
Lógica / Noções Básicas de Lógica: conectivos, tautologia, contradições, proposições, implicações, equivalências, valores lógicos, silogismo,

afirmações e negações; Princípios da lógica; Estruturas Lógicas

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO MUNICIPAL / IPSM - Pref. São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q1.

Considere verdadeira a afirmação (I) e falsa a afirmação (II):

I. Marcelo nasceu em São José dos Campos.

II. Raquel nasceu em Taubaté.

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente

verdadeira.

• A) Raquel não nasceu em Taubaté e é enfermeira.

• B) Marcelo não nasceu em Taubaté ou é engenheiro.

• C) Marcelo e Raquel nasceram na mesma cidade.

• D) Marcelo e Raquel não nasceram na mesma cidade.

• E) Raquel trabalha em São José dos Campos e Marcelo,

em Taubaté.

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

Lógica / Requisitos e critérios de verdade

Fonte: AUXILIAR DE NECROPSIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q2.

Cinco irmãos, identificados como irmão 1, irmão 2, irmão 3,

irmão 4 e irmão 5 estão lado a lado, e nessa ordem. Apenas

um dos irmãos se chama Eduardo, e Bruna, que não conhecia nenhum deles, perguntou a cada um se o seu nome era

Eduardo. Os irmãos 1, 2, 3 e 4 responderam sim, enquanto o irmão 5 respondeu não. Bruna perguntou mais uma

vez, para cada um, se o seu nome era Eduardo, e agora os

irmãos 3, 4 e 5 responderam sim e os irmãos 1 e 2 responderam não. Nesse momento, a mãe dos meninos avisou,

corretamente, que dois irmãos sempre mentiam e Eduardo

e os outros dois irmãos sempre alternavam suas próprias

respostas com verdades e mentiras, e esses três, para uma

mesma pergunta, não necessariamente respondiam todos a

verdade. Bruna perguntou, finalmente, para cada um, se a

pessoa que se chama Eduardo falou a verdade na primeira

pergunta e somente os irmãos 1 e 5 responderam sim,

enquanto os outros responderam não. Eduardo é o irmão

de número

• A) 1.

• B) 2.

• C) 4.

• D) 5.

• E) 3.

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

Lógica / Língua e linguagem. Funções, formas e tipos de linguagem. Hierarquia de linguagens

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q3.

Autobiografia e memória

Rita Lee acaba de publicar um livro delicioso, que cha- 

mou de Uma autobiografia. É uma narrativa, na primeira pes-



soa, de sua vida como mulher e cantora, escrita com humor 

e franqueza incomuns em artistas brasileiros do seu porte. 

Exemplos. Foi presa grávida e salva por Elis Regina de 

abortar. Teve LPs lançados com faixas riscadas a tesoura 

pela Censura. 

É um apanhado e tanto, com final feliz. Mas será uma 

“autobiografia”? Supõe-se que uma autobiografia seja uma 

biografia escrita pela própria pessoa, não? E será, mas só 

se ela usar as armas de um biógrafo, entre as quais ouvir um 

mínimo de 200 fontes de informações. Na verdade, a “auto- 

biografia”, entre nós, é mais uma memória, em que o autor 

ouve apenas a si mesmo. 

Não há nenhum mal nisto, e eu gostaria que mais can- 

tores publicassem suas memórias. Mas só uma biografia 

de verdade oferece o quadro completo. No livro de Rita, ela 

fala, por exemplo, de um show na gafieira Som de Cristal, 

em 1968, com os tropicalistas e astros da velha guarda. Na 

passagem de som, à tarde, Sérgio e Arnaldo, “intencional- 

mente, ligaram os instrumentos no volume máximo, quase 

explodindo os vidros da gafieira”, e o veterano cantor Vicente 

Celestino “lá presente, teve um piripaque”. Fim. 

Uma biografia contaria o resto da história – que Celestino 

foi para o Hotel Normandie, a fim de se preparar para o show, 

e lá teve o infarto que o matou.

(Ruy Castro. Folha de S.Paulo, 26.11.2016. Adaptado)

O trecho do último parágrafo “Uma biografia contaria o

resto da história...” encontra reformulação correta, no que

se refere à regência, em:

Uma biografia deveria...

• A) atentar para o resto da história...

• B) reportar-se o resto da história...

• C) ater-se do resto da história...

• D) fazer alusão do resto da história...

• E) fazer menção no resto da história...

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

Lógica / Teoria da argumentação

Fonte: DESENHISTA TéCNICO-PERICIAL / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q4.

As proposições “Nenhum relógio é inteiramente preciso”,

“Alguns cisnes são brancos” e “Todos os seres vivos são

mortais” são, correta e respectivamente:

• A) universal negativa; particular negativa; particular afirmativa.

• B) universal negativa; particular afirmativa; universal afirmativa.

• C) universal afirmativa; particular negativa; universal negativa.

• D) particular negativa; particular afirmativa; universal afirmativa.

• E) particular afirmativa; universal afirmativa; universal

negativa.

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

Informática / Sistemas operacionais / Código aberto e fechado, tipos, espécies, arquiteturas, distribuições, instalação, configuração, segurança e

operação

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q5.



Assinale a alternativa correta em relação aos sistemas operacionais.

• A) Sistemas operacionais de código aberto não possuem suporte técnico.

• B) Windows é um sistema operacional de código aberto e por isso é o mais usado.

• C) Windows é um sistema operacional mais seguro porque tem o código aberto.

• D) Linux é um sistema operacional de código fechado e por isso ainda é pouco usado.

• E) Um sistema operacional de código aberto pode ter seu código alterado por qualquer usuário.

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

Informática / Sistemas operacionais / Microsoft Windows

Fonte: PROFESSOR III - HISTóRIA / Pref. Ribeirão Preto/SP / 2013 / VUNESP

Q6.

Um professor, utilizando o Windows Explorer, após apagar alguns arquivos de seu computador por meio da tecla Del, percebeu que não deveria ter apagado um

arquivo.

Assinale a alternativa que indica corretamente o recurso do Windows, em sua configuração padrão, que permite recuperar arquivos apagados.

• A) Notepad.

• B) Ferramenta de Captura.

• C) Lupa.

• D) Lixeira.

• E) Painel de Controle.

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

Informática / Sistemas operacionais / Ambiente Linux

Fonte: TéCNICO DE LABORATóRIO / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q7.

Assinale a alternativa que descreve o resultado da execução

do seguinte comando em um ambiente Linux:

cp /home/ocorrencias.txt /home/backup

Considere que a pasta /home/backup está vazia, e que as permissões de acesso e o espaço em disco são suficientes para

a ação.

• A) Uma cópia do arquivo ocorrencias.txt será enviada para

a pasta /home/backup.

• B) O arquivo ocorrencias.txt será renomeado para backup.

• C) O arquivo ocorrencias.txt será apagado da pasta /home

e da pasta /home/backup.

• D) O arquivo ocorrencias.txt será apagado da pasta /home,

apenas.

• E) O arquivo ocorrencias.txt será apagado da pasta /home

e uma cópia será enviada para a pasta /home/backup.

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

Informática / Aplicativos / Processadores de texto / Microsoft Word

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/SP / 2013 / VUNESP

Q8.

Um documento editado no MS-Word XP, na sua configuração padrão, possui 45 páginas no total. O usuário informou o seguinte intervalo de páginas:

4;7;28-33;36 em local próprio da janela Imprimir. Assinale a alternativa que contém as páginas que serão impressas.



• A) 4 a 36, exceto a página 33 e duplicando a 7 e 28.

• B) 4, 5, 6, 7, 28, 33 e 36.

• C) 1 a 3, 8 a 27 e 37 a 45.

• D) 1 a 3, 5, 6, 8 a 27, 34, 35 e 37 a 45.

• E) 4, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 36.

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

Informática / Aplicativos / Processadores de texto / BrOffice Writer

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q9.

Observe as figuras a seguir, extraídas da aba Recuos e

Espaçamentos da caixa de diálogo Parágrafo, que pode

ser acessada a partir do menu Formatar do Apache

OpenOffice Writer 4.0.1, em sua configuração padrão. As

figuras apresentam dois momentos (antes e depois) do

recurso gráfico que permite visualizar as configurações

aplicadas na aba.

Assinale a alternativa que contém os nomes das opções

de configuração aplicadas entre os dois momentos da figura.

• A) Espaçamento de linhas de 1,5 linhas e Recuo Depois do texto de 5,00 cm.

• B) Recuo Primeira linha de 5,00 cm e Espaçamento de

linhas de 1,5 linhas.

• C) Recuo Antes do texto de 5,00 cm e Recuo Primeira

linha de 5,00 cm.

• D) Espaçamento de linhas de 1,5 linhas e Recuo Antes

do texto de 5,00 cm.

• E) Recuo Depois do texto de 5,00 cm e Recuo Primeira

linha de 5,00 cm.

noções de InformátIca

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

Informática / Aplicativos / Planilhas eletrônicas / Microsoft Excel

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/SP / 2013 / VUNESP

Q10.

Considere a seguinte fórmula digitada na célula A1 de uma planilha do MS-Excel XP, em sua configuração original. =SE(E(B$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal")

Ao se copiar a fórmula para a célula B1, tem-se:



• A) =SE(E(B$4>12;$C2>8);"Urgência";"Normal").

• B) =SE(E(B$3>12;$C2>8);"Urgência";"Normal").

• C) =SE(E(C$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal").

• D) =SE(E(B$2>12;$C3>8);"Urgência";"Normal").

• E) =SE(E(B$2>12;$C4>8);"Urgência";"Normal").

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

Informática / Aplicativos / Planilhas eletrônicas / BrOffice Calc

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q11.

Considere a tabela e a caixa de diálogo apresentadas a

seguir, extraídas do Apache OpenOffice Calc 4.0.1 em

sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que contém o nome que aparecerá

na célula A6, após os critérios de classificação da caixa

de diálogo Classificar serem aplicados na tabela apresentada, compreendida no intervalo de células A1:D6.

• A) Pedro.

• B) Joana.

• C) Daniel.

• D) Augusto.

• E) Clara.

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

Informática / Aplicativos / Bancos de dados / Microsoft Access

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO JUDICIáRIA / TJ/SP / 2010 / VUNESP

Q12.

Indique a alternativa que contém o objeto Formulário do Access XP.



• A) .

• B) .

• C) .

• D) .

• E) .

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

Informática / Aplicativos / Cópia de segurança

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q13.

Recomenda-se que um usuário de computador sempre tenha uma cópia de segurança de seus arquivos. A operação que realiza este procedimento é conhecida

como

• A) Digitalização.

• B) Codificação.

• C) Certificação Digital.

• D) Decodificação.

• E) Backup.

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

Informática / Internet e intranet / Navegadores / Internet Explorer

Fonte: ASSISTENTE DE GESTãO MUNICIPAL / IPSM - Pref. São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q14.

Um usuário que acesse frequentemente alguns sites na

internet pode cadastrar os endereços de tais sites para

que possa acessá-los com maior agilidade. O recurso do

Internet Explorer 11 que permite o cadastro dos endereços dos sites conforme descrito é

• A) Favoritos.

• B) Histórico.

• C) Cache.

• D) Downloads.

• E) Frequentes.

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

Informática / Internet e intranet / Navegadores / Mozilla Firefox

Fonte: ATENDENTE DE NECROTéRIO / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q15.

Observe a imagem a seguir, contendo uma página web que está sendo exibida no aplicativo Firefox.



O endereço da página web que será aberta ao clicar no local indicado pelo mouse é:

• A) Próximos

• B) Concursos

• C) www.vunesp.com.br

• D) www.unesp.br

• E) www.vunesp.com.br/cproximos.html

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

Informática / Internet e intranet / Navegadores / Google Chrome

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q16.

A imagem a seguir, extraída do Google Chrome 37.0, em

sua configuração padrão, apresenta o site da Fundação

Vunesp com o cursor do mouse posicionado sobre um

link, sem clicar.

Assinale a alternativa que descreve o que acontecerá

quando o usuário clicar no referido link. Considere que o

usuário tem permissão e todos os aplicativos necessários

para executar a ação.

• A) A página inicial da Vunesp será aberta em nova guia.



• B) Um arquivo será aberto ou baixado pelo navegador.

• C) A mesma página será aberta em uma nova janela.

• D) A página será salva na barra de favoritos.

• E) Um formulário para inclusão de dados pessoais será

aberto em uma nova guia.

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

Informática / Internet e intranet / Navegadores / Conceitos Básicos

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q17.

Os principais navegadores, como o Google Chrome, o

Microsoft Edge e o Mozilla Firefox, apresentam o ícone de

uma estrela

próximo à extremidade direita da barra

de pesquisa. Este ícone

• A) é utilizado para mostrar o histórico dos sites visitados.

• B) é utilizado para adicionar o site aos favoritos.

• C) indica que o acesso ao site é realizado de forma

segura em https.

• D) indica que o site é seguro.

• E) indica que o site está entre os 10 mais acessados.

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

Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Conceitos Básicos

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/SP / 2015 / VUNESP

Q18.

Os endereços de correio eletrônico (e-mail) são

padronizados quanto à sua composição para possibilitar a correta identificação e o envio das mensagens

pela internet. Dentre as alternativas apresentadas, a

que contém um endereço de e-mail de acordo com a

padronização é:

• A) #marcos@.eng.br

• B) marcos@#com.br

• C) carlos@casa.br

• D) @carlos.com.br

• E) marcos.com.br@

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

Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Webmail

Fonte: ANALISTA DE INFORMAçãO CULTURA E DESPORTO / AMLURB - Pref. São Paulo/SP / 2016 / VUNESP

Q19.

Um analista, ao usar o recurso __________ sobre 

um e-mail recebido que possui 1 endereço de e-mail 

no campo “De”, mais 3 endereços de e-mail no campo 

“Para” e mais 1 endereço no campo “Cc”, o e-mail preparado será enviado para 5 endereços, considerando que 

todos os endereços são distintos e que o próprio endereço do usuário já foi excluído da contagem de endereços 

nos campos. 

 



Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado.

• A) encaminhar

• B) responder

• C) responder a todos

• D) enviar para spam

• E) arquivar tudo

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

Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Thunderbird

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q20.

A imagem a seguir foi extraída do Thunderbird 24.4.0 em

sua configuração padrão. Ela apresenta os botões de

ação do formulário de edição de uma mensagem. Parte

dos nomes dos botões foi mascarada e marcada de 1 a 3.

Assinale a alternativa que contém o nome correto dos

botões, na ordem de 1 a 3.

• A) Arquivar, Spam e Excluir.

• B) Lixeira, Spam e Excluir.

• C) Arquivar, Excluir e Spam.

• D) Spam, Excluir e Lixeira.

• E) Rascunho, Spam e Lixeira.

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

Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook

Fonte: PAPILOSCOPISTA POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP

Q21.

Observe o correio eletrônico do MS-Outlook, parcialmente ilustrado na figura a seguir.

Ao clicar no ícone



, encontrado no grupo Incluir da barra de ferramentas, o usuário pretende

• A) anexar outro e-mail que se encontra na Caixa de Entrada.

• B) anexar documento que se encontra na biblioteca Documentos do computador.

• C) verificar a ortografia e gramática do texto.

• D) salvar a mensagem na pasta Rascunhos.

• E) adicionar destinatários copiados existentes na lista de contatos do usuário.

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

Informática / Internet e intranet / Sistemas de busca e pesquisa

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q22.

Utilizando um navegador de Internet e o site de pesquisa

Google, um usuário deseja pesquisar por televisores com

tela maior ou igual a 40 polegadas. Uma forma eficiente

de realizar a pesquisa é utilizar os comandos de pesquisa avançada do Google, que, nesse caso, é por meio da

inserção, na barra de pesquisa, de: televisão

• A) >40 polegadas

• B) +40 polegadas

• C) 40> polegadas

• D) 40 + polegadas

• E) 40.. polegadas

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

Informática / Internet e intranet / Grupos de discussão e comunidades

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2011 / FCC

Q23.

O sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região disponibiliza, entre outros, o link para o twitter TRT. Twitter é:

• A) um site em que é possível enviar recados, arquivos, links e itens de calendário criados diretamente no programa.

• B) um mensageiro instantâneo que permite a troca de mensagens entre usuários previamente cadastrados.

• C) um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos de artigos, posts e diários on-line.

• D) um cliente de e-mails e notícias que permite a troca de opiniões sobre o assunto em pauta entre usuários previamente cadastrados.

• E) uma rede social na qual os usuários fazem atualizações de textos curtos, que podem ser vistos publicamente ou apenas por um grupo restrito escolhido

pelo usuário.

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

Informática / Internet e intranet / Proteção e segurança

Fonte: ATENDENTE DE NECROTéRIO / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q24.

Analise as afirmações a seguir quanto aos conhecimentos a respeito de vírus e internet e assinale a alternativa correta.

• A) Arquivos do tipo PDF não precisam ser verificados com antivírus, pois não podem apresentar problemas de segurança.

• B) Vírus podem ser enviados por e-mail por meio de qualquer endereço, principalmente endereços de e-mail no formato

www.usuario.gmail.com.

• C) Um usuário que somente acessa sites conhecidos não corre o risco de contaminação por vírus.

• D) Um site com endereço na forma https://site.com.br não oferece risco de hospedar conteúdo com vírus.



• E) Ao baixar arquivos da internet ou receber arquivos por e-mail, é recomendável fazer uma verificação com um antivírus

nos arquivos.

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

Informática / Comunicação / Protocolos de comunicação

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / COREN/SP / 2013 / VUNESP

Q25.

Em microcomputadores do tipo IBM-PC, existem controladores que permitem que dados sejam transferidos diretamente entre o disco rígido e a memória

principal, sem passar

pelo processador. Trata-se de Controladores de

• A) Memória Cache.

• B) Entrada e Saída.

• C) Dispositivos.

• D) Interrupção.

• E) DMA.

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

Informática / Comunicação / Rede de locais e remotas

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q26.

Considerando-se a comunicação com a internet, por meio

de um tablet, é correto afirmar que

• A) só pode ser feita por meio dos padrões 3G ou 4G.

• B) requer o uso de um computador como intermediário

da conexão.

• C) pode ser feita por meio de uma conexão WiFi.

• D) só pode ser feita por meio de um dispositivo com

bluetooth.

• E) necessita ter, obrigatoriamente, um smartphone acoplado ao tablet.

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

Informática / Comunicação / Firewall

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - INFORMáTICA / MPE/AP / 2012 / FCC

Q27.

Em segurança de redes, firewall é uma barreira de proteção. Sobre este tema está correto dizer que

• A) os firewalls de filtragem de pacotes são lentos e menos flexíveis, pois examinam os pacotes em detalhes, inclusive seu conteúdo.

• B) evitam todos os ataques de Denial of Services, autenticação fraudulenta e backdoors.

• C) têm como configuração padrão liberar todos os tráfegos que passam por eles. O administrador da rede tem livre arbítrio para configurar regras para

bloquear os tráfegos não permitidos.

• D) apesar de controlarem os acessos à rede, não possuem recursos para fazer o registro dos usuários e do tráfego que passa por eles.

• E) controlam somente o tráfego que passa por eles. Em ataques provenientes de usuários internos à rede, cujo tráfego não passa pelo firewall, ele não

garante proteção.

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

Informática / Hardware / Microcomputador e periféricos

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q28.



Digitalizar um documento é uma operação de___________ e pode ser realizada por meio de um periférico como ___________ .

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

• A) saída de dados … um scanner.

• B) entrada de dados … uma impressora.

• C) transferência de dados … um mouse.

• D) entrada de dados … um scanner.

• E) saída de dados … um display.

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

Direito Constitucional / Direito Constitucional: conceito, objeto, formação, fontes, conteúdo

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q29.

A Constituição Federal estabelece que a Administração

Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

• A) são garantidos ao servidor público civil os direitos sociais previstos para o trabalhador em geral, como o

direito à livre associação sindical, sendo-lhe, contudo, proibido o exercício do direito à greve.

• B) ressalvadas as aquisições realizadas pela Administração Indireta; obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública que assegure igualdade de condições a

todos os concorrentes.

• C) durante o prazo improrrogável previsto no edital de

convocação, aquele aprovado em concurso público

de provas, ou de provas e títulos, será convocado

com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira.

• D) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos

estabelecidos em lei, sendo vedado o ingresso de

estrangeiros no serviço público.

• E) a proibição de acumular empregos e funções não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas,

sociedades de economia mista, suas subsidiárias

e sociedades controladas, direta ou indiretamente,

pelo poder público.

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

Direito Constitucional / Constitucionalismo. Poder Constituinte

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO I / PGM/SP / 2014 / VUNESP

Q30.

