relativa dos itens dando especial atenção àqueles de maior relevância econômica. Para tal

escopo, afigura-se adequada a aplicação

• A) do sistema just in time, que considera que os itens de maior perecibilidade são os que apresentam maior relevância

econômica em face do elevado risco de perda.

• B) do método XYZ, sendo classificados na categoria X os materiais que apresentam o maior custo de reposição e demandam,

assim, estoques reduzidos.

• C) o Diagrama de Pareto, que estabelece uma estratificação de materiais em 10 faixas de valor relativo, predicando uma

gradação de reposição em ordem decrescente.

• D) o método Kanban, que predica a manutenção de estoques apenas para os itens de maior custo e a reposição dos demais

apenas por ocasião da produção efetiva.

• E) da curva ABC, sendo classificados na classe A os materiais com maior valor de demanda e que merecem uma gestão

mais refinada.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Compras no setor público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 12ª / 2013 / FCC

Q76.

No tocante às compras no serviço público,

• A) são exatamente idênticas as do setor privado obedecendo às mesmas regras e procedimentos.

• B) a licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo de seleção de interessados para compra de materiais e serviços.

• C) o edital de licitação é um documento de cadastro da empresa que pretende fornecer bens e serviços à empresa pública.

• D) dentre os princípios que norteiam as licitações, o princípio da igualdade nem sempre deve ser observado, pois há situações em que é necessária a

discriminação entre participantes com diferentes níveis técnicos de qualificação.

• E) a finalidade principal da licitação é a de dar celeridade aos contratos da Administração Pública, em padrão previamente definido.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Elaboração de termos de referência; Pesquisa de Preços

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q77.

Sobre registro das compras considere: 

 

 

I. São importantes para consulta regular por parte da 

direção da empresa.



 

II. Registro Individual compreende material de escritório, limpeza, manutenção, entre outros. 

 

III. Registro Agrupado permite uma grande simplificação do trabalho de análise e decisão como, por 

exemplo, análise, risco de falta, fiscalização e concentração. 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e III.

• B) I e II.

• C) II e III.

• D) II.

• E) III.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Distribuição de materiais

Fonte: ANALISTA PREVIDENCIáRIO - ADMINISTRATIVO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q78.

Considerando que, em geral, uma empresa pode optar por

4 métodos de distribuição, a saber: sistema de vendas

próprio, agentes e representantes comissionados, sistema

de vendas de terceiros e distribuidores especializados.

Coaduna corretamente o método de distribuição e a situação em:

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) .
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Tombamento de bens

Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q79.

Os documentos referentes aos bens patrimoniais imóveis,

veículos, as formas de aquisição e alienação, bem como

os serviços de manutenção, limpeza e recuperação estão

contidos na classificação

• A) 030.

• B) 040.

• C) 020.

• D) 050.



• E) 070.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Controle de bens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TJ/AP / 2014 / FCC

Q80.

Sobre os instrumentos do controle de patrimônio, considere:

I. A Ficha Cadastral é o documento que identifica os

bens por unidade dentro de um órgão, bem como o

servidor responsável por prestar informações sobre

o mesmo.

II. A Etiqueta de Identificação é o instrumento que

registra as características físicas, financeiras e de

localização do bem patrimonial.

III. Inventário é o documento que tem por finalidade

identificar a existência física de todos os bens

existentes no órgão com seus respectivos valores

monetários.

IV. O Termo de Movimentação é o documento que registra e controla os deslocamentos definitivos ou

temporários dos bens entre as unidades administrativas de um órgão ou entre os órgãos.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) III e IV.

• B) I e II.

• C) I e III e IV.

• D) II e III.

• E) I e II e III.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Inventário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q81.

Um dos procedimentos mais relevantes do inventário que, quando mal organizado, pode gerar discrepâncias tanto de valor

como de quantidade, entre o estoque físico e o contábil, é o

• A) Spin-off.

• B) Start-up.

• C) Break-up.

• D) Cut-off.

• E) Count-down.
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Noções de Administração / Noções de Administração de Materiais / Alterações e baixa de bens

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TJ/AP / 2014 / FCC



Q82.

Refere-se à exclusão de um bem do acervo mobiliário do

Estado e a consequência retirada do seu valor do ativo

imobiliário:

• A) Baixa.

• B) Recolhimento.

• C) Cessão.