O poder constituinte derivado, com força de modificar a

Constituição Federal de 1988, pode ser considerado como

• A) incondicionado e limitado juridicamente.

• B) soberano e incondicionado.

• C) secundário e condicionado.

• D) primário e limitado constitucionalmente.

• E) autônomo e limitado no que se refere às cláusulas pétreas.

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

Direito Constitucional / Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade. Supremacia e força normativa da Constituição

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP

Q31.



Determinado julgado do Supremo Tribunal Federal contém a seguinte ementa:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Equiparação do prazo da licença-adotante ao prazo de licença-gestante. (...) Alteração da realidade social e nova

compreensão do alcance dos direitos do menor adotado.

Avanço do significado atribuído à licença parental e à

igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF”.

Este trecho da citada ementa faz referência ao que se

denomina

• A) mutação constitucional.

• B) reforma constitucional.

• C) poder constituinte derivado.

• D) derrotabilidade.

• E) método tópico-problemático.

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

Direito Constitucional / Efetividade das normas constitucionais; Eficácia das normas constitucionais

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q32.

Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar que

• A) podem ser suprimidos, desde que se faça por emenda constitucional, aprovada em dois turnos em cada casa do

Congresso Nacional, exigindo-se o quórum qualificado de três quintos.

• B) se estendem exclusivamente aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil.

• C) são previstos exaustivamente na Constituição da República.

• D) as normas que os definem têm aplicação imediata.

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

Direito Constitucional / Interpretação constitucional; Métodos e conceitos aplicados à interpretação constitucional

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q33.

“A atuação do Senado tem o escopo de conferir apenas

publicidade às decisões do Supremo Tribunal Federal em

controle concreto, tendo a respectiva decisão, desde a publicação, efeitos erga omnes.”

Essa conhecida interpretação extraída do inciso X do artigo 52 da Constituição Federal, cujo defensor principal é o

Ministro do STF, Gilmar Mendes, tem por base uma técnica

de hermenêutica constitucional, utilizada pelo STF também

em outros casos, denominada de

• A) interpretação confome com redução de texto.

• B) interpretação autêntica.

• C) ponderação.

• D) mutação constitucional.

• E) comparação constitucional.

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas de controle, critérios e modos de exercer o controle de constitucionalidade

Fonte: ADVOGADO / CEAGESP / 2016 / VUNESP

Q34.

Sobre o controle difuso da constitucionalidade, assinale

a alternativa correta.



• A) Pode ser exercido por meio da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental.

• B) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus

membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

• C) A sentença que declara que a lei é inconstitucional

produz efeitos para as partes, em regra, ex nunc.

• D) A declaração de inconstitucionalidade incidenter

tantum de determinada lei federal pelo Supremo Tribunal Federal tem efeito, em regra, erga omnes e

vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública.

• E) É de competência privativa da Câmara dos Deputados, mediante o instrumento da resolução, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei

declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo

Tribunal Federal.

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Inconstitucionalidades

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q35.

Considerando as regras do controle de constitucionalidade no direito brasileiro, assinale a alternativa que prevê

hipótese em que é necessária a observância da cláusula

de reserva de plenário.

• A) Decisão de Tribunal que afasta a incidência da lei,

mas não declara expressamente a sua inconstitucionalidade, sem pronunciamento anterior do Pleno, do

Órgão Especial ou do STF sobre a questão.

• B) Quando o Tribunal, ao apreciar e julgar lei ou o ato

normativo do poder público questionado perante a

Constituição Federal, decidir, expressamente, pela

sua constitucionalidade.

• C) Decisão do Tribunal que, ao apreciar norma anterior à Constituição Federal vigente, decidir pela sua

revogação por incompatibilidade com o novo texto

constitucional.

• D) Quando o Tribunal, utilizando a técnica de interpretação conforme a Constituição, mantém a norma

vigente por ausência de contrariedade às normas da

Constituição Federal.

• E) Decisão do Tribunal que indefere pedido de medida

cautelar em ação na qual se postula a inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo do poder público.

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de inconstitucionalidade, finalidade, objeto e efeitos

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q36.

Assinale a alternativa correta com relação à ação direta

de inconstitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro.

• A) A decisão que declara a inconstitucionalidade da lei

ou do ato normativo em ação direta não pode ser

objeto de ação rescisória.

• B) É possível deferir medida cautelar em ação direta de

inconstitucionalidade, desde que pela decisão de 2/3

dos membros do Tribunal, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou o ato

normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no

prazo de cinco dias.

• C) A ação direta de inconstitucionalidade poderá ser

proposta por entidade de classe de âmbito municipal, desde que demonstrada a repercussão nacional

da matéria.

• D) Qualquer partido político, independentemente de

possuir representação no Congresso Nacional, possui legitimidade ativa para propositura de ação direta,

em função do ofício exercido no resguardo da ordem

democrática.



• E) Após a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, somente se admite a sua desistência até o

despacho inicial do Relator.

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

Direito Constitucional / Supremacia da Constituição Federal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TRE/PB / 2007 / FCC

Q37.

Em tema de controle de constitucionalidade, a chamada supremacia formal é atributo das Constituições classificadas como

• A) analíticas.

• B) sintéticas.

• C) dogmáticas.

• D) históricas.

• E) rígidas.

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

Direito Constitucional / Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q38.

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos

• A) brasileiros natos e naturalizados.

• B) brasileiros e aos estrangeiros, na forma da lei.

• C) brasileiros natos, apenas.

• D) brasileiros e aos estrangeiros com visto de permanência.

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

Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Ações Constitucionais

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q39.

É correto afirmar, sobre a garantia constitucional de

habeas data:

• A) os processos de habeas data terão prioridade sobre

todos os atos judiciais, inclusive mandado de segurança.

• B) no caso de sentença concessiva de habeas data, o

recurso cabível será o de apelação, que terá os efeitos suspensivo e devolutivo.

• C) contra atos de Ministro de Estado, a competência

originária para julgamento será do Supremo Tribunal

Federal.

• D) o requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e

será deferido ou indeferido no prazo de 24 horas.

• E) o pedido de habeas data poderá ser renovado somente se a decisão denegatória não lhe houver apreciado

o mérito.

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

Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direitos sociais. Teoria Geral dos

Direitos Sociais. Classificação. Efetivação.

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q40.



É direito constitucional dos trabalhadores urbanos e rurais:

• A) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do

salário, com a duração de cento e oitenta dias.

• B) remuneração do serviço extraordinário superior em,

no mínimo, trinta por cento à do serviço normal.

• C) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está

obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.

• D) aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, no

máximo de trinta dias, nos termos da lei.

• E) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde

o nascimento até os 06 (seis) anos de idade em creches e pré-escolas.

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

Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito de nacionalidade. Condição

jurídica do estrangeiro no Brasil.

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q41.

Maria, brasileira, estava grávida quando viajou para a

Alemanha. Em virtude de complicações de saúde, seu

bebê nasceu antes do tempo, quando Maria ainda estava

na Alemanha. Considerando apenas os dados apresentados, pode-se afirmar que, nos termos da Constituição

Federal, o filho de Maria será considerado

• A) brasileiro nato, bastando que venha a residir na República Federativa do Brasil.

• B) brasileiro nato se Maria estiver, na Alemanha, a serviço da República Federativa do Brasil.

• C) brasileiro nato, bastando que o pai do bebê também

seja brasileiro, nato ou natura lizado.

• D) brasileiro naturalizado desde que opte, em qualquer

tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

• E) brasileiro nato, pois Maria é brasileira.

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

Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Democracia. Regime Político:

conceito, pressupostos, valores, princípios, tipos e exercício

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP

Q42.

Considere a hipótese de que um determinado vereador

da Câmara Municipal de Taquaritinga, visando participar do bloco parlamentar vinculado ao prefeito, decida

se desfiliar do partido a que está filiado. Considerando também que o parlamentar não sofreu qualquer

espécie de perseguição na sua antiga agremiação,

na condição de Procurador Legislativo e com base na

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale

a alternativa que prevê a solução a ser dada ao caso

do vereador.

• A) O vereador deverá perder o mandato, uma vez que a

quebra de fidelidade partidária se aplica aos agentes

políticos eleitos pelo sistema majoritário.

• B) Não deverá perder o mandato, uma vez que a regra

da fidelidade partidária não se aplica aos candidatos

eleitos pelo sistema proporcional.

• C) O vereador deverá perder o mandato, mesmo que

comprovada a existência de justa causa para a sua

desfiliação.

• D) O vereador deverá perder o mandato, uma vez que

o mandato parlamentar conquistado no sistema eleitoral proporcional pertence ao partido político, salvo

se comprovada a existência de justa causa para a

ocorrência da desfiliação.



• E) O vereador não deverá perder o mandato, porquanto

o mandato eletivo sempre pertence ao agente público democraticamente eleito.

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

Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito da cidadania: direitos

políticos positivos e negativos. Partidos políticos.

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP

Q43.

De acordo com a Constituição Federal, ao servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional,

no exercício de mandato eletivo, aplica-se, em regra, a

seguinte disposição:

• A) em qualquer caso que exija o afastamento para o

exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, exceto

para promoção por merecimento.

• B) em qualquer caso que exija o afastamento para o

exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, exceto

para benefício previdenciário.

• C) em qualquer caso que exija o afastamento para o

exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço

não será contado para todos os efeitos legais.

• D) se investido no cargo de Prefeito, e havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de

seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

• E) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual,

distrital ou municipal, ficará afastado de seu cargo,

emprego ou função.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Estado federal

Fonte: EXECUTIVO PúBLICO / SAP/SP / 2014 / VUNESP

Q44.

A respeito da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa correta.

• A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem recusar fé aos documentos públicos.

• B) A incorporação, a subdivisão ou o desmembramento de estados-membros dependerá de referendo e se fará por meio de lei ordinária federal.

• C) A autonomia político-administrativa é atributo dos estados-membros, mas não o é dos municípios.

• D) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios dependerá de referendo e se fará mediante lei complementar estadual.

• E) Os territórios federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei ordinária.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / União: natureza jurídica, competências e bens.

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q45.

Ao dispor sobre a Organização Político-Administrativa

do Estado, a Constituição Federal reservou determinadas competências materiais e legislativas à União, aos

Estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios.

A respeito das competências, é correto afirmar:

• A) é competência privativa dos Estados fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

• B) os Municípios podem explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei.

• C) compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre procedimentos em



matéria processual.

• D) é competência concorrente da União, dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios legislar sobre

serviço postal.

• E) em se tratando de competência legislativa concorrente, a União poderá estabelecer normas gerais e

específicas.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Estados federados: natureza jurídica, competências, autonomia, capacidade de

auto-organização e seus limites; Distrito Federal e Territórios

Fonte: ADVOGADO / Desenvolve/SP / 2014 / VUNESP

Q46.

Ao Estado Federado pertence(m), desde que localizado(s)

em seu território ou na extensão do seu litoral,

• A) o mar territorial.

• B) os recursos minerais.

• C) os sítios arqueológicos e pré-históricos.

• D) as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

• E) os potenciais de energia hidráulica.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Municípios: natureza jurídica, criação, competências, autonomia, capacidade

de auto-organização e seus limites

Fonte: ASSESSOR JURíDICO E PROCURADOR JURíDICO / Prefeitura de Andradinha/SP / 2017 / VUNESP

Q47.

A Constituição Federal, ao organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino, estabelece que os

municípios atuarão prioritariamente

• A) no ensino fundamental e médio.

• B) com investimento anual de 20% da receita resultante

de impostos.

• C) na função redistributiva e supletiva.

• D) no ensino fundamental e na educação infantil.

• E) no recenseamento dos educandos do ensino médio.

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

Direito Constitucional / Organização Administrativa do Estado: Administração Pública

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q48.

Nos termos da Constituição Federal, extinto o cargo, o

servidor público estável ficará em disponibilidade

• A) sem remuneração, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

• B) com remuneração integral, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

• C) com remuneração proporcional ao tempo de ser viço,

até serem preenchidas as condições necessárias

para sua aposentadoria.

• D) com remuneração proporcional ao tempo de serviço,

até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

• E) com remuneração integral, até serem preenchidas

as condições necessárias para sua aposentadoria.



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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Funções, organização e funcionamento. Espécies normativas.

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q49.

O Tribunal de Contas da União é órgão que auxilia o

Congresso Nacional na fiscalização contábil, financeira

e orçamentária da União e das entidades da administração direta e indireta. Segundo a Constituição Federal, o

Tribunal de Contas da União

• A) é integrado por 9 Ministros e tem sede no Distrito

Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em

todo o território nacional.

• B) tem competência para apreciar as contas prestadas

semestralmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em

sessenta dias a contar de seu recebimento.

• C) poderá aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas,

dentre outras cominações, multa que variará de

100 a 300 salários-mínimos.

• D) é composto por Ministros que devem possuir mais de

30 e menos de 65 anos de idade.

• E) deverá encaminhar ao Congresso Nacional, semestral e anualmente, relatório de suas atividades.

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q50.

O Prefeito Municipal enviou projeto de lei à Câmara

de Vereadores, dispondo sobre a concessão de determinado benefício aos servidores municipais. Os Vereadores, porém, apresentaram emenda ao projeto

estendendo o benefício aos servidores aposentados. O projeto

foi aprovado, com a inclusão da emenda parlamentar,

sendo enviado ao Prefeito que o sancionou integralmente. A lei foi promulgada e publicada.

Nessa hipótese, é correto afirmar que

• A) a lei é constitucional, uma vez que não houve qualquer vício formal no respectivo processo legislativo.

• B) houve um vício formal quando foi aprovada a emenda parlamentar, que não poderia acarretar despesa

ao projeto original.

• C) a inconstitucionalidade formal que existia restou convalidada quando o Prefeito decidiu sancionar integralmente o projeto.

• D) ocorreu um vício formal, mas ele não tem o condão

de tornar nula a lei porque o conteúdo aprovado

atendeu a um direito constitucional dos servidores

aposentados.

• E) os parlamentares exerceram seu legítimo direito de

propor emendas aos projetos de lei que são enviados à Casa, que não pode ser tolhido.

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente da República, Governadores e Prefeitos

Fonte: PROCURADOR / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP

Q51.

Em caso de vacância do cargo e diante do impedimento

(temporário) do Vice, será chamado para governar:

• A) o Presidente do Senado Federal, se o cargo for de

Presidente da República.



• B) o Presidente da Câmara dos Deputados, se o cargo

for de Presidente da República.

• C) o Presidente do Tribunal de Contas, se o cargo for de

Governador do Distrito Federal.

• D) o Presidente do Tribunal de Justiça local, se o cargo

for de Prefeito.

• E) o Presidente do Tribunal de Justiça local, se o cargo

for de Governador de Estado.

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Responsabilidade e atribuições

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC

Q52.

O Presidente da República, nos crimes de responsabilidade,

• A) será processado e julgado, pelo Supremo Tribunal Federal, em decorrência de foro privilegiado.

• B) ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pela Câmara dos Deputados.

• C) poderá ser preso apenas após a prolação de sentença condenatória pelo Supremo Tribunal Federal, mas sua prisão poderá ser sustada pelo voto da

maioria absoluta da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.

• D) será processado e julgado pelo Congresso Nacional, em sessão unicameral.

• E) poderá voltar a exercer suas funções, se seu julgamento não estiver concluído, decorrido o prazo de cento e oitenta dias contado da instauração do

processo.

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2012 / FCC

Q53.

A Presidente da República Federativa do Brasil, no exercício de suas funções, pretende delegar uma de suas atribuições expressamente previstas na

Constituição Federal de 1988. Nesta hipótese, poderá a Presidente da República delegar sua competência privativa para

• A) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, ao Presidente do Congresso Nacional.

• B) prover Cargos Públicos federais na forma da Lei, a um dos Ministros de Estado.

• C) nomear e exonerar os Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República.

• D) convocar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ao Advogado Geral da União.

• E) enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos na Constituição a um

dos Ministros de Estado.

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho da República

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - DIREITO / MPE/AP / 2012 / FCC

Q54.

Participam do Conselho da República seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade. Com relação à nomeação destes seis cidadãos, serão

eleitos pelo Senado Federal

• A) apenas dois.

• B) apenas três.

• C) apenas quatro.

• D) todos.

• E) apenas um.

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

Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho de Defesa Nacional



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q55.

Airton exerce o cargo de Procurador-Geral da República, enquanto que Bernardo é Presidente da Câmara dos Deputados, Otávio é Ministro do Planejamento,

Sanção é Comandante do Exército, Golias é Ministro da Justiça, Arthur é Advogado Geral da União, Alfredo é Presidente do Senado Federal, Roberto é

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Afrânio é Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Vitor é Comandante da Marinha e Péricles é Ministro das

Relações Exteriores. Conforme dispõe o artigo 91 da Constituição Federal brasileira, do Conselho de Defesa Nacional, que é órgão de consulta do Presidente

da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, NÃO participam como membros natos APENAS

• A) Alfredo, Bernardo, Golias e Péricles.

• B) Bernardo e Otávio.

• C) Otávio, Sanção e Vitor.

• D) Airton, Arthur, Roberto e Afrânio.

• E) Golias, Vitor e Otávio.

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Funções, organização, competências e funcionamento

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q56.

Na hipótese de o Município não cumprir uma ordem judicial transitada em julgado, a Constituição Federal prevê,

expressamente, como possível consequência,

• A) a intervenção Federal, a ser decretada pelo Supremo Tribunal Federal.

• B) a suspensão dos direitos políticos do Prefeito Municipal.

• C) a intervenção do Estado a ser determinada pelo Tribunal de Justiça por deferimento de representação.

• D) a suspensão de repasses de recursos federais ao

Município até que seja cumprida a ordem judicial.

• E) a intervenção estadual, em decorrência de reclamação constitucional, a ser determinada pelo Superior

Tribunal de Justiça.

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Ministério Público

Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q57.

São funções essenciais à Justiça, previstas na Constituição Federal:

• A) Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e

Defensoria Pública.

• B) Advocacia Pública, Advocacia, Defensoria Pública e

Polícia Judiciária.

• C) Magistratura, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública.

• D) Magistratura, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública.

• E) Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria

Pública e Polícia Judiciária.

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Advocacia

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADVOGADO / FUNDAÇÃO CASA / 2011 / VUNESP

Q58.

A respeito das funções essenciais da justiça, pode-se afirmar que

• A) os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo

Chefe do Poder Executivo, para mandato de quatro anos, permitida uma recondução.



• B) a Advocacia-Geral da União é a instituição que representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe as atividades de consultoria e

assessoramento jurídico dos Poderes Legislativo e Executivo.

• C) o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, estando, apenas,

subordinado em suas funções ao Procurador Geral de Justiça.

• D) os Procuradores dos Estados, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da

Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

• E) às Defensorias Públicas Estaduais e à Defensoria Pública da União são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta

orçamentária.

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

Direito Constitucional / Poder Judiciário / Defensoria Pública

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q59.

Tramita no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.943 interposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público −
CONAMP, contestando a legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de Ação Civil Pública, sob a alegação, em linhas gerais, de que tal legitimidade

da Defensoria Pública “afeta diretamente” as atribuições do Ministério Público. De acordo com os diplomas normativos e a doutrina dominante que tratam do

Direito Processual Coletivo,

• A) a exclusão da Defensoria Pública do rol dos entes legitimados para a propositura da Ação Civil Pública, especialmente para a hipótese dos direitos

difusos, notadamente no caso da proteção do ambiente, segue o caminho da ampliação do acesso à Justiça, encontrando suporte normativo na legislação

processual coletiva e mesmo na Lei Fundamental de 1988.

• B) no caso da tutela coletiva dos direitos fundamentais sociais, o ajuizamento de Ação Civil Pública pela Defensoria Pública implica sobreposição de

atribuições com o Ministério Público, tomando por base ainda que os beneficiários de tais medidas não se enquadram no público alvo da Defensoria Pública

e, por tal razão, não haveria como identificar a pertinência temática no caso.

• C) a legitimidade da Defensoria Pública para a tutela coletiva de direitos difusos − como, por exemplo, a ordem urbanística, o direito aos serviços públicos

essenciais de saúde e educação e o direito ao ambiente − está em perfeita sintonia com o art. 5º, II, e o rol exemplificativo de direitos coletivos em sentido

amplo trazido pelo art. 1º, ambos da Lei nº 7.347/85.

• D) a Ação Direta de Inconstitucionalidade deve ser julgada procedente, tendo em vista a contrariedade existente entre o art. 5º, II, da Lei nº 7.347/85, e o art.

129, § 1º, da Constituição Federal de 1988, o qual confere ao Ministério Público exclusividade para a propositura de Ação Civil Pública.

• E) a legitimidade da Defensoria Pública em matéria de direitos difusos não pode ser admitida, mas tão somente em relação aos direitos individuais

homogêneos, uma vez que não se faz possível a identificação dos beneficiários de uma Ação Civil Pública que tenha tal propósito.

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

Direito Constitucional / Ordem social / Fundamentos e objetivos

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q60.

Considerando o disposto na Constituição Federal a

respeito da Ordem Social, assinale a alternativa correta.

• A) A diversidade e distinção na concessão dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais pelo

poder público é um dos objetivos constitucionais da

seguridade social.

• B) É vedada a destinação de recursos públicos para

auxílios ou subvenções às instituições privadas com

ou sem fins lucrativos.

• C) O Poder Judiciário não admitirá ações relativas à

disciplina e às competições desportivas devendo tais

questões ser dirimidas pela justiça desportiva, na

forma da lei.

• D) Com o objetivo de preservação do meio ambiente,

serão vedadas a alteração e a supressão dos espaços territoriais e seus componentes considerados

especialmente protegidos.

• E) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá

disciplina dos horários normais das escolas públicas

de ensino fundamental.

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



Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q61.

No Título VIII, da Ordem Social, prevê a Constituição

Federal que a seguridade social compreende um conjunto

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos

à saúde, à previdência e à assistência social, competindo

ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base, dentre outros, no(s) seguinte(s)

objetivo(s):

• A) redutibilidade excepcional dos benefícios e serviços.

• B) uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

• C) unicidade da base de financiamento.

• D) delegação e descentralização da prestação dos

benefícios e serviços.

• E) seletividade da cobertura e do atendimento.

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

Direito Constitucional / Ordem social / Educação

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q62.

Sob a ótica da proteção e da disciplina atual da Constituição Federal a respeito do direito à educação, assinale a

alternativa correta.

• A) Os Municípios atuarão, prioritariamente, no ensino

médio e fundamental.

• B) O ensino é livre à iniciativa privada, mediante o cumprimento das normas gerais da educação nacional e

a autorização e avaliação de qualidade pelo poder

público.

• C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, de forma independente, seus sistemas de ensino.

• D) A União deverá aplicar, anualmente, nunca menos de

quinze, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita

resultante de impostos, compreendida a proveniente

de transferências, na manutenção e desenvolvimento

do ensino.

• E) Os Estados e o Distrito Federal atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil.

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

Direito Constitucional / Ordem social / Cultura

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Mogi das Cruzes/SP / 2017 / VUNESP

Q63.

Nos termos expressos da Constituição Federal, o Sistema

Nacional de Cultura rege-se pelo seguinte princípio:

• A) ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.

• B) redução das desigualdades regionais e sociais.

• C) garantia do padrão de qualidade.

• D) soberania nacional.

• E) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da

família.

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

Direito Constitucional / Ordem social / Comunicação social



Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Arujá/SP / 2015 / VUNESP

Q64.

A manifestação do pensamento, a criação, a expressão

e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo

não sofrerão restrição, observado o disposto na Constituição Federal, que

• A) permite a edição de leis que contenham dispositivo

que possam embaraçar informações jornalísticas.

• B) faculta a censura de natureza política, ideológica ou

artística.

• C) proíbe a exigência de licença de autoridade para

publicação de veículo impresso de comunicação.

• D) permite a propaganda de bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias sem que haja restrições legais.

• E) permite que os meios de comunicação social sejam

objeto de monopólio ou oligopólio.

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

Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q65.

A Constituição Federal estabelece que todos têm direito

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e

futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse

direito, incumbe ao Poder Público:

• A) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e impedir o manejo ecológico das espécies e

ecossistemas.

• B) promover a diversidade e a exploração comercial do

patrimônio genético do País e incentivar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material

genético.

• C) controlar a produção, a comercialização e o emprego

de técnicas, métodos e substâncias que comportem

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

• D) definir espaços territoriais e seus componentes a

serem especialmente protegidos, nos quais serão

vedadas por lei a alteração e a supressão.

• E) definir, por meio de lei federal, os valores que os

poluidores e exploradores do meio ambiente devem

pagar a título de compensação ambiental.

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

Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente e idoso

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q66.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar

à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à vida, à

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nos

termos do

artigo 227 da Constituição Federal, esse dever é assegurado

• A) mediante a proibição para admissão ao trabalho do

menor de dezoito anos.

• B) com prioridade relativa, uma vez que outros grupos 

vulneráveis, como idosos e deficientes físicos, têm



prioridade sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.

• C) com absoluta prioridade.

• D) com a máxima efetividade possível, assegurada a

discricionariedade do Poder Executivo quanto à execução das ações sociais.

• E) com prioridade relativa, uma vez que pode deixar de

ser praticado em razão do uso de verba pública na

área da saúde em prol de toda a população.

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

Direito Constitucional / Ordem social / Índio

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR / CEETEPS / 2009 / VUNESP

Q67.

Sobre a Reserva Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal confirmou, em março de 2009,

• A) a desocupação, por parte dos índios, das áreas de produção de arroz.

• B) a presença de tropas militares para a defesa das fronteiras.

• C) a demarcação contínua das terras indígenas, sob certas condições.

• D) o direito de fazendeiros e índios às terras que já ocupam.

• E) a necessidade de ilhas territoriais para separar índios de brancos.

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

Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Defesa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2012 / FCC

Q68.

Gustavo, Presidente da República, após ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretou estado de defesa para preservar, em

local restrito e determinado, a ordem pública ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional, indicando no decreto, segundo a Constituição Federal,

nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, podendo restringir os direitos de

• A) ir e vir, sujeito à pena de banimento, apenas.

• B) ir e vir, sujeito à prisão perpetua e multa.

• C) imagem e de propriedade intelectual.

• D) reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica.

• E) livre manifestação do pensamento e de propriedade imóvel.

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

Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Sítio

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC

Q69.

Face a comoção grave de repercussão nacional, sendo decretado o estado de sítio, Alberto, brasileiro maior e capaz e domiciliado no Estado de Roraima,

resolveu se mudar para o Estado do Rio Grande do Sul, porém ao chegar no aeroporto, Otávio, agente da Polícia Federal, legalmente e no exercício de

atribuições do Poder Público, proibiu a sua locomoção para outro Estado, mantendo-o contra sua vontade no Estado de Roraima. Segundo a Constituição

Federal, Alberto, na vigência do estado de sítio

• A) poderá viajar desde que impetre habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça, cuja competência é originária.

• B) tem direito líquido e certo e, assim, impetrará habeas corpus ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que permitirá sua viagem.

• C) não terá que se sujeitar a ordem da autoridade desde que impetre habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal, cuja competência é originária.

• D) não terá que se sujeitar a ordem da autoridade desde que impetre habeas corpus ao Juiz do Tribunal Militar, que requisitará informações à Policia

Federal.

• E) em regra, terá que se sujeitar a ordem da autoridade e deverá permanecer no Estado de Roraima.

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

Direito Constitucional / Defesa do Estado / Forças Armadas



Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC

Q70.

Por força de previsão expressa na Lei Federal nº 8.239, de 1991, será atribuído serviço alternativo ao serviço militar obrigatório aos que, em tempo de paz, após

alistados, alegarem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter

essencialmente militar. O mesmo diploma legal define, ademais, o que se entende por serviço alternativo, a ser prestado em substituição às atividades de

caráter essencialmente militar.

As previsões legais em questão são

• A) compatíveis com a Constituição da República, que admite, nessas condições, a possibilidade de exercício de objeção de consciência em relação a

atividades de caráter essencialmente militar.

• B) compatíveis com a Constituição da República apenas no que se refere à possibilidade de exercício de objeção de consciência por motivo de convicção

filosófica ou política.

• C) incompatíveis com a Constituição da República, que não prevê a possibilidade de atribuição de serviço alternativo na hipótese em tela, estabelecendo a

suspensão de direitos políticos como consequência à recusa ao cumprimento de serviço militar.

• D) incompatíveis com a Constituição da República, que admite o exercício de objeção de consciência para recusa a obrigação imposta por lei a todos, mas

não a admite em relação ao serviço militar obrigatório, por ser este previsto em sede constitucional.

• E) incompatíveis com a Constituição da República, que não admite a possibilidade de recusa ao cumprimento de obrigação legal a todos imposta.

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

Direito Constitucional / Defesa do Estado / Segurança Pública

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q71.

Nos termos da Constituição Federal, os policiais militares

estaduais têm, entre suas funções,

• A) a segurança nacional, se o caso.

• B) a garantia dos poderes constitucionais.

• C) a preservação da ordem pública.

• D) a de polícia judiciária.

• E) a apuração de infrações penais.

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

Direito Constitucional / Emendas à Constituição

Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Arujá/SP / 2015 / VUNESP

Q72.

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos

votos dos respectivos membros, serão equivalentes

• A) às medidas provisórias.

• B) às Emendas Constitucionais.

• C) aos Projetos de Lei.

• D) às Leis Complementares Federais.

• E) aos Decretos Legislativos.

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

Direitos Humanos / Direitos Humanos: surgimento, conceito e evolução histórica; Documentos históricos

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q73.

Assinale a alternativa que corretamente disserta sobre

aspectos conceituais dos direitos humanos em sua evolução histórica.



• A) Os direitos humanos da terceira dimensão marcam a

passagem de um Estado autoritário para um Estado de

Direito e, nesse contexto, o respeito às liberdades individuais, em uma perspectiva de absenteísmo estatal,

fruto do pensamento liberal-burguês do século XVIII.

• B) Os direitos de quarta dimensão, ou direitos de liberdade, têm como titular o indivíduo, são oponíveis ao

Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos

da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu

traço mais característico, sendo, assim, direitos de

resistência ou oposição ao Estado.

• C) Os direitos fundamentais da primeira dimensão são

marcados pela alteração da sociedade por profundas

mudanças na comunidade internacional, identificando-se consequentes alterações nas relações econômico-sociais, sobretudo na sociedade de massa,

fruto do desenvolvimento tecnológico e científico.

• D) Os direitos da quinta dimensão são direitos transindividuais que transcendem os interesses do indivíduo e

passam a se preocupar com o gênero humano, com

altíssimo teor de humanismo e universalidade, inserindo-se o ser humano em uma coletividade que passa

a ter direitos de solidariedade ou de fraternidade.

• E) A evidenciação de direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo aos direitos de igualdade,

sob o prisma substancial, real e material, e não

meramente formal, mostra-se marcante nos documentos pertencentes ao que se convencionou classificar como segunda dimensão dos direitos humanos.

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

Direitos Humanos / Organização nas Nações Unidas

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP

Q74.

No Sistema Global de proteção dos direitos humanos, há um tratado que foi aprovado e promulgado pelo Brasil, vindo a ser constitucionalizado no direito

brasileiro por ter sido aprovado pelo mesmo procedimento das emendas constitucionais, fazendo, agora, parte do bloco de constitucionalidade brasileiro. Esse

documento internacional é o[a]

• A) Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional.

• B) Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

• C) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo Facultativo.

• D) Convenção sobre os Direitos da Criança.

• E) Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.

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

Direitos Humanos / Incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao Direito brasileiro

Fonte: ATENDENTE DE NECROTéRIO POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP

Q75.

Segundo determina a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que f orem aprovados, em cada Casa do

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às

• A) medidas provisórias.

• B) emendas constitucionais.

• C) leis complementares.

• D) leis ordinárias.

• E) leis delegadas.

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

Direitos Humanos / Declaração Universal dos Direitos Humanos e Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos incorporados pelo

ordenamento jurídico brasileiro

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q76.



É disposição prevista na Declaração Universal dos Direitos

Humanos:

• A) Todo o homem tem o direito de tomar parte no governo

de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos.

• B) Todo o homem tem direito à instrução, que será gratuita pelo menos até o grau técnico-profissional.

• C) Todo o homem tem direito à liberdade de reunião e

de associação, independentemente do modo e dos

fins a que deseja se associar.

• D) Os Estados deverão, paulatinamente, conceder às

crianças nascidas fora do matrimônio a mesma proteção social conferida aos nascidos dentro dele.

• E) Os pais têm exclusividade de direito na escolha do

gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

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

Direitos Humanos / Sistema Interamericano

Fonte: DESENHISTA TéCNICO-PERICIAL / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q77.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida por “Pacto de San José da Costa Rica”, foi ratificada

pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. De acordo com o

mencionado tratado internacional, é correto afirmar que

• A) toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de

seus pais ou ao de um destes. A lei deve regular a forma

de assegurar a todos esse direito, sendo vedada a criação de nomes fictícios.

• B) ninguém deve ser detido por dívidas, mesmo tratando-se de prisão do devedor de alimentos.

• C) as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.

• D) é possível o restabelecimento da pena de morte nos Estados que a tenham abolido.

• E) toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer

país, exceto de seu próprio país, o que dependerá de

prévia autorização da autoridade competente.

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

Direitos Humanos / Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q78.

Assinale a alternativa que está de acordo com o contido no Protocolo das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção,

Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças.

• A) As controvérsias entre dois Estados, com respeito à aplicação do Protocolo, não resolvidas por negociação, serão submetidas ao Tribunal Penal

Internacional.

• B) Um dos objetivos do Protocolo é prevenir e combater o tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças, fornecendo-lhes asilo político.

• C) Cada Estado assegurará que o seu sistema jurídico ofereça às vítimas de tráfico de pessoas a possibilidade de obterem indenização pelos danos sofridos.

• D) Para efeitos do Protocolo, o termo “criança” significa qualquer pessoa com idade inferior a vinte e um anos.

• E) Cada Estado terá em consideração a aplicação de medidas que permitam a recuperação física, psicológica e social das vítimas de tráfico de pessoas,

incluindo, se for o caso, o fornecimento de um salário-mínimo mensal de ajuda de custo. direitos Humanos.

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

Direitos Humanos / Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Presos

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q79.

Assinale a alternativa que está expressamente de acordo com as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Presos.



• A) Os presos doentes que necessitem de tratamento especializado deverão ter toda a assistência médica, psicológica, psiquiátrica ou odontológica adequada

dentro do próprio estabelecimento prisional, que deverá adequar suas instalações para esse fim.

• B) Cada estabelecimento prisional terá uma biblioteca para o uso de todas as categorias de presos, devidamente provida com livros de recreio e de

instrução, e os presos serão estimulados a utilizá-la.

• C) Serão absolutamente proibidos, como punições por faltas disciplinares, os castigos corporais, a detenção em cela escura, e todas as penas cruéis,

desumanas ou degradantes, a menos que um médico possa declarar que o preso tenha condições de suportá-la.

• D) O preso que não trabalhar ao ar livre deverá ter, pelo menos, quatro horas por dia para fazer exercícios físicos apropriados ao ar livre, sem prejuízo do

horário de banhos de sol.

• E) Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos; para este fim, todos os presos deverão adquirir e trazer consigo seus próprios artigos de higiene

necessários à sua saúde e limpeza.

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

Direitos Humanos / Grupos vulneráveis e minorias / Diversidade Étnico-racial; História, preconceito, discriminação, racismo, igualdade, ações

afirmativas

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2009 / FCC

Q80.

À luz da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, as ações afirmativas são

• A) proibidas, porque constituem uma forma de discriminação direta positiva, nos termos da Convenção.

• B) permitidas, cabendo aos Estados-partes adotá-las para fomentar a promoção da igualdade étnico-racial.

• C) obrigatórias, devendo os Estados-partes adotá-las no prazo de até cinco anos a contar da data da ratificação da Convenção.

• D) proibidas, porque constituem uma forma de discriminação indireta negativa, nos termos da Convenção.

• E) obrigatórias, devendo os Estados-partes adotá-las no prazo de até dois anos a contar da data da ratificação da Convenção.

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

Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito, evolução histórica, fontes, métodos e critérios interpretativos, relação com outros ramos do

Direito.

Fonte: OFICIAL LEGISLATIVO / Câmara de Poá/SP / 2016 / VUNESP

Q81.

A Lei Complementar nº 101/2000 determina que os Municípios só poderão contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação

• A) se o Município contar com população superior a 100.000 (cem mil) habitantes.

• B) se divulgar anualmente o Relatório de Gestão Fiscal.

• C) se apresentar mensalmente a variação patrimonial, evidenciando a alienação dos ativos e aplicação dos recursos dela decorrentes.

• D) se apresentadas as limitações de empenho e suas justificativas.

• E) se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.

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

Direito Administrativo / Direito Administrativo / Princípios do Direito Administrativo

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Mogi das Cruzes/SP / 2017 / VUNESP

Q82.

Com relação aos princípios da Administração Pública,

é correto afirmar que

• A) a ampla defesa e o contraditório são considerados

direitos e garantias fundamentais do acusado, mas

o ordenamento jurídico brasileiro hodiernamente

não os recepciona como princípios da Administração Pública.

• B) a Administração, orientada pelo princípio da eficiência, pode revogar seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles

não se originam direitos; ou anulá-los, por motivo

de conveniência ou oportunidade.

• C) a razoabilidade é princípio implícito na Constituição

Federal, não contemplado no ordenamento jurídico

brasileiro, cuja violação se constitui em ato de improbidade administrativa.



• D) deixar de prestar contas quando esteja obrigado a

fazê-lo constitui ato de improbidade administrativa

que atenta contra os princípios da Administração

Pública, podendo ser aplicada ao responsável a

perda da função pública.

• E) a segurança jurídica e o interesse público são considerados garantias implícitas na Constituição Federal, entretanto, o ordenamento jurídico brasileiro

hodiernamente não os recepciona como princípios

da Administração Pública.

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

Direito Administrativo / Direito Administrativo / Atos administrativos

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q83.

Segundo o disposto na Constituição Federal, se um

ato administrativo aplicar indevidamente determinada

súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, é correto

afirmar que

• A) poderá ser anulado por meio de recurso ordinário

a ser interposto diretamente perante o Supremo

Tribunal Federal.

• B) deverá ser impugnado por meio da arguição de

descumprimento de preceito fundamental.

• C) poderá ser anulado por meio de reclamação ao

Supremo Tribunal Federal.

• D) deverá ser impugnado por meio de ação própria em

primeira instância da Justiça Federal.

• E) poderá ser objeto de ação declaratória de constitucionalidade, para dirimir a divergência sobre a aplicação correta da súmula vinculante.

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

Direito Administrativo / Administração Pública: em sentido amplo (Administração Pública e Governo – aspectos objetivo e subjetivo) e em sentido

estrito (funções administrativas e os sujeitos incumbidos de desempenhá-las)

Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q84.

Sobre o conceito de Administração Pública, assinale a

alternativa correta.

• A) Administração Pública, em sentido subjetivo, é a cúpula diretiva do Estado, responsável pela condução

das atividades estatais, ou seja, o conjunto de poderes e órgãos constitucionais.

• B) Na acepção objetiva, Administração Pública é a atividade diretiva do Estado, confundindo-se com o complexo de suas funções constitucionais básicas.

• C) No conceito de Administração Pública, podem ser

destacados três elementos: povo, território e governo.

• D) O conceito de Administração Pública coincide com o

conceito de Poder Executivo.

• E) Administração Pública, em seu sentido objetivo, se

confunde com a função administrativa, devendo ser

entendida como atividade administrativa exercida

pelo Estado.

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

Direito Administrativo / A Administração Pública Direta e Indireta: entidades e órgãos

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP

Q85.

Os órgãos da Administração Direta poderão implementar



• A) controle interno, que decorre do poder de polícia,

e determina que a Administração pode anular seus

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

ou revogá-los, por motivo de oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os

casos, a apreciação judicial.

• B) controle externo, que decorre do poder de autotutela,

e determina que a Administração pode anular seus

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

• C) controle interno, que decorre do poder de autotutela,

e determina que a Administração pode revogar seus

próprios atos, quando eivados de vícios, porque deles não se originam direitos; ou anulá-los, por motivo

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a

apreciação judicial.

• D) controle interno, que decorre do poder hierárquico,

e determina que a Administração pode revogar seus

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

ou anulá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

• E) controle interno, que decorre do poder de autotutela,

e determina que a Administração pode anular seus

próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;

ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

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

Direito Administrativo / Classificação dos órgãos públicos

Fonte: AGENTE FISCAL TRIBUTáRIO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q86.

Sobre a Administração Pública, assinale a alternativa

correta.

• A) Em seu sentido formal, Administração Pública é o

conjunto de Poderes e órgãos constitucionais.

• B) A Administração Pública pratica atos de governo,

atuando com soberania ou autonomia política.