• D) Alienação.

• E) Comodato.
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Noções de arquivologia / Arquivística (princípios e conceitos)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q83.

O conceito de forma está associado ao de

• A) suporte.

• B) formato.

• C) tradição documental.

• D) espécie.

• E) técnica de registro.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q84.

Para acompanhar a movimentação de documentos, dentro e fora da instituição produtora, utiliza-se

• A) o plano de destinação.

• B) o fluxograma.

• C) o plano de arquivamento.

• D) a guia de encaminhamento.

• E) a relação de recolhimento.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q85.

Nem todos os documentos produzidos e acumulados pela

instituição vão para o arquivo permanente. Dentre os critérios utilizados no processo de avaliação a que são submetidos, leva-se em conta

• A) sua capacidade de refletir ou representar as atividades da instituição.

• B) o grau de importância hierárquica de quem os assina.

• C) o emprego adequado das normas gramaticais e ortográficas.

• D) a presença de carimbos, selos e outros sinais de validação.

• E) a ausência de rasuras, emendas e intervenções.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q86.

Considere o quadro abaixo.

As colunas A, B e C exemplificam, respectivamente, a aplicação dos métodos de codificação

• A) numérico simples, bloco numérico e decimal.

• B) dígito-terminal, unitermo e alfanumérico.

• C) duplex, decimal e bloco numérico.

• D) decimal, dígito-terminal e duplex.

• E) bloco numérico, duplex e unitermo.
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Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Preservação e conservação de documentos de arquivo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q87.

A faixa considerada segura para a umidade relativa dos depósitos de documentos nas instituições de custódia, segundo as

Recomendações para a construção de arquivos (Arquivo Nacional, 2000), é entre

• A) 65 e 75%.

• B) 35 e 45%.

• C) 55 e 65%.

• D) 25 e 35%.

• E) 45 e 55%.
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	Língua Portuguesa / Intelecção de texto; Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q13.
	Quem não gosta de samba
	Quem não gosta de samba
	Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais 
	Fonte: TéCNICO EM ENFERMAGEM / Prefeitura de Macapá/AP / 2018 / FCC




	Q14.
	A influência da cultura na formação do cidadão 
	A influência da cultura na formação do cidadão 
	Língua Portuguesa / Comunicações oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República); Adequação de Linguaguem e formato 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q15.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q16.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q17.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q18.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões numéricas; Problemas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões numéricas; Problemas 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação); Expressões numéricas; Problemas 
	Fonte: ESCRITURáRIO / Banrisul / 2019 / FCC




	Q19.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números inteiros e racionais / Múltiplos e divisores de números naturais 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q20.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Frações e operações com frações; Porcentagem; Razões e proporções 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q21.
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais 
	Raciocínio Lógico-Matemático / Números e grandezas proporcionais / Regra de três; Divisão em partes proporcionais 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q22.
	Legislação de Interesse Institucional / Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Livro I - Da Composição, Competência e Organização 
	Legislação de Interesse Institucional / Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Livro I - Da Composição, Competência e Organização 
	Legislação de Interesse Institucional / Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 92, de 13 de março de 2013 e alterações posteriores) / Livro I - Da Composição, Competência e Organização 
	Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC




	Q23.
	Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Dos Direitos e Vantagens 
	Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Dos Direitos e Vantagens 
	Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Dos Direitos e Vantagens 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q24.
	Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Do Regime Disciplinar 
	Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Do Regime Disciplinar 
	Legislação de Interesse Institucional / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) / Do Regime Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2017 / FCC




	Q25.
	Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q26.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e Garantias Fundamentais 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q27.
	Noções de Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Administração pública / Dos Servidores 
	Noções de Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Administração pública / Dos Servidores 
	Noções de Direito Constitucional / Da Organização do Estado / Da Administração pública / Dos Servidores 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q28.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Congresso Nacional 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Congresso Nacional 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Congresso Nacional 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC




	Q29.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Da Câmara dos Deputados 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Da Câmara dos Deputados 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Da Câmara dos Deputados 
	Fonte: AGENTE TéCNICO - JURíDICO / MPE/AM / 2013 / FCC




	Q30.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Senado Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Senado Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Legislativo / Do Senado Federal 
	Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC




	Q31.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Do Presidente e do Vice-presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Do Presidente e do Vice-presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo / Do Presidente e do Vice-presidente da República 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q32.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Disposições Gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Disposições Gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Das Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q33.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q34.
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Das Funções essenciais à justiça / Do Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Das Funções essenciais à justiça / Do Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Das Funções essenciais à justiça / Do Ministério Público 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q35.
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Características 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q36.
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Modos de Atuação; Personalidade Jurídica do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Modos de Atuação; Personalidade Jurídica do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Modos de Atuação; Personalidade Jurídica do Estado 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q37.
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Órgãos 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Órgãos 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Órgãos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q38.
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Agentes 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Agentes 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Órgãos e Agentes Públicos / Agentes 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q39.
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos da Administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos da Administração pública 
	Noções de Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos da Administração pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q40.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes Administrativos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - TéCNICO JUDICIáRIO / Assembleia Legislativa/SE / 2018 / FCC




	Q41.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Administrativo 
	Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - JURíDICA / TCE/AP / 2012 / FCC




	Q42.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Judicial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q43.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Legislativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q44.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle comum 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle comum 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle comum 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q45.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle especial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle especial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração / Controle especial 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q46.
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos interna corporis; Atos legislativos; Atos políticos; Efeitos decorrentes 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos interna corporis; Atos legislativos; Atos políticos; Efeitos decorrentes 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos interna corporis; Atos legislativos; Atos políticos; Efeitos decorrentes 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q47.
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e discricionários 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e discricionários 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Atos administrativos vinculados e discricionários 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC




	Q48.
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos: Revogação. Anulação 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos: Revogação. Anulação 
	Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Invalidação dos atos administrativos: Revogação. Anulação 
	Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC




	Q49.
	Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999) 
	Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999) 
	Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999) 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q50.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Licitações e Contratos (Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993) 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q51.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Pregão (Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores e Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005) 
	Fonte: AGENTE DE FOMENTO EXTERNO / AFAP / 2019 / FCC




	Q52.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e Contratos / Sistema de Registro de Preços (Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q53.
	Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Civis da União (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) 
	Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Civis da União (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) 
	Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Civis da União (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e alterações posteriores) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC




	Q54.
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / PPA 
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / PPA 
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / PPA 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2017 / FCC




	Q55.
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LDO 
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LDO 
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LDO 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q56.
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LOA 
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LOA 
	Noções de Orçamento Público / Orçamento na Constituição Federal / LOA 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q57.
	Noções de Orçamento Público / Aspectos orçamentários e financeiros da execução da despesa. (Título VI da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores 
	Noções de Orçamento Público / Aspectos orçamentários e financeiros da execução da despesa. (Título VI da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores 
	Noções de Orçamento Público / Aspectos orçamentários e financeiros da execução da despesa. (Título VI da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q58.
	Noções de Direito Processual Civil / Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015 / Dos Atos Processuais 
	Noções de Direito Processual Civil / Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015 / Dos Atos Processuais 
	Noções de Direito Processual Civil / Código de Processo Civil - Lei nº 13.105/2015 / Dos Atos Processuais 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q59.
	Noções de Administração / Estrutura organizacional 
	Noções de Administração / Estrutura organizacional 
	Noções de Administração / Estrutura organizacional 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q60.
	Noções de Administração / Planejamento, organização, direção e controle 
	Noções de Administração / Planejamento, organização, direção e controle 
	Noções de Administração / Planejamento, organização, direção e controle 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q61.
	Noções de Administração / Comportamento, clima e cultura organizacional 
	Noções de Administração / Comportamento, clima e cultura organizacional 
	Noções de Administração / Comportamento, clima e cultura organizacional 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q62.
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Características 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Características 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Características 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q63.
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Conceitos e práticas de gestão de pessoas na Administração Pública 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Conceitos e práticas de gestão de pessoas na Administração Pública 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Conceitos e práticas de gestão de pessoas na Administração Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2012 / FCC




	Q64.
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Motivação 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Motivação 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Motivação 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / SEAD/AP / 2018 / FCC




	Q65.
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Liderança 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Liderança 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Liderança 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q66.
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Desempenho 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Desempenho 
	Noções de Administração / Gestão de pessoas / Desempenho 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q67.
	Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial 
	Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial 
	Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q68.
	Noções de Administração / Gestão por competências 
	Noções de Administração / Gestão por competências 
	Noções de Administração / Gestão por competências 
	Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO PúBLICA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q69.
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