• C) Uma entidade autárquica realiza atividades, obras ou

serviços de forma centralizada e com subordinação

hierárquica em relação ao ente estatal que a criou.

• D) Uma Secretaria Municipal é exemplo de órgão público, já que não tem personalidade jurídica, sendo

mero instrumento de ação da pessoa jurídica a que

pertence.

• E) Empresa pública é pessoa jurídica de direito público,

criada por lei específica, com a finalidade de prestar

serviço público que possa ser explorado de modo

empresarial ou exercer atividade econômica de relevante interesse coletivo.

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

Direito Administrativo / Desconcentração e descentralização administrativas

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q87.

A transferência da execução do serviço público por outorga pressupõe a existência de

• A) um contrato ou uma concessão.

• B) um ato administrativo unilateral.

• C) uma lei.

• D) uma delegação da Administração Pública.

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



Direito Administrativo / Entidades integrantes da Administração Pública descentralizada

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q88.

Os Conselhos Federal e Regionais de Biologia constituem, em conjunto, uma autarquia federal, cujo objetivo

é orientar, disciplinar, e fiscalizar o exercício da profissão

de biólogo. É correto afirmar que referida autarquia tem

• A) personalidade jurídica de direito privado e autonomia

administrativa e financeira, uma vez que seu orçamento é composto por contribuições dos profissionais registrados.

• B) personalidade jurídica de direito privado, autonomia

administrativa e financeira e é sujeita à supervisão

ministerial.

• C) personalidade jurídica de direito público, autonomia

administrativa e financeira e é sujeita à prestação de

contas ao Tribunal de Contas da União.

• D) personalidade jurídica de direito privado, autonomia

administrativa e financeira e integra a Administração

indireta.

• E) personalidade jurídica de direito público, autonomia

administrativa e financeira, e é sujeita a controle

administrativo, integrando a Administração direta.

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

Direito Administrativo / Entidades em colaboração com o Estado e Terceiro Setor / Serviços sociais autônomos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/TO / 2011 / FCC

Q89.

De acordo com a Organização Administrativa Brasileira, o SESI, o SESC e o SENAI são entidades

• A) estatais.

• B) paraestatais.

• C) autárquicas.

• D) fundacionais.

• E) empresariais.

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

Direito Administrativo / Entidades em colaboração com o Estado e Terceiro Setor / Organizações Sociais

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - INFRAESTRUTURA / Pref. São Paulo/SP / 2015 / VUNESP

Q90.

Tendo a Prefeitura de São Paulo elaborado novo contrato de gestão com as Organizações Sociais da Saúde e se interessando em expandir a sua utilização

para

outras áreas (Ex.: cultura, esportes, lazer e recreação),

afirma-se corretamente, nos termos da Lei Municipal

nº 14.132/2006, com alterações posteriores, e da atual

situação das Organizações Sociais do Município de São

Paulo, que

• A) o Poder Executivo poderá qualificar como Organizações Sociais pessoas jurídicas de direito privado,

sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas

às áreas de saúde, de cultura e de esportes, lazer e

recreação.

• B) para firmar contrato de gestão, consideram-se como

Organizações Sociais pessoas jurídicas de direito

privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam

dirigidas apenas às áreas da saúde e da cultura.

• C) a legislação municipal permite apenas firmar contrato de gestão com as Organizações Sociais da área

da saúde e, qualquer ampliação, exigiria uma necessária alteração legislativa.



• D) o contrato de gestão é ato discricionário da Prefeitura de São Paulo, podendo, atendidos os princípios

da oportunidade e da conveniência, ser firmado com

as Organizações Sociais de qualquer área.

• E) para firmar contrato de gestão com as Organizações

Sociais de outras áreas há necessidade de se promover alteração de Lei Federal que disciplina o assunto,

pois a atual legislação somente permite pactuar com

a área da saúde.

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

Direito Administrativo / Entidades em colaboração com o Estado e Terceiro Setor / Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - INFRAESTRUTURA / Pref. São Paulo/SP / 2015 / VUNESP

Q91.

Com relação às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atuam no Município de São

Paulo, é correto afirmar, nos termos da Lei nº 9.790/1999,

que

• A) podem qualificar-se como OSCIP as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos.

• B) poderá ser perdida a qualificação de OSCIP por decisão proferida em processo administrativo no qual

serão assegurados ampla defesa e o devido contraditório.

• C) somente por decisão judicial poderá ser perdida a

qualificação de OSCIP.

• D) os sindicatos, as associações de classe ou de representação de categoria profissional são passíveis de

qualificação como OSCIP.

• E) para os efeitos da Lei, considera-se OSCIP a pessoa

jurídica de direito privado, mesmo quando esta distribui dividendos entre os seus sócios ou associados.

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

Direito Administrativo / Princípios regenciais da Administração Pública

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - GESTãO ADMINISTRATIVA / FUNDAP / 2010 / VUNESP

Q92.

Assinale a alternativa correta.

• A) O poder do administrador público, revestindo-se ao mesmo tempo do caráter de dever para a comunidade, é suscetível de renúncia pelo seu titular.

• B) Se para o particular o dever de agir é uma faculdade, para o administrador é uma obrigação de atuar, desde que não se apresente em benefício da

comunidade.

• C) O poder tem para o agente público o significado de dever para a comunidade e para os indivíduos, no sentido de que quem o detém está sempre na

obrigação de exercitá-lo.

• D) A omissão da autoridade ou o silêncio da Administração não gera responsabilidade para o agente.

• E) Somente alguns agentes administrativos são investidos de poder público para desempenho de suas funções.

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

Direito Administrativo / Princípios constitucionais explícitos e implícitos da atividade administrativa estatal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2010 / FCC

Q93.

A função pela qual o governo divide os recursos para utilização no setor público e privado, oferecendo bens públicos, semipúblicos ou meritórios aos cidadãos, é

denominada

• A) participativa.

• B) distributiva.

• C) estabilizadora.

• D) de império.

• E) alocativa.



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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Processo Administrativo Disciplinar

Fonte: ADVOGADO / Câmara de Registro/SP / 2016 / VUNESP

Q94.

No que concerne ao Processo Administrativo Disciplinar,

é correto afirmar que

• A) dependerá sempre do processamento prévio de sindicância como condição para sua instauração.

• B) a jurisprudência não tem admitido o uso de prova

emprestada, mesmo que legalmente produzida em

processo criminal.

• C) o princípio da insignificância deverá incidir no processo administrativo no que tange ao quantum da

vantagem ilícita eventualmente obtida pelo servidor

municipal.

• D) dependerá sempre do processamento prévio de

inquérito administrativo como condição para sua instauração.

• E) a falta de defesa técnica por advogado no processo

administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Lei no 10.261/1968)

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q95.

Segundo a Lei no 10.261/68, se um funcionário público for aposentado por invalidez e, posteriormente, ficar

constatado, por meio de inspeção médica, que não mais

subsistem as razões que determinaram a sua aposentadoria, tal funcionário

• A) deverá ser readaptado em cargo mais compatível

com a sua capacidade, e não se acarretarão diminuição nem aumento de vencimento ou remuneração.

• B) retornará ao serviço público, por reversão, como regra,

no mesmo cargo.

• C) será reintegrado ao serviço público no mesmo cargo

que ocupava anteriormente, ou no cargo imediatamente superior, se aquele estiver ocupado.

• D) reingressará no serviço público por meio da reversão

ex-officio, se não contar com mais de 58 anos de

idade.

• E) será readmitido no serviço público, com direito à promoção automática, com todas as vantagens e direitos

inerentes ao novo cargo.

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

Direito Administrativo / Poderes em espécie / Uso legítimo e abuso de poder

Fonte: ADVOGADO / Imprensa Oficial/SP / 2010 / VUNESP

Q96.

O ato administrativo de um prefeito municipal que decreta uma desapropriação de imóvel, sob a alegação de uso do bem para a construção de um posto de

saúde, mas que, na verdade, foi editado para prejudicar desafeto da autoridade pública expropriante,

• A) está viciado pela ilegalidade do ato em sua forma.

• B) constitui-se em desvio de finalidade ou de poder.

• C) não pode ser anulado, uma vez que a desapropriação é ato amparado em lei.

• D) poderá ser anulado exclusivamente pelo Poder Judiciário, mas não pela própria Administração Pública.

• E) não contém vício ou desvio, uma vez que a intenção exteriorizada no ato é do interesse público, não importando a questão pessoal existente no caso.

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



Direito Administrativo / Poderes em espécie / Poder de Polícia

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP

Q97.

O Supremo Tribunal Federal, no que concerne ao Poder

de Polícia, sumulou o seguinte entendimento:

• A) a fixação do horário bancário, para atendimento ao

público, é da competência exclusiva dos Estados.

• B) é competente o Estado para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

• C) é competente o Município para fixar o horário de

funcionamento de estabelecimento comercial.

• D) a fixação do horário bancário, para atendimento ao

público, é da competência concorrente da União e

dos Estados.

• E) é competente a União para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

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

Direito Administrativo / Processo Administrativo

Fonte: ASSESSOR JURíDICO E PROCURADOR JURíDICO / Prefeitura de Andradinha/SP / 2017 / VUNESP

Q98.

Considerando os princípios atinentes ao processo administrativo, o poder da Administração, que se caracteriza

pela iniciativa de instaurar, instruir e rever suas decisões

no processo administrativo, se perfaz por meio do princípio

• A) da publicidade.

• B) da imperatividade.

• C) do informalismo.

• D) da eficiência.

• E) da oficialidade.

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

Direito Administrativo / Licitação

Fonte: DIRETOR CONTáBIL LEGISLATIVO / Câmara de Dois Córregos/SP / 2018 / VUNESP

Q99.

Em janeiro de 2017, o gestor de uma entidade pública municipal decidiu que iniciaria os procedimentos necessários

para a construção de uma escola. Para tanto, verificou que

a dotação orçamentária era suficiente e que o valor estimado da obra a ser contratada era de R$ 1.650.000,00.

Assim, de acordo com a Lei no 8.666/1993, para executar

a obra, o gestor teve que utilizar a modalidade de licitação

denominada

• A) leilão.

• B) concurso.

• C) convite.

• D) concorrência.

• E) tomada de preços.

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

Direito Administrativo / Contratos Administrativos

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP



Q100.

Assinale a alternativa correta a respeito dos contratos

administrativos.

• A) A escolha da garantia contratual, quando houver várias modalidades possíveis, caberá à Administração

Pública.

• B) Em face do princípio constitucional da impessoalidade, é vedada a celebração de contratos de natureza

intuitu personae.

• C) Todas as cláusulas contratuais são fixadas unilateralmente pela Administração Pública contratante.

• D) A lei proíbe, expressamente, a presença de cláusulas contratuais leoninas e exorbitantes.

• E) Os contratos por prazo indeterminado devem ficar

atrelados aos créditos orçamentários do respectivo ente contratante, devendo estes ser renovados

anualmente.

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

Direito Administrativo / Serviços Públicos

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q101.

A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos

administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os

casos de delegação e avocação legalmente admitidos,

observando-se que

• A) não pode ser objeto de delegação a decisão de

recursos administrativos.

• B) a delegação só pode ser feita a outros órgãos ou titulares hierarquicamente subordinados.

• C) o ato de delegação é revogável pela autoridade

delegante, desde que decorrido o prazo mínimo de

um mês.

• D) podem ser objeto de delegação os atos de caráter

normativo expressamente constantes do ato, que

deverá ser motivado.

• E) as decisões adotadas por delegação considerar-se-ão

editadas pelo delegante.

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

Direito Administrativo / Formas de prestação dos serviços públicos / Serviços públicos concedidos, permitidos e autorizados

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q102.

A delegação, pela Administração Pública, da prestação

de serviço público, à pessoa jurídica ou consórcio de

empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado,

sem contrapartida do poder concedente, pode ser formalizada por meio de

• A) autorização, desde que precedida de licitação.

• B) permissão, independentemente de procedimento licitatório.

• C) parceria público privada, na modalidade concessão

patrocinada.

• D) contrato de gestão com organização da sociedade

civil de interesse público.

• E) concessão, precedida de licitação na modalidade

concorrência.

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

Direito Administrativo / Formas de prestação dos serviços públicos / Parceria público-privada



Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Mogi das Cruzes/SP / 2017 / VUNESP

Q103.

No que tange às Parcerias Público-Privadas, assinale a

alternativa correta.

• A) Comportam duas modalidades: a concessão patrocinada e a concessão administrativa.

• B) Trata-se de uma nova modalidade de concessão

especial de serviços públicos existente apenas no

Brasil.

• C) É vedada a celebração de contrato cujo valor seja

inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

• D) O contrato poderá contemplar como objeto único o

fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.

• E) A contraprestação da Administração Pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por

ordem bancária, sendo vedada a cessão de créditos

não tributários.

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

Direito Administrativo / Consórcios e convênios administrativos

Fonte: AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / MPE/ES / 2013 / VUNESP

Q104.

O convênio administrativo

• A) é sinônimo de contrato administrativo.

• B) somente poderá ser firmado pela União.

• C) é espécie do gênero contrato administrativo.

• D) é firmado visando atingir interesses comuns.

• E) deverá ser precedido de licitação.

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

Direito Administrativo / Intervenção do Estado na propriedade

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q105.

Sobre a desapropriação, assinale a alternativa correta.

• A) No processo judicial, a contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço.

• B) Em caso de segurança nacional, o Estado poderá desapropriar bens da União, ouvindo-se o Advogado Geral da União.

• C) A construção de edifícios públicos não é uma das causas de utilidade pública para fins de desapropriação.

• D) Pode haver retrocessão no caso de imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular destinado às classes

de menor renda.

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

Direito Administrativo / Responsabilidade Civil do Estado

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q106.

A condenação dos Estados ao pagamento de indenização às famílias de detentos, ainda que mortos por outros

presos, encontra fundamento na

• A) teoria do risco integral.

• B) expressa previsão legal da existência de responsabilidade solidária.

• C) responsabilidade solidária, que independe da culpa

dos agentes públicos na fiscalização.



• D) responsabilidade objetiva, prevista na Constituição

Federal.

• E) teoria do risco integral, cujo reconhecimento independe da comprovação de nexo causal.

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Administrativo

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q107.

A Administração Pública deve atuar com legitimidade,

segundo as normas pertinentes a cada ato e de acordo

com a finalidade e o interesse coletivo na sua realização.

Nesse sentido, é correto afirmar que

• A) o controle de mérito é todo aquele que antecede a

conclusão do ato.

• B) a inexistência de lei específica impede o controle

externo popular.

• C) se o ato pendente de decisão administrativa é inoperante, pode causar lesão ou ameaça de lesão a

alguém, que passa a ter legitimação para se socorrer

do Judiciário.

• D) são características da fiscalização hierárquica a mutabilidade e a provocação.

• E) o controle administrativo deriva do poder-dever de

autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Legislativo

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / SAP/SP / 2011 / VUNESP

Q108.

O controle da Administração Pública

• A) poderá ser exercido pelo Poder Legislativo.

• B) poderá ser exercido somente pelo Poder Executivo.

• C) não poderá ser exercido pelo Poder Judiciário.

• D) não poderá ser exercido pelo Poder Legislativo.

• E) poderá ser exercido somente pelo Poder Judiciário.

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

Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Formas, meios e instrumentos

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q109.

A respeito do controle da Administração Pública, é correto

afirmar que

• A) o Tribunal de Contas, por meio de sua função fiscalizadora, pode aplicar sanções em casos de ilegalidades ou irregularidades de contas, exceto multas,

que

devem ser aplicadas pelo Judiciário.

• B) os atos administrativos discricionários sujeitam-se

à apreciação do controle judicial, exceto quanto ao

mérito, não podendo o juiz, portanto, apreciar os motivos que precedem a elaboração do ato.

• C) os atos políticos e os atos interna corporis dos três

Poderes não se sujeitam ao controle externo ou

judicial.



• D) uma das formas do controle externo, exercido com

o auxílio do Tribunal de Contas, em função do seu

poder jurisdicional, é o julgamento das contas dos

administradores.

• E) o controle político pode ser exercido a priori ou a

posteriori, inclusive sob o aspecto da discricionariedade.
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Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Judicial

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

Q110.

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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Direito Administrativo / Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal no 8.429/1992)

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q111.

Suponha-se que um determinado agente público vinculado ao Município de Marília atue para frustrar a licitude

de processos licitatórios e com isso acumule recursos

suficientes para comprar uma casa e um veículo, caracterizando enriquecimento ilícito e, consequentemente,

ato de improbidade administrativa. Instaurada a ação

cabível, o agente público vem a falecer e seus filhos

reclamam ter direito aos bens deixados pelo pai, inclusive

os resultantes do ilícito administrativo. Alegam os herdeiros do agente público que não praticaram ato de improbidade e que não estão sujeitos à perda dos

bens. Diante

do previsto na Lei Federal no 8.429/92, os filhos do agente

público

• A) não têm razão, pois no microssistema da Lei de

Improbidade Administrativa, o perdimento dos bens

é determinado liminarmente e, somente caso a ação

seja julgada improcedente, caberá ressarcimento,

em dinheiro, aos herdeiros.

• B) têm razão, pois apesar de eventualmente serem provados atos de improbidade administrativa, os filhos

não respondem pelos atos de improbidade praticados

pelo pai, cuja responsabilidade é personalíssima.

• C) não têm razão, pois no caso de enriquecimento ilícito,

não só o agente público perderá os bens ou valores

acrescidos ao seu patrimônio, como também o terceiro beneficiário.

• D) têm razão, pois as sanções previstas na Lei de

Improbidade Administrativa são de perda da função

pública e de suspensão dos direitos políticos, mas

não alcançam a esfera patrimonial do agente público.

• E) não têm razão, pois segundo o previsto na Lei de 

Improbidade Administrativa, os herdeiros do agente 

público devem perder os bens ilicitamente adquiridos 

pelo pai, bem como ressarcir o erário integralmente,



pagar a multa eventualmente cominada e absterem-se de contratar com o Poder Público.

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

Direito Administrativo / Lei de Acesso à Informação (Lei Federal no 12.527/2011)

Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP

Q112.

Considere o seguinte caso hipotético: um vereador da

Câmara Municipal de Taquaritinga, ao ser indagado por

meio de petição sobre “quantos funcionários possui a

Câmara Municipal”, recusa o fornecimento de informações a um munícipe, alegando tratar-se de “informação sigilosa”. Diante do exposto, e nos termos da Lei

Federal nº 12.527/2011, é correto afirmar que informação sigilosa é

• A) aquela submetida temporariamente à restrição de

acesso público em razão de sua imprescindibilidade

para a segurança da sociedade e do Estado.

• B) aquela submetida temporariamente à restrição de

acesso público em razão de deliberação de autoridade administrativa ou judicial.

• C) aquela submetida definitivamente à restrição de

acesso público em razão de sua imprescindibilidade

para a integridade das Forças Armadas.

• D) aquela submetida definitivamente à restrição de

acesso público em razão de determinação judicial.

• E) aquela submetida temporariamente à restrição de

acesso público em razão de determinação judicial.
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Direito Administrativo / Bens Públicos

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q113.

A competência para declarar a utilidade pública ou o interesse social do bem com vistas à futura desapropriação é

• A) da União, exclusivamente.

• B) dos Estados, exclusivamente.

• C) dos Municípios, exclusivamente.

• D) da União e dos Estados, concorrentemente.

• E) da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.
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Direito Penal / Introdução / Direito Penal: Conceito e caracteres / Princípios fundamentais do Direito Penal; Fontes do Direito Penal

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q114.

Dentre as escolas penais a seguir, aquela na qual se pretendeu inicialmente aplicar ao direito penal os mesmos métodos de observação e investigação que se

utilizavam em outras ciências naturais é a

• A) Clássica.

• B) Técnico-Jurídica.

• C) Correcionalista.

• D) Positivista.

• E) Moderna.

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



Direito Penal / Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940 com suas alterações) / Aplicação da Lei Penal

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q115.

Com relação à medida de segurança, é correto afirmar que

• A) a decisão que decretar a internação deverá fixar o tempo

determinado.

• B) no caso de réu inimputável, sendo o crime apenado

com detenção, o juiz deverá aplicar o tratamento ambulatorial.

• C) tem como pressuposto o reconhecimento da prática de

fato previsto como infração penal.

• D) há possibilidade de aplicar, mesmo estando extinta a

punibilidade.

• E) a espécie detentiva consiste na sujeição a tratamento

ambulatorial.

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

Direito Penal / Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940 com suas alterações) / Do Crime

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q116.

A conduta para a teoria

• A) social constitui um comportamento humano voluntário

no mundo exterior, consistente num fazer ou não fazer,

sendo estranha a qualquer valoração.

• B) naturalista constitui um comportamento humano voluntário no mundo exterior, consistente num fazer ou não

fazer, sendo estranha a qualquer valoração.

• C) naturalista é o comportamento humano, voluntário e

consciente (doloso ou culposo) dirigido a uma finalidade.

• D) social é tratada como simples exteriorização de movimento ou abstenção de comportamento, desprovida de

qualquer finalidade.

• E) finalista é concebida com um simples comportamento,

sem apreciação sobre a sua ilicitude ou reprovabilidade.

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

Direito Penal / Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940 com suas alterações) / Da Imputabilidade Penal

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q117.

Assinale a alternativa correta.

• A) A embriaguez culposa, por álcool ou substância de efeitos análogos, exclui a imputabilidade penal.

• B) O agente que em virtude de perturbação da saúde mental não era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender o

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento, é isento de pena.

• C) A paixão ou a emoção não excluem a imputabilidade penal.

• D) Os menores de dezoito anos são semi-imputáveis, pois estão sujeitos às normas do Estatuto da Criança e do

Adolescente.

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

Direito Penal / Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940 com suas alterações) / Do Concurso de Pessoas

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP

Q118.



Sobre o concurso de pessoas, assinale a alternativa

correta.

• A) Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua

personalidade.

• B) Se a participação for de maior importância, a pena

pode ser majorada de um sexto a um terço.

• C) Se algum dos concorrentes quis participar de crime

menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa

pena será aumentada até o dobro, na hipótese de ter

sido previsível o resultado mais grave.

• D) Não se comunicam as circunstâncias e as condições de

caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

• E) O ajuste, a determinação, a sedição ou instigação e o

auxílio ou cooperação material não são puníveis, se o

crime não chega, pelo menos, a ser executado.
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Direito Penal / Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940 com suas alterações) / Das Penas

Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - CORREIçãO / Pref. São Paulo/SP / 2015 / VUNESP

Q119.

Desde que mediante fundamentação expressa, determina o art. 92 do CP que ocorre a perda do cargo, função

pública ou mandato eletivo quando o

• A) Vereador é condenado por qualquer crime praticado com violação de dever para com a Administração

Pública.

• B) Prefeito Municipal é condenado, por crime praticado com abuso de poder, a pena de seis meses de

detenção.

• C) Auditor Municipal passa a ser formalmente processado em ação penal por qualquer crime cuja pena

mínima seja superior a um ano.

• D) Secretário Municipal passa a ser formalmente processado em ação penal por qualquer crime cuja

pena mínima seja igual ou superior a quatro anos.

• E) Procurador do Município é condenado, por qualquer

crime, a pena superior a quatro anos.
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Direito Penal / Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940 com suas alterações) / Da Ação Penal

Fonte: PROCURADOR / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP

Q120.

Caio, jovem de 18 anos, não aceitando o namoro da

mãe com Mévio, em coautoria com Tício, seu amigo de

infância, no dia 30 de abril de 2015, munidos de dois

megafones, dirigiram-se ao local onde Mévio trabalhava

e lá passaram a relatar fatos e circunstâncias íntimas do

namorado da mãe, especialmente, que ele havia sido

traído pela ex-mulher, tendo descoberto recentemente

não ser o pai biológico da filha. Mévio, envergonhado

com o episódio, largou o emprego e desmanchou o

namoro. Em consideração à ex-namorada, Mévio decide perdoar Caio do crime contra a honra praticado. Contudo, em relação a Tício, deseja que ele seja

processado e exemplarmente punido pela vergonha infligida.

A respeito da situação retratada, assinale a alternativa

correta.

• A) Tendo sido vítima de crime contra a honra, Mévio

deverá representar em face de Tício, a fim de que ele

seja processado e, ao final, condenado pelo crime

praticado.

• B) Tendo sido vítima de crime contra a honra, Mévio 

deverá propor queixa-crime em face de Tício, até o



dia 30 de outubro de 2015, sob pena de decair do 

direito de processá-lo.

• C) Tendo Mévio perdoado Caio, não poderá representar

Tício, pois, em se tratando de crime de ação penal

pública condicionada, o perdão concedido a um dos

ofensores a todos aproveita.

• D) Tendo Mévio perdoado Caio, não poderá ofertar

queixa-crime em face de Tício, pois, em se tratando

de crime de ação penal privada, o perdão concedido

a um dos ofensores a todos aproveita.

• E) O perdão concedido a Caio não obsta o direito de

Mévio processar Tício pelo crime praticado, devendo

exercê-lo até o dia 29 de outubro de 2015, sob pena

de decadência.
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Direito Penal / Código Penal (Decreto-Lei no 2.848/1940 com suas alterações) / Da Extinção da Punibilidade

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q121.

No tocante à extinção da punibilidade, assinale a alternativa

correta.

• A) A retratação é admitida nos crimes de calúnia, injúria e

difamação.

• B) O perdão do ofendido é um ato pelo qual o querelado

desiste do prosseguimento da ação penal privada.

• C) Na receptação culposa, sendo o criminoso primário,

será cabível o perdão judicial.

• D) A renúncia é instituto exclusivo da ação penal privada.

• E) A prescrição não incidirá sobre os crimes de terrorismo

e tortura.
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Direito Penal / Parte Especial / Título I: Dos Crimes contra a Pessoa

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q122.

Diz o parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, que: “na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar

de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne

desnecessária”. Trata-se de

• A) graça.

• B) perdão judicial.

• C) anistia.

• D) indulto.
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Direito Penal / Parte Especial / Título II: Dos Crimes contra o Patrimônio

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q123.

Em determinada execução fiscal promovida pela Prefeitura Municipal de Marília, é localizado um bem que, uma 

vez alienado gerará valor mais do que suficiente para o 

pagamento do crédito tributário ao Erário. O juízo determina a penhora do bem e designa um depositário judicial. 

Seguidos os trâmites processuais, é determinado o leilão 

do bem. No entanto, verifica-se que o depositário judicial



vendeu o bem por conta própria e apossou-se do valor, 

estando em local incerto e não sabido. Considerando as 

previsões do Código Penal, é correto afirmar que o depositário judicial, nessa situação, haveria cometido o crime de

• A) prevaricação.

• B) peculato mediante erro de outrem.

• C) apropriação indébita.

• D) peculato.

• E) emprego irregular de verbas ou rendas públicas.

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

Direito Penal / Parte Especial / Título IV: Dos Crimes contra a Organização do Trabalho

Fonte: JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO / TRT 4ª / 2012 / FCC

Q124.

NÃO constitui causa de aumento da pena no crime de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional a circunstância de a vítima ser

• A) analfabeta.

• B) portadora de deficiência física.

• C) menor de dezoito anos.

• D) gestante.

• E) indígena.
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Direito Penal / Parte Especial / Título V: Dos Crimes contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos mortos

Fonte: AUXILIAR DE NECROPSIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q125.

Herculano é inimigo de Tércio. Este faleceu, e seu corpo

foi cremado. Ainda com muito ódio de seu finado desafeto,

Herculano, logo após a cerimônia funerária, veio a despejar líquido sujo sobre as cinzas do cadáver de Tércio. Nessa

situação, o Código Penal dispõe que Herculano

• A) deverá responder pelo crime de vilipêndio a cadáver.

• B) deverá responder pelo crime de destruição de cadáver.

• C) deverá responder pelo crime de perturbação de cerimônia

funerária.

• D) deverá responder pelo crime de perturbação do sossego

alheio.

• E) não deverá responder por crime algum, visto que sua

conduta não configura crime.
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Direito Penal / Parte Especial / Título VI: Dos Crimes contra a Dignidade Sexual

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q126.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos

crimes contra a dignidade sexual.

• A) Induzir alguém menor de 18 (dezoito) anos a satisfazer a lascívia de outrem tipifica o crime de corrupção

de menores.

• B) Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso

com menor de 18 (dezoito) anos tipifica o crime de

estupro de vulnerável.

• C) Constranger alguém, mediante fraude, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se

pratique outro ato libidinoso, tipifica crime de estupro.



• D) Atrair à prostituição alguém menor de 18 (dezoito)

anos tipifica o crime de favorecimento da prostituição, ou de outra forma de exploração sexual de

criança ou adolescente ou de vulnerável.

• E) Praticar, na presença de alguém menor de 18 (dezoito) anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a

fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, tipifica o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente.
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Direito Penal / Parte Especial / Título VIII: Dos Crimes contra a Incolumidade Pública

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q127.

Nos exatos termos do art. 253 do CPP, nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes

que forem entre si parentes,

• A) consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral

até o quarto grau, inclusive.

• B) consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral

até o terceiro grau, inclusive, bem como amigos íntimos.

• C) consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral

até o terceiro grau, inclusive, bem como amigos íntimos ou inimigos capitais.

• D) consanguíneos, excluídos os parentes afins.

• E) consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral

até o terceiro grau, inclusive.
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Direito Penal / Parte Especial / Título X: Dos Crimes contra a Fé Pública

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q128.

O crime denominado “petrechos de falsificação” (CP, art.

294) tem a pena aumentada, de acordo com o art. 295

do CP, se

• A) praticado com intuito de lucro.

• B) cometido em detrimento de órgão público ou da

administração indireta.

• C) a vítima for menor de idade, idosa ou incapaz.

• D) causar expressivo prejuízo à fé pública.

• E) o agente for funcionário público e cometer o crime

prevalecendo-se do cargo.
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Direito Penal / Parte Especial / Título XI: Dos Crimes contra a Administração Pública

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q129.

Funcionário público municipal, imprudentemente, deixa a

porta da repartição aberta ao final do expediente. Assim

agindo, mesmo sem intenção, concorre para que outro

funcionário público, que trabalha no mesmo local, subtraia os computadores que guarneciam o órgão público.

O Município sofre considerável prejuízo. A conduta do

funcionário que deixou a porta aberta traduz-se em

• A) peculato culposo.

• B) fato atípico.

• C) prevaricação.



• D) peculato-subtração.

• E) mero ilícito funcional, sem repercussão na esfera penal.
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Direito Processual Penal / Processo Penal em geral / Conceito e características do Direito Processual Penal

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q130.

A possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir e a legitimidade ad causam são:

• A) pressupostos processuais.

• B) condições da ação.

• C) condição da ação, pressuposto processual e pressuposto processual, respectivamente.

• D) pressuposto processual, pressuposto processual e condição da ação, respectivamente.

• E) condição da ação, pressuposto processual e condição da ação, respectivamente.
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Direito Processual Penal / Processo Penal em geral / Princípios do Direito Processual Penal

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q131.

Dos princípios constitucionais do processo penal a seguir enumerados, assinale o que admite que a legislação

infraconstitucional estabeleça exceções.

• A) Princípio do contraditório.

• B) Princípio da publicidade.

• C) Princípio da presunção da inocência.

• D) Princípio da imunidade à autoacusação.
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Direito Processual Penal / Processo Penal em geral / Fontes do Direito Processual Penal

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q132.

Em se tratando de processo penal, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, uma fonte direta e uma fonte indireta.

• A) Costume e lei.

• B) Costume e jurisprudência.

• C) Doutrina e jurisprudência.

• D) Princípios gerais do direito e doutrina.

• E) Lei e costume.
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Direito Processual Penal / Processo Penal em geral / Sistemas Processuais Penais

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q133.

No Direito pátrio, o sistema que vige no processo penal é o

• A) inquisitivo formal.

• B) acusatório formal.

• C) inquisitivo.

• D) inquisitivo unificador.



• E) acusatório.
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Direito Processual Penal / Processo Penal em geral / Interpretação e Aplicação da Lei Processual Penal

Fonte: ADVOGADO / Câmara de Registro/SP / 2016 / VUNESP

Q134.

Assinale a alternativa correta.

• A) O prazo penal tem contagem diversa da dos prazos

processuais e o dia do começo inclui-se no cômputo

do prazo, ainda que se trate de fração de dia.

• B) As regras gerais do Código Penal sempre terão aplicação aos fatos incriminados por lei especial.

• C) Nas penas privativas de liberdade desprezam-se as

frações de dias, o mesmo não ocorrendo nas penas

restritivas de direitos.

• D) A lei penal não contém dispositivo a respeito da prorrogação dos prazos penais e, assim, podem ser prorrogáveis.

• E) Os prazos prescricionais e decadenciais são prazos

de direito processual e não material.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Do inquérito policial

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q135.

Considerando o teor da Súmula vinculante n.º 14 do Supremo

Tribunal Federal, no que diz respeito ao sigilo do inquérito

policial, é correto afirmar que a autoridade policial

• A) não poderá, em hipótese alguma, negar vista ao advogado, com procuração com poderes específicos, dos

dados probatórios formalmente anexados nos autos.

• B) não poderá negar vista dos autos de inquérito policial ao

advogado, entretanto a extração de cópias reprográficas

fica vedada.

• C) poderá negar vista dos autos ao advogado caso os elementos de prova do procedimento investigatório sejam

sigilosos para a defesa.

• D) poderá negar vista dos autos ao advogado caso haja no

procedimento investigatório quebra de sigilo bancário

ou degravação de conversas decorrentes de interceptação telefônica.

• E) poderá negar vista dos autos ao advogado sempre que

entender pertinente para o bom andamento das investigações.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da ação penal

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q136.

Na ação penal pública, o assistente do Ministério Público

poderá

• A) substituir o promotor de justiça no plenário do júri.

• B) habilitar-se para atuar no plenário do júri no momento

da sessão de julgamento.

• C) propor meios de prova, perguntar às testemunhas, participar do debate oral e até mesmo arrazoar recursos.

• D) intervir desde o inquérito policial.

• E) ser admitido na causa enquanto não passar em julgado 

a sentença, podendo manifestar-se inclusive sobre atos



anteriores da instrução processual, que poderão ser repetidos se necessário.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da ação civil

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TJ/PA / 2014 / VUNESP

Q137.

Os ilícitos penais são potenciais geradores de danos civis.

No entanto, impede a propositura de ação civil a decisão que

• A) absolver o acusado, entendendo que o fato não constitui

crime.

• B) determinar o arquivamento do inquérito policial.

• C) absolver o acusado, entendendo que o fato não existiu.

• D) julgar extinta a punibilidade do autor da infração.

• E) determinar o arquivamento das peças de informação.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da competência

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q138.

De acordo com o Código de Processo Penal Brasileiro, a

respeito de competência, assinale a alternativa correta.

• A) Nos casos de crimes conexos, de competência

federal e estadual, uma vez unificados os processos,

para julgamento único perante a Justiça Federal, a

extinção da punibilidade do crime de competência

federal faz cessar a competência da Justiça Federal,

com a remessa do processo à Justiça Estadual.

• B) Conhecido o lugar da infração, mas estando o réu

em lugar incerto e não sabido, será competente o

Juiz que primeiro tomar conhecimento do fato.

• C) Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante

poderá escolher entre o foro do domicílio do réu e o

do lugar da infração para propor a queixa crime.

• D) Os processos por crime contra a honra das pessoas

que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo

Tribunal Federal serão julgados por este.

• E) Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional,

dentro do espaço aéreo correspondente ao território

brasileiro, serão processados e julgados pelo Juízo

da Capital da República.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das questões e processos incidentes

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q139.

De acordo com o Código de Processo Penal, a arguição de

suspeição do promotor de justiça suscitada em primeira instância será decidia pelo

• A) procurador geral de justiça, com direito a recurso.

• B) Tribunal de Justiça, sem a possibilidade de recurso.

• C) juiz de direito, com direito a recurso.

• D) juiz de direito, sem direito a recurso.



• E) procurador geral de justiça, sem direito a recurso.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da prova

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q140.

Determina o art. 261 do CPP que

• A) nenhum acusado, com exceção do foragido, será

processado ou julgado sem defensor.

• B) salvo nos processos contravencionais e nos de rito

sumaríssimo, nenhum acusado será processado ou

julgado sem defensor.

• C) salvo nos casos de força maior, nenhum acusado,

ainda que ausente ou foragido, será processado ou

julgado sem defensor.

• D) nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido,

será processado ou julgado sem defensor.

• E) nenhum acusado, com exceção do revel, será processado ou julgado sem defensor.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Do Juiz

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q141.

Imagine que durante o curso de processo penal, e tendo

como objetivo afastar o juiz da causa, o órgão do Ministério Público ou o defensor do acusado maneje uma queixa

crime contra o juiz, a fim de buscar configurar uma inimizade capital. Nessa hipótese, a suspeição (CPP, art. 256)

• A) não poderá ser declarada e nem reconhecida.

• B) deverá ser reconhecida, impondo-se multa à parte

que provocou a situação.

• C) deverá ser reconhecida, impondo-se o afastamento do processo e/ou multa à parte que provocou a

situação.

• D) não poderá ser declarada, apenas reconhecida.

• E) não poderá ser reconhecida, apenas declarada.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Do Ministério Público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q142.

Da aplicação do princípio da indisponibilidade da ação penal decorre que

• A) o Ministério Público não pode pedir absolvição em alegações finais ou debates em audiência.

• B) o pedido de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público estará limitado às hipóteses em que se verifique causa de exclusão da ilicitude.

• C) o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.

• D) o Ministério Público de segundo grau vincula seu parecer às razões de recurso apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau.

• E) haverá sempre o dever legal de recorrer pelo Ministério Público de decisão absolutória.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Do Acusado e Defensor

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADVOGADO / FUNDAÇÃO CASA / 2010 / VUNESP



Q143.

Quando o querelante deixa de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente, dá-se a

• A) absolvição.

• B) perempção.

• C) remissão.

• D) remição.

• E) revelia.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Dos Assistentes e Auxiliares da Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q144.

Aos auxiliares da justiça (peritos e intérpretes) NÃO são aplicáveis as regras previstas no Código de Processo Penal relativas a

• A) suspeição e impedimento.

• B) prisão em flagrante.

• C) crimes de responsabilidade de funcionários públicos.

• D) exceção de incompetência.

• E) nulidades.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da prisão, das medidas cautelares e da

liberdade provisória

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. Rosana/SP / 2016 / VUNESP

Q145.

Sobre a prisão, assinale a alternativa correta.

• A) Qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, desde que observada a

competência territorial do juiz que a expediu.

• B) Mesmo quando as autoridades locais tenham fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do

executor, da legalidade do mandado que apresentar,

ou sobre a identidade do preso poderão colocá-lo em

custódia, até que fique esclarecida a dúvida.

• C) Se o executor do mandado verificar, com segurança,

que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o

morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem

de prisão e acaso não seja obedecido imediatamente,

convocará duas testemunhas e, sendo dia ou noite,

entrará à força na casa, arrombando as portas, se

preciso.

• D) O juiz competente providenciará, no prazo de três

dias, o registro do mandado de prisão em banco de

dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

para essa finalidade.

• E) Quando o acusado estiver no território nacional, fora

da jurisdição do juiz processante, será deprecada a

sua prisão e o juiz processante deverá providenciar a

remoção do preso no prazo máximo de 60 (sessenta)

dias, contados da efetivação da medida.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das citações e intimações

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP



Q146.

Estabelece o CPP em seu art. 353 que, quando o réu

estiver fora do território da jurisdição do juiz processante,

será citado mediante

• A) precatória.

• B) carta com aviso de recebimento, “de mão própria”.

• C) edital.

• D) videoconferência.

• E) qualquer meio que o juiz entenda idôneo.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da sentença

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q147.

X foi denunciado pelas práticas dos crimes de estelionato

e falsificação de documento público. Nos memoriais, o

Ministério Público requereu a condenação de X nos termos

da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição de X

por falta de provas. O juiz da causa, entretanto, por entender

que a prova existente nos autos trouxe elementos novos aos

fatos narrados na inicial acusatória, condenou X por extorsão. Considerando os fatos apresentados, assinale a alternativa correta.

• A) Tendo em vista o desrespeito ao princípio da ne reformatio in pejus, a sentença é nula.

• B) Trata-se de sentença válida, pois o juiz pode decidir

livremente, desde que o faça de maneira motivada.

• C) A sentença está perfeita tecnicamente por existirem

elementos nos autos que autorizam a condenação por

crime mais grave; assim, estão devidamente respeitadas as garantias processuais, em especial o princípio do

nemo tenetur se detegere.

• D) Tratase de hipótese de emendatio libeli; por esse fundamento, o juiz pode atribuir definição jurídica diversa

ao fato, ainda que tenha que aplicar pena mais grave.

• E) Tratase de hipótese de mutatio libeli, e por não ter sido

aditada a denúncia nem tampouco ouvida a defesa a

sentença é nula.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Dos processos em espécie

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q148.

De acordo com o texto expresso do art. 397 do CPP, o

juiz deverá absolver sumariamente o acusado no processo penal quando verificar

• A) extinta a punibilidade do agente.

• B) falta de justa causa para o exercício da ação penal.

• C) que a denúncia é manifestamente inepta.

• D) falta de condição para o exercício da ação penal.

• E) falta de pressuposto processual.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das nulidades e dos recursos em geral

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. Rosana/SP / 2016 / VUNESP

Q149.



É correto afirmar que

• A) a nulidade ocorrerá por incompetência, suspeição,

impedimento ou suborno do juiz.

• B) caberá apelação da decisão que anula o processo

da instrução criminal, no todo ou em parte.

• C) a nulidade do julgamento em plenário, em audiência

ou em sessão do tribunal, poderá ser arguida logo

depois que ocorrer ou por ocasião da interposição

do recurso.

• D) a incompetência do juízo anula os atos ordinatórios e

decisórios, devendo o processo, quando for declarada

a nulidade, ser remetido ao juiz competente.

• E) a nulidade por ilegitimidade do representante da parte

poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação

dos atos processuais.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Decreto-lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q150.

Com relação ao crime e à contravenção, assinale a alternativa correta.

• A) A contravenção penal somente pode ser apenada com

detenção.

• B) O crime é infração penal menos grave do que a contravenção.

• C) A contravenção poderá ser dolosa ou culposa.

• D) A contravenção penal poderá ser apenada com prisão

simples.

• E) O crime é doloso e a contravenção, culposa.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade)

Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP

Q151.

A abordagem de qualquer pessoa na via pública, para

fins de busca pessoal, para que não configure a hipótese

de crime de abuso de autoridade prevista no art. 3º, “a”

(atentado à liberdade de locomoção), da Lei nº 4.898/65,

• A) pode ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite,

por agente competente, independentemente de fundada suspeita, ou de realização de prisão, ou de cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar.

• B) não pode ser realizada à noite.

• C) tem como pressuposto a fundada suspeita e só pode

ser realizada durante o dia.

• D) pode ser realizada a qualquer hora do dia ou da noite,

por agente competente e tem como pressuposto a fundada suspeita, ou a realização de prisão, ou o cumprimento de mandado judicial de busca domiciliar.

• E) pode ser realizada por qualquer agente público, durante

o dia.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 6.766/1979 (Lei de Loteamentos)

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q152.



Pedro obteve a aprovação, pela Prefeitura Municipal, de

um projeto de loteamento, bem como promoveu o registro do mesmo perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Houve o início das vendas, que foram um sucesso: em

menos de 5 meses, 90% dos lotes foram vendidos. Em

razão do sucesso das vendas, Pedro apresentou uma

proposta de alteração do loteamento, visando reduzir em

50% as áreas antes previstas para equipamentos urbanos, com o intuito de aumentar o número de lotes para

venda.

É correto que a municipalidade

• A) poderá concordar com a proposta de alteração apresentada por Pedro, tendo em vista que irá aumentar

o número de moradores e melhorar a arrecadação

do IPTU.

• B) somente poderá concordar se ainda não efetuou o

registro em seu nome dos equipamentos urbanos

constantes do projeto e do memorial descritivo.

• C) poderá concordar com a proposta, mesmo que tenha

feito o registro em seu nome dos equipamentos urbanos constantes do projeto e do memorial descritivo.

• D) poderá concordar, desde que sejam previstas medidas compensatórias, independentemente de ter realizado ou não o registro dos equipamentos urbanos.

• E) não poderá concordar com a proposta porque, desde a aprovação do loteamento, as áreas dos equipamentos urbanos passaram a ser bens públicos,

independentemente do registro.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP

Q153.

Sobre o benefício da remição, disciplinado pelos artigos

126 a 130 da Lei de Execução Penal e que permite o

desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo

trabalho ou estudo, assinale a alternativa correta.

• A) Restringe-se ao condenado que cumpre regime

fechado.

• B) Se interrompido o trabalho ou estudo, por acidente

incapacitante, cessa o direito à remição.

• C) São inacumuláveis horas diárias de trabalho e de

estudo, para fins de remição.

• D) A remição é declarada pelo juiz da execução, dispensada a oitiva da defesa e do Ministério Público.

• E) Ocorre na proporção de três dias de trabalho ou de

estudo por um dia de pena.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.492/1986 (Lei do Colarinho Branco)

Fonte: ADVOGADO / Nossa Caixa / 2011 / FCC

Q154.

De acordo com a Lei no 7.492/86, NÃO comete crime contra o sistema financeiro nacional o administrador de instituição financeira que:

• A) divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira.

• B) deferir empréstimo a parente na linha colateral em terceiro grau, consanguíneo ou afim.

• C) geri-la fraudulentamente.

• D) mantiver ou movimentar recurso ou valor paralelamente à contabilidade exigida pela legislação.

• E) geri-la temerariamente.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.716/1989 (Preconceito racial)



Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q155.

No que se refere aos direitos e garantias individuais, é

correto afirmar que constitui crime inafiançável e imprescritível a prática de

• A) tráfico internacional de drogas.

• B) racismo.

• C) tortura.

• D) crimes definidos como hediondos.

• E) crimes praticados contra a Administração Pública que

importem em atos de improbidade administrativa.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.960/1989 (Prisão Temporária)

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q156.

Sobre o instituto da prisão temporária, é correto afirmar que

• A) não é cabível sua decretação em crimes hediondos.

• B) a lei faculta a separação dos presos temporários dos

demais detentos.

• C) haverá, sempre que possível, um plantão permanente diurno do Poder Judiciário e do Ministério Público

para apreciação dos pedidos de prisão temporária,

nas comarcas e seções judiciárias.

• D) é cabível sua decretação em alguns crimes culposos.

• E) é cabível sua decretação em crimes de roubo.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)

Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Arujá/SP / 2015 / VUNESP

Q157.

M.D.V., de 15 anos, foi conduzido à Delegacia de

Polícia do município de Arujá por policiais militares que

o encontraram após relato e descrição feitos pela vítima

de um roubo, que acabara de ocorrer, e pela testemunha

que a acompanhava. Reconhecido o adolescente como

autor do ato infracional e encontrados com ele o dinheiro

subtraído e a arma utilizada na ação, foram todos apresentados à autoridade policial, que deverá

• A) elaborar boletim de ocorrência circunstanciado a

respeito dos fatos.

• B) encaminhar o adolescente ao representante do

Ministério Público, no prazo máximo de 5 dias.

• C) liberar prontamente o adolescente, comparecendo

qualquer dos pais ou responsável.

• D) determinar o comparecimento do adolescente, em

3 dias, na entidade de atendimento municipal.

• E) lavrar o auto de apreensão, ouvidos as testemunhas

e o adolescente.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos)

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP



Q158.

O condenado por crime hediondo, de acordo com o texto

legal (Lei nº 8.072/90),

• A) pode, a critério do juiz, apelar em liberdade e, se primário, alcança o lapso temporal necessário à progressão do regime prisional cumprido 1/6 da pena.

• B) não pode apelar em liberdade e não tem direito à

progressão de regime.

• C) não pode apelar em liberdade e, se reincidente, alcança o lapso temporal necessário à progressão do

regime prisional cumpridos 3/5 da pena.

• D) pode, a critério do juiz, apelar em liberdade e, se reincidente, alcança o lapso temporal necessário à progressão do regime prisional cumpridos 2/3 da

pena.

• E) pode, a critério do juiz, apelar em liberdade e, se primário, alcança o lapso temporal necessário à progressão do regime prisional cumpridos 2/5 da pena.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)

Fonte: ADVOGADO / Câmara de Itatiba/SP / 2015 / VUNESP

Q159.

De acordo com a Lei nº 8.078/90, que dispõe sobre a

proteção do consumidor, como regra:

• A) o importador responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados

aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto do produto.

• B) o fabricante responde pela reparação dos danos

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de fabricação de seus produtos, na medida de

sua culpa.

• C) o produtor estrangeiro não responde pela reparação

dos danos causados aos consumidores por defeitos

de apresentação ou acondicionamento de seus produtos em território brasileiro.

• D) a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais

será objetiva, independentemente da existência de

culpa.

• E) o importador só não será responsabilizado quando

provar que o defeito do produto já existia antes de

ser colocado no mercado.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Tributária) e Lei no 8.176/1991 (Crimes Contra a Ordem

Econômica)

Fonte: ADVOGADO / CREA/SP / 2008 / VUNESP

Q160.

Consoante a Lei n.º 8.137, de 27 de dezembro de 1990, suprimir contribuição social constitui crime, especificamente capitulado por este dispositivo legal, contra

• A) as relações de consumo.

• B) a ordem econômica.

• C) a administração pública.

• D) o sistema financeiro.

• E) a ordem tributária.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa)

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q161.



Hércules das Dores deixou de prestar contas quando

estava obrigado a fazê-lo, praticando conduta prevista

na Lei de Improbidade Administrativa. Nessa hipótese, a

Lei nº 8.429/92 estabelece que Hércules

• A) sofrerá sanções da Lei, sendo servidor público ou

não, desde que constatado, no caso, efetivo prejuízo

aos cofres públicos.

• B) ficará, se servidor público, sujeito à pena de perda da

função pública, desde que tenha ocorrido prejuízo material aos cofres públicos em razão de sua conduta.

• C) não sofrerá penalidade dessa Lei, se não for servidor

público, mas poderá sofrer sanções criminais e civis.

• D) estará sujeito, dentre outras, à pena de ressarcimento

integral do dano, se houver, e pode ser proibido de

contratar com o poder público por 3 anos.

• E) ficará sujeito à pena de ressarcimento integral do

dano, perda da função pública, se servidor público,

e cassação dos seus direitos políticos.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q162.

A ação penal em crimes previstos na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993) é

• A) pública condicionada, legitimados os vencidos no processo licitatório.

• B) pública condicionada à representação pelo órgão público lesado.

• C) exclusivamente privada, legitimados os vencidos no processo licitatório.

• D) pública incondicionada em todas as hipóteses.

• E) pública condicionada, legitimados os vencidos no processo licitatório e o órgão público lesado.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais)

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q163.

A reparação dos danos e a indenização dos prejuízos à vítima são vistas pela doutrina como

• A) uma importante tendência político-criminal observada

na Lei n.º 9.099/95.

• B) um problema que cabe apenas ao Direito Civil tratar.

• C) uma teoria que vê a vítima como uma parte autossuficiente no crime.

• D) algo obsoleto, que não cabe mais sua discussão.

• E) um fato que serve exclusivamente como base para

cálculo da pena do criminoso.
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Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.279/1996 (Lei de Patentes)

Fonte: ANALISTA EM REGULAçãO - ESPECIALIDADE DIREITO / ANS / 2007 / FCC

Q164.

Considere: 

 

I. Atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou 

tecnológicas. 



II. Preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado. 

 

III. Utilização por terceiros, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, com finalidade econômica, de produto patenteado como fonte inicial de variação

ou propagação para obter outros produtos. 

 

De acordo com a Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996, ocorrerá violação do direito de proteção conferido pela patente no que consta APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II.

• D) II e III.

• E) III.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.296/1996 (Escuta Telefônica)

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q165.

Sobre a Lei de Interceptação Telefônica (Lei nº 9.296/96),

está correto afirmar:

• A) Sendo infrutífera a interceptação de conversas telefônicas, ao final do prazo, a autoridade policial arquivará o material gravado, comunicando o juiz

apenas

do resultado negativo da interceptação.

• B) As interceptações das comunicações telefônicas são

admitidas como meio de prova para qualquer crime.

• C) A interceptação de comunicações telefônicas sem

autorização judicial, por parte do agente policial,

constituiu apenas infração administrativa, nos termos do artigo 10 da Lei no 9.296/96.

• D) As interceptações telefônicas, no curso das investigações, dependem da ordem da Autoridade Policial

e no curso da ação penal dependem de ordem judicial.

• E) A conversa telefônica gravada por um dos interlocutores não caracteriza crime, não estando, portanto,

sujeito às disposições da Lei nº 9.296/96.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.434/1997 (Lei do Transplante de Órgãos)

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q166.

Nos termos da Lei n.º 9.434/97, que trata da disposição post mortem de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante, é correto afirmar que

• A) em nenhuma hipótese será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação e atestação da morte encefálica.

• B) a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por

ambos os pais, ou por seus responsáveis legais.

• C) a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica, não dependerá da autorização da

família do falecido.

• D) será permitida a remoção post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas, desde que antecedida de laudo médico

pericial e da autorização da autoridade policial competente.

• E) a retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de

morte encefálica, constatada e registrada por, pelo menos, um dos médicos participantes das equipes de remoção e transplante.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.455/1997 (Tortura)

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q167.



Sobre a Lei nº 9.455/97, que dispõe sobre a TORTURA,

é correto afirmar que

• A) privar de alimentos pessoa sob sua guarda, poder ou

autoridade é uma das formas de tortura previstas na

lei, na modalidade “tortura-castigo”.

• B) se o agente tortura a vítima para com ele praticar um

roubo, responderá por crime único, qual seja, o crime

de roubo, por este ter penas maiores.

• C) quando o sujeito ativo do crime de tortura for agente

público, as penas são aumentadas de um sexto a

um terço.

• D) os casos de tortura com o fim de obter informação,

declaração ou confissão da vítima ou de terceira

pessoa e para provocar ação ou omissão de natu

reza criminosa, o crime somente se consuma quando o agente obtém o resultado almejado.

• E) o crime de tortura é próprio, uma vez que só pode

ser cometido por policiais civis ou militares.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)

Fonte: PAPILOSCOPISTA POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP

Q168.

Dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que, em caso de acidente com vítima, envolvendo veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo,

quem poderá retirar o disco ou unidade armazenadora do registro é o

• A) perito oficial encarregado do levantamento pericial.

• B) delegado de plantão que registrar a ocorrência.

• C) o proprietário do veículo ou, se este estiver impossibilitado, o seu representante legal ou alguém por ele autorizado.

• D) papiloscopista policial de plantão na Delegacia onde for registrado o acidente de trânsito.

• E) policial militar que atender a ocorrência.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.605/1998 (Lei do Meio Ambiente)

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q169.

Com relação aos crimes contra o meio ambiente, previstos

na Lei nº 9.605/98, é correto dizer que

• A) a prática de grafite, realizada com o intuito de valo rizar

o patrimônio público, mediante manifestação artística,

em espaço público, ainda que sem autorização da

autoridade competente, é atípica, não caracterizando

o crime de pichação.

• B) a pessoa jurídica possui responsabilidade civil

e administrativa pelas infrações previstas na Lei

no 9.605/98; a responsabilidade penal, contudo, aplica-se apenas à pessoa física de seu representante

legal ou presidente de seu órgão colegiado.

• C) a baixa instrução do agente atenua a pena imposta

pela prática de crime ambiental; já a prática do crime

em domingos e feriados agrava a pena do agente.

• D) a suspensão condicional da pena pode ser aplicada

nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos.

• E) o juiz pode atenuar a pena em até 2/3 (dois terços)

do agente que abateu animal silvestre para saciar a

fome de sua família.

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



Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.609/1998 (Lei do Software)

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q170.

Referente à Lei de proteção da propriedade intelectual de programa de computador, entendendo-se este como um conjunto organizado de instruções em

linguagem natural ou codificada, o regime de proteção é o conferido às obras

• A) científicas e similares vigentes no Brasil.

• B) com direito de arena e similares vigentes no Brasil.

• C) artísticas e conexos vigentes no País.

• D) literárias e conexos vigentes no País.

• E) com direito de arena e conexos vigentes no Brasil.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.610/1998 (Lei sobre Direitos Autorais)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - COMUNICAçãO SOCIAL / TRT 4ª / 2009 / FCC

Q171.

Segundo a Lei de Direitos Autorais, aprovada em 19 de Fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais, é correto afirmar

que

• A) a proteção aos direitos de que trata esta Lei depende de registro prévio da obra.

• B) é direito moral do autor o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização

implicarem afronta à sua reputação e imagem.

• C) o autor poderá repudiar a autoria de projeto arquitetônico alterado com o seu consentimento durante a execução ou após a conclusão da construção.

• D) cada coautor só poderá registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros desde que obtenha a aquiescência dos outros.

• E) os direitos patrimoniais do autor perduram por cinquenta anos contados de 1o de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem

sucessória da lei civil.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.613/1998 (Lavagem de Capitais)

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q172.

A alienação antecipada de bens é um procedimento admitido

expressamente na lei de

• A) Crimes eleitorais.

• B) Crimes contra o consumidor.

• C) Crimes hediondos.

• D) Crimes referentes a licitações e contratos administrativos.

• E) Lavagem de dinheiro.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.807/1999 (Programa de Proteção à Testemunha)

Fonte: TECNóLOGO DE ADMINISTRAçãO POLICIAL-MILITAR / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP

Q173.

Quanto às medidas de proteção a vítimas e testemunhas de

crimes coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de

colaborarem com a investigação,

• A) não se estendem a dependentes que tenham convivência

habitual com a vítima ou testemunha.



• B) a admissão no programa de proteção será precedida de

consulta ao Poder Judiciário.

• C) não há previsão de ajuda financeira mensal à pessoa

protegida.

• D) a proteção oferecida, mesmo em circunstâncias normais,

não tem prazo de duração.

• E) não se aplicam a condenados que estejam cumprindo

pena.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor)

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

Q174.

Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal considerou que o Estatuto de Defesa do Torcedor (Lei no 10.671/2003) cuida de matéria que se insere dentre

as competências concorrentes, na medida em que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura,

ensino e desporto. Nesse sentido, no âmbito da competência concorrente, o Estatuto de Defesa do Torcedor estabelece normas

• A) suplementares.

• B) remanescentes.

• C) interventivas.

• D) gerais.

• E) complementares.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q175.

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) prevê um tipo

especial de omissão de socorro, contra vítimas maiores

de 60 anos. Em relação à omissão de socorro do art. 135

do CP, o art. 97 do Estatuto do Idoso

• A) tem pena privativa de liberdade mínima dobrada em

relação ao CP.

• B) comina pena triplicada em caso de morte, sendo

mais rígido que o CP nesse aspecto, que apenas a

duplica.

• C) inova ao, obrigatoriamente, cumular pena privativa

de liberdade com pena de multa.

• D) tem pena privativa de liberdade máxima igual à prevista pelo CP.

• E) não apresenta qualquer alteração no que concerne

às penas cominadas.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q176.

Com relação ao Estatuto do Desarmamento, é correto afirmar que

• A) constitui crime a utilização de arma de brinquedo ou

simulacro de arma capaz de atemorizar outrem.

• B) para a tipificação do crime de disparo de arma de fogo

é necessário provar que determinada pessoa tenha sido

exposta a risco.



• C) não poderá ser concedida liberdade provisória ao crime

de comércio ilegal de arma de fogo.

• D) para a tipificação do crime de porte ilegal de arma de

fogo de uso permitido não é necessário que o armamento esteja municiado.

• E) o crime de tráfico internacional de arma de fogo não

admite liberdade provisória.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.101/2005 ( Lei de Recuperação de Empresas e Falência)

Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA I / MPE/SP / 2010 / VUNESP

Q177.

De acordo com o texto expresso do art. 180 da Lei n.º 11.101/05, a natureza jurídica da sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou

concede a recuperação extrajudicial no que pertine ao processo e julgamento dos crimes falimentares, é a de

• A) requisito da ilicitude.

• B) requisito da tipicidade.

• C) requisito da culpabilidade.

• D) condição de procedibilidade.

• E) condição objetiva de punibilidade.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.105/2005 (Lei de Biossegurança)

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q178.

De acordo com a Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05),

configura crime realizar clonagem humana

• A) e praticar engenharia genética em célula germinal

humana.

• B) e em qualquer ser vivo animal.

• C) mas não configura crime, contudo, praticar engenharia genética em embrião humano.

• D) e praticar qualquer forma de descarte de OGM.

• E) mas não configura crime, contudo, praticar engenharia genética em zigoto humano.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.340 (Lei Maria da Penha)

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL JUDICIáRIO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q179.

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da

Penha”, tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e representa um grande

avanço na proteção às diferentes formas de violência

presentes na vida da mulher brasileira. No atendimento

à mulher em situação de violência doméstica e familiar,

conforme estabelece o artigo 11, inciso V, a autoridade

policial deverá, entre outras providências,

• A) monitorar sua rotina diária como medida de segurança.

• B) encaminhar a vítima à sua família de origem para

garantia de sua proteção.

• C) assegurar as condições para sua alimentação ainda

que ela exerça atividade laboral.

• D) retirar o agressor da moradia comum.

• E) informar à ofendida os direitos a ela conferidos e os

serviços disponíveis.



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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas)

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q180.

A, estudante de medicina, foi condenado por tráfico de

drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), em virtude de, nas

dependências do Hospital da Universidade Federal Pública em que estuda, em comemoração ao aniversário de

21 (vinte e um) anos, fornecer, gratuitamente, aos demais

colegas, drogas sintéticas (ecstasy). Em virtude de A ser

primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a

atividade criminosa e nem integrar associação criminosa,

o Juiz aplicou a causa de diminuição de pena, prevista no

§ 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar máximo de

2/3 (dois terços), resultando pena de reclusão de 01 (um)

ano e 08 (oito) meses, em regime inicialmente fechado.

A respeito do caso hipotético, nos termos das legislações

8.072/90 (Crimes Hediondos) e 11.343/06 (Drogas), bem

como da jurisprudência dos Tribunais Superiores, assinale

a afirmação correta.

• A) Em virtude de A ter sido condenado por tráfico de

drogas, equiparado a crime hediondo, poderá progredir de regime após cumprir 3/5 (três quintos) da

pena imposta, sendo vedada, contudo, a aplicação

de anistia, graça e indulto.

• B) Uma vez aplicada causa de diminuição da pena, prevista no § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, o crime

perde a natureza hedionda.

• C) Em virtude de o crime de tráfico de drogas ter ocorrido nas dependências de Universidade Federal

Pública, o processo de A tramitou perante a Justiça

Federal.

• D) Em virtude de A ter sido condenado por tráfico de

drogas lhe é vedado recorrer em liberdade.

• E) Em sede de instrução do processo, na resposta, consistente em defesa preliminar, A pôde arrolar até 08

(oito) testemunhas de defesa.

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

Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.016/2009 (Nova Lei do Mandado de Segurança)

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP

Q181.

São legitimados para propor mandado de segurança coletivo, nos termos da lei:

• A) organização sindical, entidade de classe ou associação,

sendo esta última legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa dos direitos líquidos e certos de seus membros ou

associados,

na forma de seus estatutos, devendo haver pertinência

temática e tratar apenas de direitos coletivos e individuais homogêneos, sendo dispensada autorização especial

de seus membros.

• B) partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical desde que legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos,

um ano, em

defesa dos direitos líquidos e certos de seus membros ou

associados, na forma de seus estatutos, devendo haver

pertinência temática e tratar de direitos difusos, coletivos

e individuais homogêneos, sendo dispensada autorização

especial de seus membros.

• C) partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos, e associações 

desde que legalmente constituídas e em funcionamento 

há, pelo menos, um ano, em defesa dos direitos líquidos e 

certos de seus membros ou associados, na forma de seus 

estatutos, devendo haver pertinência temática e tratar 

apenas de direitos coletivos e individuais homogêneos,



exigindo-se autorização especial de seus membros.

• D) partido político com representação no Congresso

Nacional e entidade de classe legalmente constituída e

em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa

dos direitos líquidos e certos de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos, devendo haver pertinência temática e tratar apenas de direitos

coletivos e

individuais homogêneos, mediante autorização especial

de seus membros.

• E) organização sindical, entidade de classe e associação,

exigindo-se que todas sejam legalmente constituídas

e estejam em funcionamento há, pelo menos, um ano,

em defesa dos direitos líquidos e certos de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos, devendo

haver pertinência temática e tratar apenas de direitos

coletivos e individuais homogêneos, sendo dispensada

autorização especial de seus membros.
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Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.037/2009 (Identificação Criminal do Civilmente Identificado)

Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q182.

Analise as assertivas a seguir, assinalando a única correta.

• A) O agente que é surpreendido por policiais dirigindo seu veículo sem habilitação, comete o crime do

artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, considerando os riscos (perigos) que esta conduta pode

gerar.

• B) A venda de ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no bilhete é infração

administrativa prevista no Estatuto do Torcedor

(Lei no 10.671/2003), punida com multa e perdimento

dos bilhetes apreendidos com o infrator.

• C) As proteções previstas na Lei no 9.807/99 (programa de proteção à testemunha) são pessoais, não

podendo, em qualquer hipótese, ser estendidas aos

familiares da vítima ou da testemunha.

• D) De acordo com a Lei nº 12.037/09, a identificação

criminal compreende impressões datiloscópicas,

fotografias e material biológico, este último somente

colhido por ordem judicial.

• E) O filho que saca valores da conta corrente da sua

mãe aposentada e idosa, para satisfazer seus desejos de consumo, em razão dos laços familiares (conduta praticada por ascendente), não comete crime,

conforme o Estatuto do Idoso.
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Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.850/2013 (Lei de Combate às Organizações Criminosas)

Fonte: PROCURADOR / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP

Q183.

A respeito da Lei nº 12.850/13 (Lei de Organização Criminosa), assinale a alternativa correta.

• A) Quem impede ou embaraça a investigação de infração que envolve organização criminosa está sujeito

a punição idêntica à de quem integra organização

criminosa.

• B) Havendo indício de que o funcionário público integra

organização criminosa, o Juiz poderá determinar o

afastamento cautelar do cargo, com suspensão da

remuneração.

• C) Quem exerce o comando da organização criminosa,

ainda que não pratique pessoalmente nenhum ato

de execução, está sujeito a punição idêntica à de

quem apenas integra organização criminosa.

• D) A infiltração policial, a ação controlada e a captação 

ambiental são meios de prova permitidos apenas na



fase investigativa.

• E) A colaboração premiada é admitida apenas até a

sentença.
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Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.852/2013 (Estatuto da Juventude)

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q184.

As políticas de segurança pública voltadas para os jovens e estabelecidas pelo Estatuto da Juventude terão, entre outras diretrizes, a seguinte:

• A) reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda.

• B) promoção do efetivo acesso dos jovens à Defensoria Pública.

• C) adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte.

• D) educação ambiental voltada para a preservação do meio ambiente.

• E) criação de Delegacias Especiais para Jovens Cidadãos.

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

Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP

Q185.

Assinale a alternativa correta sobre as técnicas e consequências da elaboração, redação, alteração e promulgação das leis.

• A) A menor unidade de desdobramento dos artigos de

lei é a alínea.

• B) A lei nova, incompatível com lei anterior, não tem, por

si só, o efeito de revogar a mais antiga.

• C) Na elaboração das leis deve-se evitar o emprego de

sinonímia de propósito estilístico.

• D) Na alteração de texto de lei é permitida a renumeração de artigos, devendo ser lançado ao final a expressão “renumerado” e a respectiva lei que o alterou.

• E) Deve-se utilizar nos textos de lei, quando possível,

expressão que confira duplo sentido, oportunizando

maior discricionariedade ao intérprete.

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

Direito Civil / Dos bens / Diferentes classes de bens

Fonte: AGENTE FISCAL TRIBUTáRIO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q186.

É correto afirmar que os bens públicos de uso especial

• A) não podem servir para o estabelecimento da administração de autarquias.

• B) são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação.

• C) podem ser usucapidos, cumpridos os requisitos

legais.

• D) podem ser penhorados para honrar dívidas da Administração Pública com particulares.

• E) são regidos pelas regras e estruturas típicas do

direito privado.

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

Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Negócio Jurídico

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP



Q187.

Assinale a alternativa correta sobre a validade dos negócios jurídicos.

• A) O prazo decadencial para pleitear a anulação de

negócio jurídico celebrado por pessoa relativamente

incapaz é de 4 (quatro) anos, contados da data da

celebração do negócio.

• B) Em caso de simulação do negócio jurídico, subsistirá o negócio dissimulado, se válido for na forma e

substância.

• C) A invalidade do instrumento implica na invalidade do

próprio negócio jurídico, ainda que este puder provar-se por outro meio.

• D) É anulável o negócio jurídico quando o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.

• E) É absolutamente nulo o negócio jurídico realizado

sob coação.

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

Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos jurídicos lícitos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADVOGADO / FUNDAÇÃO CASA / 2013 / VUNESP

Q188.

Juan, aos 16 anos, recebeu uma procuração de seu pai, Rogério, com a finalidade de alienar um automóvel da família.

Juan ofereceu o veículo ao seu amigo Marcos, maior de idade, que comprou o bem pelo preço médio de mercado, por meio de contrato verbal. Passados 30

(trinta) dias, Marcos se arrependeu da compra e procurou Juan para tentar desfazer o negócio, ameaçando buscar o Poder Judiciário caso Juan não

concordasse.

Nesse cenário, assinale a alternativa correta.

• A) Marcos pode pleitear a anulação do negócio jurídico, com base no direito de arrependimento.

• B) O negócio celebrado é plenamente nulo, na medida em que o relativamente incapaz não pode ser mandatário.

• C) Decaiu o direito de Marcos para pleitear a anulação do negócio jurídico.

• D) O negócio jurídico foi regularmente celebrado, não havendo vício que possibilite o desfazimento.

• E) Marcos poderá invocar a incapacidade relativa de Juan para pleitear a nulidade do negócio jurídico.

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

Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos ilícitos

Fonte: ADVOGADO / Imprensa Oficial/SP / 2010 / VUNESP

Q189.

Sobre os fatos jurídicos, é correto afirmar que

• A) nas declarações de vontade se atenderá mais o sentido literal da linguagem do que a intenção nelas consubstanciada.

• B) o silêncio importará em anuência quando as circunstâncias ou os usos assim autorizarem, e sempre que a declaração de vontade expressa não for

necessária.

• C) é nulo o negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou deveria ser de conhecimento de

quem com ele tratou.

• D) o protesto cambial e qualquer ato judicial que constituam o devedor em mora são causas de suspensão de prescrição.

• E) são atos ilícitos aqueles que importem na deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover o perigo iminente.

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

Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prescrição e decadência

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q190.

Maria vendeu um imóvel a João, pelo valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), na data de 01.01.2004. Foi 

assinado um instrumento público de compromisso de



compra e venda, estipulando que João deveria pagar o 

valor devido a Maria em 24 parcelas. Foi prevista cláusula 

resolutiva expressa, a partir do 30º dia do inadimplemento de qualquer parcela. A primeira parcela venceu no dia 

01.03.2004. Em razão do cumprimento do contrato, credor e devedor se encontravam todo mês. Eles iniciaram 

um relacionamento amoroso e casaram em 01.07.2004. 

Na data do casamento, haviam sido pagas 3 parcelas, 

tendo sido a última parcela paga no dia 01.05.2004; a 

4a parcela venceria no dia 01.06.2004 e não foi paga. 

A partir do casamento, nada mais foi pago. O relacionamento, entretanto, era conturbado e, em 01.07.2011, 

houve o divórcio. Após o divórcio, Maria ingressou na 

carreira de Diplomata, tendo iniciado o exercício de suas 

funções no consulado do Egito em 01.07.2015, somente 

retornando ao Brasil em 01.07.2016. Após o retorno ao 

Brasil ajuizou, em 30.06.2017, uma ação de execução 

de título executivo extrajudicial, para obter os valores não 

pagos por João, que foi citado em 01.08.2017. 

 

 

É correto afirmar que a execução judicial

• A) deve ser admitida, tendo em vista que a dívida somente prescreverá em 01.07.2021.

• B) deverá ser extinta, tendo em vista que a dívida prescreveu em 01.07.2009.

• C) deverá ser extinta, tendo em vista que a dívida prescreveu em 01.07.2017, data anterior à citação.

• D) deve ser admitida, tendo em vista que o ajuizamento

da ação se deu antes da data da prescrição.

• E) deverá ser extinta, tendo em vista que a dívida prescreveu em 01.07.2016.

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

Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prova

Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP

Q191.

Assinale a alternativa correta sobre as provas e seus

meios de produção, de acordo com as disposições do

Código Civil de 2002.

• A) A pessoa com deficiência poderá testemunhar em

igualdade de condições com as demais pessoas,

sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva.

• B) O sobrinho de determinada parte pode ser admitido

para produção de prova testemunhal.

• C) A confissão é ato personalíssimo, sendo absolutamente ineficaz a confissão realizada por representante legal ou convencional.

• D) Os menores entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos

não podem ser admitidos como testemunhas.

• E) A recusa à perícia médica ordenada pelo juiz não

poderá suprir a prova que se pretendia obter com o

exame.

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

Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidade das obrigações

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP

Q192.

Caio solicitou um empréstimo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a Tício e Mélvio. Foi previsto no título da dívida a solidariedade ativa. O vencimento da

obrigação foi fixado para a data de 01.08.2017. No dia

30.07.2017, faleceu Tício, que deixou dois herdeiros sucessíveis, seus filhos Aquiles e Justiniano.

Assinale a alternativa correta.



• A) O falecimento de um dos credores não faz cessar a

solidariedade, podendo Mélvio demandar Caio pela

totalidade da dívida, mas Aquiles e Justiniano apenas o podem fazer pelo valor correspondente aos

seus quinhões hereditários.

• B) A morte de qualquer dos credores extingue a solidariedade ativa; dessa forma, Mélvio somente poderia

demandar de Caio metade do valor da dívida.

• C) A morte de um dos credores não extingue a solidariedade; dessa forma, Mélvio, Aquiles e Justiniano

poderiam, juntos ou cada um deles isoladamente,

demandar Caio pelo valor total da dívida.

• D) A morte de um dos credores não extingue a solidariedade, mas Aquiles e Justiniano ou Mélvio, juntos ou

isoladamente, podem demandar Caio somente pela

metade do valor da dívida.

• E) A morte de um dos credores extingue a solidariedade e transforma a obrigação em indivisível, somente

podendo a dívida ser demandada de Caio na integralidade por Mélvio, Aquiles e Justiniano reunidos.

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

Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão das obrigações

Fonte: ADVOGADO / CEAGESP / 2016 / VUNESP

Q193.

Assinale a alternativa correta sobre a cessão de crédito,

no contexto da transmissão das obrigações.

• A) Para que o credor possa ceder seu crédito é necessário que haja expressa cláusula permissiva no instrumento que trata da obrigação.

• B) É ineficaz a cessão que não tenha cientificado o devedor por meio de notificação encaminhada via Cartório de Títulos e Documentos.

• C) É nula a disposição contratual que retira do cedente

a responsabilidade pela solvência do devedor.

• D) Na cessão por título oneroso, o cedente é responsável, perante o cessionário, pela existência do crédito

ao tempo que lhe cedeu.

• E) Salvo disposição em contrário, a cessão de um crédito não abrange todos os seus acessórios.

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

Direito Civil / Adimplemento e extinção das obrigações

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP

Q194.

Assinale a alternativa correta sobre o direito das obrigações, de acordo com as disposições do Código Civil de

2002.

• A) No pagamento com sub-rogação, o credor originário,

só em parte reembolsado, terá preferência ao sub-rogado na cobrança da dívida restante.

• B) Na obrigação assumida por pessoa casada, é presumida a responsabilidade solidária do cônjuge.

• C) Na cessão de crédito, é ineficaz a cláusula pela qual

o cedente não responde pela solvência do devedor.

• D) Na solidariedade ativa, convertendo-se a prestação

em perdas e danos, cessa de pleno direito a solidariedade.

• E) Na assunção de dívida, quando for assinalado prazo

para que o credor consinta com a assunção, seu silêncio será interpretado como aceitação.

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

Direito Civil / Inadimplemento das obrigações

Fonte: ADVOGADO JúNIOR / CRO/SP / 2015 / VUNESP

Q195.

Assinale a alternativa correta sobre o inadimplemento

das obrigações e suas consequências jurídicas.



• A) Em regra, o devedor responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.

• B) Constitui lucros cessantes a perda da chance de realização de um negócio que traria benefício financeiro

ao credor.

• C) A mora do credor exonera o devedor isento de dolo à

responsabilidade pela conservação da coisa.

• D) Não havendo convenção entre as partes sobre os juros moratórios, esses são devidos pelo devedor tão

somente se este demonstrar seu prejuízo.

• E) O valor da cominação imposta em cláusula penal poderá exceder o da obrigação principal.

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

Direito Civil / Do Direito de Empresa / Empresário

Fonte: DEFENSOR PúBLICO SUBSTITUTO / DPE/MT / 2009 / FCC

Q196.

Assinale a alternativa correta.

• A) O empresário que instituir sucursal, filial ou agência, em lugar sujeito à jurisdição de outro Registro Público de Empresas Mercantis, estará dispensado de

inscrevê-la, se fizer prova da inscrição originária.

• B) Considera-se empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou

colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

• C) É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, impreterivelmente até 30 dias após o início de sua

atividade.

• D) Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

• E) A pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, não responderá pelas obrigações contraídas, mas arcará com

multa civil a ser paga a todos que com ele celebrarem negócios, desde que de boa-fé.

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

Direito Civil / Do Direito de Empresa / Sociedade

Fonte: AGENTE FISCAL TRIBUTáRIO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q197.

Assinale a alternativa correta sobre direito societário, de

acordo com as disposições do Código Civil de 2002.

• A) Na incorporação de sociedade, extingue-se a sociedade incorporada, sucedendo a incorporadora todos

os direitos e obrigações daquela.

• B) A consignação em pagamento não prejudica o pedido de anulação do ato de incorporação, promovido

pelo credor que já o era antes da incorporação.

• C) Na fusão de duas sociedades, uma delas é extinta

e a outra remanesce, conforme deliberado nos atos

da fusão.

• D) O ato de transformação das sociedades exige prévia

dissolução e depende do consentimento de todos os

sócios.

• E) Ocorrendo a falência da sociedade incorporadora no

prazo legal em que o credor anterior pode requerer a

anulação do ato de incorporação, este não tem o direito de requerer a separação dos patrimônios, para

o fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas.

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

Direito Civil / Do Direito de Empresa / Institutos complementares

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. Rosana/SP / 2016 / VUNESP

Q198.

Considerando a necessidade de retificação do registro ou 

da averbação, que vise à indicação de rumos, ângulos de 

deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas,



em que não haja alteração das medidas perimetrais, em 

escritura pública, esta poderá ser feita somente

• A) a pedido do proprietário, por ação judicial.

• B) a pedido de qualquer interessado, por ação judicial.

• C) a pedido do Cartório, por ação judicial.

• D) de ofício ou a requerimento do interessado, por procedimento administrativo ou por ação judicial.

• E) a requerimento da municipalidade, por procedimento

administrativo ou ação judicial.

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

Direito Civil / Do Direito das Coisas / Posse

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q199.

O possuidor de má-fé:

• A) terá ressarcidas as benfeitorias úteis.

• B) terá garantido o direito de retenção, até o ressarcimento das benfeitorias necessárias.

• C) terá garantido o direito de levantar as benfeitorias

voluptuárias.

• D) em regra, não responde pela perda ou deterioração

da coisa, a que não der causa.

• E) responde por todos os frutos colhidos e percebidos,

tendo direito às despesas da produção e custeio.

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

Direito Civil / Do Direito das Coisas / Direitos reais

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Marília/SP / 2016 / VUNESP

Q200.

É considerado direito real

• A) o direito do promitente comprador de imóvel.

• B) a posse.

• C) a alienação fiduciária em garantia.

• D) a usucapião.

• E) o direito de retenção.

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

Direito Civil / Do Direito das Coisas / Propriedade

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP

Q201.

Na matrícula de um imóvel pode ser realizado(a):

• A) a averbação da intenção do proprietário de alienar

o imóvel.

• B) o registro da servidão ambiental.

• C) a averbação da sentença declaratória de prescrição

aquisitiva.

• D) o registro de declaração do proprietário sobre a atividade comercial praticada no imóvel, para conhecimento público.

• E) a averbação, por solicitação do interessado, da existência de ação de execução em face do proprietário

do imóvel.

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



Direito Civil / Superfície

Fonte: ASSESSOR JURíDICO E PROCURADOR JURíDICO / Prefeitura de Andradinha/SP / 2017 / VUNESP

Q202.

Mário, rico fazendeiro, é proprietário de diversos terrenos em uma cidade do interior de São Paulo. Preocupado

com ocupações ilegais, decide conceder a Paula o direito

de plantar grãos em um de seus terrenos.

Sobre a questão hipotética envolvendo o direito de superfície, assinale a alternativa correta.

• A) A concessão de Mário poderá ser gratuita ou onerosa. Contudo, se onerosa, Paula só poderá realizar o

pagamento em uma única parcela.

• B) Apesar de Paula utilizar o direito de superfície, Mário

é o responsável pelos encargos e tributos incidentes

sobre o imóvel.

• C) No caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, Paula não terá direito

a indenização.

• D) Paula não pode transferir a terceiros o seu direito de

superfície.

• E) Em caso de alienação do imóvel, Paula terá direito

de preferência.

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

Direito Civil / Do Direito de Família / Direito Patrimonial

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q203.

A instituição do bem de família sobre um terço do patrimônio líquido, por ato de vontade, nos moldes do Código Civil,

• A) deverá ser formalizada necessariamente por escritura pública, levada a registro no Registro de Imóveis.

• B) afasta as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecidas em lei especial.

• C) produz efeitos temporalmente ilimitados, salvo se novo título for levado ao Registro, modificando o conteúdo anterior.

• D) terá forma solene e dependerá do registro do título no Registro de Imóveis para sua constituição.

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

Direito Civil / Do Direito de Família / União Estável

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q204.

O reconhecimento da união estável como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura,

• A) pressupõe a inexistência de impedimentos para o casamento e a separação de fato, se a pessoa for casada, não

bastando que a união seja constituída com o objetivo de constituição de família.

• B) pressupõe tão somente que a união seja constituída com o objetivo de constituição de família, devendo a lei facilitar sua

conversão em casamento.

• C) independe do estado civil e da situação de fato de seus membros.

• D) pressupõe a inexistência de impedimentos e de causas suspensivas do casamento, não bastando que a união seja

constituída com o objetivo de constituição de família.

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

Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em Geral

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q205.

O direito à sucessão aberta pode ser objeto de cessão, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro. No tocante ao

bem da herança considerado singularmente,



• A) é admissível a cessão apenas por escritura pública.

• B) é admissível a cessão por escritura pública ou instrumento particular.

• C) é ineficaz a cessão, pelo coerdeiro.

• D) é admissível a cessão, por instrumento particular, sobre imóveis de valor inferior a trinta vezes o maior salário-mínimo

vigente no país.

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

Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q206.

O montante que compõe a legítima dos herdeiros necessários, na doação e no testamento, será verificado no momento

• A) da abertura da sucessão.

• B) da liberalidade e da elaboração, respectivamente.

• C) da abertura da sucessão e da liberalidade, respectivamente.

• D) da liberalidade e da abertura da sucessão, respectivamente.

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

Direito Civil / Títulos de Crédito

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q207.

Assinale a alternativa correta sobre os títulos de crédito,

de acordo com as disposições do Código Civil de 2002.

• A) Não se admite mais de um aval para garantir o pagamento do mesmo título.

• B) No vencimento, o credor não pode recusar-se ao

recebimento do pagamento, ainda que parcial.

• C) É nulo o endosso translativo nos títulos de crédito

nominativos.

• D) Em caso de endosso-mandato, o endossatário responde pelo protesto indevido, ainda que tenha agido

nos limites de seus poderes.

• E) Em regra, o endossante é solidariamente responsável pelo cumprimento da obrigação constante no

título.

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

Direito Civil / Das pessoas / Pessoas naturais

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Mogi das Cruzes/SP / 2017 / VUNESP

Q208.

Cláudia, apresentadora de um telejornal na televisão

aberta, teve sua foto na praia divulgada em revista de

circulação nacional. Além da foto divulgada, a revista fez

uma matéria afirmando que Cláudia estaria usufruindo

suas férias com dinheiro ilícito. Um escritório de contabilidade aproveitou a foto e a notoriedade do fato para fazer

propaganda dos serviços oferecidos pelo escritório.

Diante dos fatos narrados, responda corretamente.

• A) É civilmente responsável pelo ressarcimento de dano,

decorrente de publicação pela imprensa, apenas o

autor do escrito.

• B) Para Cláudia ter direito a indenização, é necessário

fazer prova do prejuízo sofrido.



• C) O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja

intenção difamatória.

• D) Por se tratar de fato notório, o escritório de contabilidade pode usar o nome de Cláudia em propaganda

comercial.

• E) Não é cabível indenização por dano moral no caso

descrito uma vez que a publicação das fotos de

Cláudia não causaram a ela dor e sofrimento.

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

Direito Civil / Das pessoas / Pessoas jurídicas

Fonte: ADVOGADO / CEAGESP / 2016 / VUNESP

Q209.

Assinale a alternativa correta sobre as pessoas jurídicas

de direito privado.

• A) É vedada, no ordenamento jurídico brasileiro, a criação de empresa individual de responsabilidade limitada.

• B) Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar,

poderá o interessado requerer judicialmente a nomeação de administrador provisório.

• C) De acordo com o Código Civil de 2002, as disposições concernentes às associações não se aplicam

subsidiariamente às sociedades simples.

• D) É imprescritível o direito de pleitear a anulação da

constituição das pessoas jurídicas de direito privado,

por defeito do ato.

• E) Começa a existência legal de uma sociedade empresária com a assinatura de seu ato constitutivo pelos

sócios.

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

Direito Civil / Das pessoas / Domicílio

Fonte: PROCURADOR MUNICIPAL / Pref. Sertãozinho/SP / 2016 / VUNESP

Q210.

Sobre as regras de domicílio, é correto afirmar que

• A) se considera como domicílio da União todas as capitais dos Estados da federação.

• B) as sociedades empresárias possuem domicílio no

endereço de qualquer de seus sócios.

• C) o marítimo e o militar, em razão de suas atribuições,

possuem domicílio itinerante.

• D) o servidor público possui domicílio necessário.

• E) o domicilio do Município é eleito pelo seu prefeito.

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

Criminologia / O conceito, método, objeto, sistema e funções da Criminologia; Criminologia científica e os seus modelos teóricos

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q211.

Adolescente de 15 anos é avaliado em uma perícia. Ele

apresentava: (a) dificuldade na fala, rouquidão e relatava

dor na região cervical e na face; (b) edema e equimose

de coloração vermelho-violácea na região periorbitária direita e esquerda; (c) hemorragia conjuntival e petéquias

na pálpebra inferior de ambos os olhos; (d) escoriação

linear, horizontal, uniforme, de coloração avermelhada,

medindo 0,4 cm de largura, localizada abaixo da tireoide,

estendendo-se pela circunferência do pescoço e interrompendo-se em sua região lateral esquerda.

A perícia descrita mais provavelmente sugere



• A) estrangulamento por tentativa de homicídio.

• B) edema e equimose observados na região periorbitária,

como consequências da asfixia.

• C) enforcamento por tentativa de suicídio.

• D) que o evento ou dano ocorreu muito recentemente,

provavelmente, em menos de 2 horas.

• E) graves consequências clínicas secundárias à asfixia

por inalante, por exemplo, monóxido de carbono ou

cianeto.

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

Criminologia / Conceitos de crime, de criminoso e de pena nas diversas correntes do pensamento criminológico (nas Escolas Clássica, Positiva e

Técnico-Jurídica e na Criminologia Crítica)

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q212.

Sobre a teoria da “anomia”, é correto afirmar:

• A) é classificada como uma das “teorias de conflito” e

teve, como autores, Erving Goffman e Howard Becker.

• B) foi desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin

Sutherland e deu origem à expressão white collar

crimes.

• C) surgiu em 1890 com a escola de Chicago e teve o

apoio de John Rockefeller.

• D) iniciou-se com as obras de Émile Durkheim e Robert

King Merton, e significa ausência de lei.

• E) foi desenvolvida por Rudolph Giuliani, também conhecida como “Teoria da Tolerância Zero”.

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

Criminologia / Vitimologia

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q213.

Quando a vítima, em decorrência do crime sofrido, não

encontra amparo adequado por parte dos órgãos oficiais

do Estado, durante o processo de registro e apuração do

crime, como, por exemplo, o mau atendimento por um

policial, levando a vítima a se sentir como um “objeto” do

direito e não como sujeito de direitos, caracteriza

• A) vitimização estatal ou oficial.

• B) vitimização secundária.

• C) vitimização terciária.

• D) vitimização quaternária.

• E) vitimização primária.

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

Medicina Legal / Medicina Legal: conceito; da necessidade e da utilidade da Medicina Legal nos diversos ramos do Direito

Fonte: AUXILIAR DE NECROPSIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q214.

Em relação à Medicina Legal, é correto afirmar que

• A) é a ciência aplicada aos fatos que ocorrem somente após

a morte do ser humano.

• B) o estudo das doenças mentais não faz parte das disciplinas da Medicina Legal.



• C) não é especialidade médica, mas sim, uma carreira

policial.

• D) Tanatologia e Medicina Legal são sinônimos.

• E) é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais.

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

Medicina Legal / Perícia e perito: conceitos; da necessidade da perícia no Direito; da atuação do perito nos diversos ramos do Direito; da

manifestação dos peritos; documentos médico-legais

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q215.

Segundo normatização do Ministério da Saúde, a necropsia de vítima de morte suspeita ou violenta deve ser realizada por médico legista no Instituto Médico

Legal (IML). Na hipótese de não haver IML na localidade em questão, recomenda-se que a declaração de óbito seja emitida da seguinte forma:

• A) o corpo deverá ser transportado para a cidade mais próxima que disponha de IML.

• B) o médico legista da localidade mais próxima deverá ir até o local para emitir a declaração de óbito.

• C) excepcionalmente, por qualquer médico do SUS local.

• D) neste caso, qualquer médico pode emitir a declaração de óbito como “morte sem assistência médica”.

• E) poderá ser emitida por um médico não legista da localidade, desde que investido pela autoridade judicial ou policial como perito eventual (ad hoc).

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

Medicina Legal / Traumatologia médico-legal

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q216.

A traumatologia forense constitui um campo da medicina

legal que se ocupa das implicações jurídicas dos traumatismos ou lesões em geral. Nesse aspecto, é correto

afirmar:

• A) os instrumentos perfurocontundentes produzem

lesões por pressão intensa nos tecidos, em geral,

com perfuração e secção. As lesões apresentam

fundo irregular, com integridade de vasos e nervos

no fundo da lesão.

• B) os instrumentos contundentes podem produzir uma

grande diversidade de lesões: escoriação, equimose,

hematoma, ferida contusa, fratura, rotura de vísceras

ocas, entre outras.

• C) as características do orifício de saída produzidas por

arma de fogo são: forma irregular, halo de enxugo,

aréola equimótica e menos sangrantes que o orifício

de entrada.

• D) as lesões por agentes perfurantes comumente estão

relacionadas com ação suicida ou acidental, raramente sendo consequência de ação homicida.

• E) a equimose é a expressão final da infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos; apesar disso, ela tem

pouca importância médico-legal, uma vez que não

é possível correlacioná-la de forma temporal com o

evento, lesão ou trauma.

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

Medicina Legal / Toxicologia médico-legal

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q217.

Durante uma avaliação pericial em um homem de 22 anos, 

são constatadas as seguintes características: lesões puntiformes em região antecubital direita; pupilas extremamente mióticas; rebaixamento do nível de 

consciência; redução da frequência respiratória e redução da temperatura



corpórea. 

 

 

Em relação aos achados descritos, assinale a alternativa 

correta.

• A) Os achados sugerem um evento agudo e inesperado,

possivelmente uma doença aguda (acidente vascular

cerebral).

• B) Podem representar uma tentativa de suicídio possivelmente devido ao uso de antidepressivos tricíclicos.

• C) Trata-se de um provável trauma craniano do tipo

contuso.

• D) Os achados corroboram o uso de droga ilícita com

característica do tipo opioide (heroína).

• E) A descrição aponta para uma tentativa de indução de

coma de forma criminosa, possivelmente por droga

alucinógena (ácido lisérgico).

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

Medicina Legal / Asfixiologia médico-legal

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q218.

Assinale a alternativa que contém sinais mais comumente encontrados nas vítimas de afogamento.

• A) Manchas de Tardieu, cogumelo de espuma e máscara equimótica.

• B) Manchas de Paltauf, maceração da pele e cogumelo de espuma.

• C) Máscara equimótica, manchas de Paltauf, pele anserina.

• D) Hipóstases claras, manchas de Tardieu e cianose ungueal.

• E) Lesões por animais aquáticos, cianose ungueal e hipóstases escuras.

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

Medicina Legal / Tanatologia médico-legal

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q219.

A tanatologia forense usa de diversas e poderosas ferramentas para tentar estabelecer a identificação de um

cadáver, o mecanismo e a causa da morte, o diagnóstico

diferencial médico-legal, entre outras.

Com essas considerações, é correto afirmar:

• A) com relação ao diagnóstico jurídico da morte com

suspeita de violência oculta, as características são:

lesões externas discretas a moderadas, mas ainda

indefinidas, suspeita inicial de lesões ocultas (traumatismos, envenenamentos etc.) ou nos casos de

estados de decomposição avançada.

• B) apesar de todas as ferramentas modernas, há casos

em que não é possível esclarecer a causa da morte,

tendo que se concluir, por morte de causa indeterminada. Alguns estudos revelam que a percentagem

de mortes de causa indeterminada, mesmo depois

de realizada a autópsia médico-legal, varia de centro

para centro, mas pode chegar a 50%.

• C) a rigidez cadavérica resulta da supressão de oxigênio

às células e acúmulo de ácido lático. Embora variável,

de maneira geral, começa entre 1 e 3 horas após a

morte, em condições de temperatura ambiente usual.

Inicia-se na mandíbula e na nuca e progride no sentido

craniocaudal, desaparecendo após 24 horas, eventualmente após 36 a 48 horas.



• D) as características da fase coliquativa são: pele íntegra,

abertura dos orifícios naturais e perda do volume do

corpo. Ela tem início em 48 horas e pode durar até

3 semanas.

• E) os livores de hipóstase são manchas que se formam

nas partes em declive do cadáver, por consequência

da ausência de fluxo sanguíneo. Eles têm tonalidade

violácea, surgem em torno da 10ª hora após a morte

e fixam-se em torno da 20ª hora.

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

Medicina Legal / Sexologia médico-legal: dos crimes contra a dignidade sexual; do abortamento e do infanticídio

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP

Q220.

Com relação ao crime sexual, sexualidade anômala e criminosa, é correto afirmar:

• A) a sexualidade anômala engloba diferentes distúrbios

caracterizados por degeneração psicopatológica,

sempre envolvendo uma alteração de personalidade,

mas sem qualquer tipo de associação com distúrbios

orgânicos ou glandulares.

• B) a violência sexual sádica é a expressão de uma explosão de agressão totalmente instintiva e impulsiva,

não sendo premeditada.

• C) o comportamento sexual anômalo é muito mais frequente em mulheres, na faixa dos 15 aos 25 anos,

associado à baixa escolaridade e a distúrbios psiquiátricos primários.

• D) o onanismo é a forma de excitação sexual em objetos que ligam o indivíduo à pessoa desejada ou

amada, muitas vezes de forma patológica, em geral

peças de roupas ou determinadas partes do corpo.

• E) o abuso sexual é a prática de ato sexual com pessoa

incapaz de opor resistência ou pessoa inconsciente,

sendo as crianças e os adolescentes as maiores vítimas.

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

Medicina Legal / Psicologia e Psicopatologia médico-legais

Fonte: DESENHISTA TéCNICO-PERICIAL / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q221.

A disciplina que tem por objetivo estudar as causas e as origens da criminalidade para encontrar medidas cabíveis que

possam prevenir e combater a prática de crimes é a

• A) vitimodogmática.

• B) profilaxia criminal.

• C) infortunística.

• D) psiquiatria forense.

• E) psicologia forense.

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

Medicina Legal / Identidade e identificação: identificação policial ou judicial e identificação antropológica, incluindo-se a genética

Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q222.

A identificação médico-legal da espécie animal com a análise do osso é feita, classicamente, com a análise

• A) da densitometria.

• B) do canal medular.

• C) dos canais de Havers.



• D) das características da medula óssea.

• E) da proporção entre osteócitos e osteoclastos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Webmail 
	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Webmail 
	Fonte: ANALISTA DE INFORMAçãO CULTURA E DESPORTO / AMLURB - Pref. São Paulo/SP / 2016 / VUNESP




	Q19.
	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Thunderbird 
	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Thunderbird 
	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Thunderbird 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q20.
	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook 
	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook 
	Informática / Internet e intranet / Correio eletrônico / Outlook 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP




	Q21.
	Informática / Internet e intranet / Sistemas de busca e pesquisa 
	Informática / Internet e intranet / Sistemas de busca e pesquisa 
	Informática / Internet e intranet / Sistemas de busca e pesquisa 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP




	Q22.
	Informática / Internet e intranet / Grupos de discussão e comunidades 
	Informática / Internet e intranet / Grupos de discussão e comunidades 
	Informática / Internet e intranet / Grupos de discussão e comunidades 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2011 / FCC




	Q23.
	Informática / Internet e intranet / Proteção e segurança 
	Informática / Internet e intranet / Proteção e segurança 
	Informática / Internet e intranet / Proteção e segurança 
	Fonte: ATENDENTE DE NECROTéRIO / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q24.
	Informática / Comunicação / Protocolos de comunicação 
	Informática / Comunicação / Protocolos de comunicação 
	Informática / Comunicação / Protocolos de comunicação 
	Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / COREN/SP / 2013 / VUNESP




	Q25.
	Informática / Comunicação / Rede de locais e remotas 
	Informática / Comunicação / Rede de locais e remotas 
	Informática / Comunicação / Rede de locais e remotas 
	Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q26.
	Informática / Comunicação / Firewall 
	Informática / Comunicação / Firewall 
	Informática / Comunicação / Firewall 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - INFORMáTICA / MPE/AP / 2012 / FCC




	Q27.
	Informática / Hardware / Microcomputador e periféricos 
	Informática / Hardware / Microcomputador e periféricos 
	Informática / Hardware / Microcomputador e periféricos 
	Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q28.
	Direito Constitucional / Direito Constitucional: conceito, objeto, formação, fontes, conteúdo 
	Direito Constitucional / Direito Constitucional: conceito, objeto, formação, fontes, conteúdo 
	Direito Constitucional / Direito Constitucional: conceito, objeto, formação, fontes, conteúdo 
	Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP




	Q29.
	Direito Constitucional / Constitucionalismo. Poder Constituinte 
	Direito Constitucional / Constitucionalismo. Poder Constituinte 
	Direito Constitucional / Constitucionalismo. Poder Constituinte 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO I / PGM/SP / 2014 / VUNESP




	Q30.
	Direito Constitucional / Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade. Supremacia e força normativa da Constituição 
	Direito Constitucional / Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade. Supremacia e força normativa da Constituição 
	Direito Constitucional / Constituição: tipologia, classificação, concepções, legitimidade. Supremacia e força normativa da Constituição 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP




	Q31.
	Direito Constitucional / Efetividade das normas constitucionais; Eficácia das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Efetividade das normas constitucionais; Eficácia das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Efetividade das normas constitucionais; Eficácia das normas constitucionais 
	Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP




	Q32.
	Direito Constitucional / Interpretação constitucional; Métodos e conceitos aplicados à interpretação constitucional 
	Direito Constitucional / Interpretação constitucional; Métodos e conceitos aplicados à interpretação constitucional 
	Direito Constitucional / Interpretação constitucional; Métodos e conceitos aplicados à interpretação constitucional 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP




	Q33.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas de controle, critérios e modos de exercer o controle de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas de controle, critérios e modos de exercer o controle de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas de controle, critérios e modos de exercer o controle de constitucionalidade 
	Fonte: ADVOGADO / CEAGESP / 2016 / VUNESP




	Q34.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Inconstitucionalidades 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Inconstitucionalidades 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Inconstitucionalidades 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q35.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de inconstitucionalidade, finalidade, objeto e efeitos 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de inconstitucionalidade, finalidade, objeto e efeitos 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de inconstitucionalidade, finalidade, objeto e efeitos 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP




	Q36.
	Direito Constitucional / Supremacia da Constituição Federal 
	Direito Constitucional / Supremacia da Constituição Federal 
	Direito Constitucional / Supremacia da Constituição Federal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TRE/PB / 2007 / FCC




	Q37.
	Direito Constitucional / Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie 
	Direito Constitucional / Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie 
	Direito Constitucional / Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie 
	Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP




	Q38.
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Ações Constitucionais 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Ações Constitucionais 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Ações Constitucionais 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP




	Q39.
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direitos sociais. Teoria Geral dos Direitos Sociais. Classificação. Efetivação. 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direitos sociais. Teoria Geral dos Direitos Sociais. Classificação. Efetivação. 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direitos sociais. Teoria Geral dos Direitos Sociais. Classificação. Efetivação. 
	Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP




	Q40.
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito de nacionalidade. Condição jurídica do estrangeiro no Brasil. 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito de nacionalidade. Condição jurídica do estrangeiro no Brasil. 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito de nacionalidade. Condição jurídica do estrangeiro no Brasil. 
	Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP




	Q41.
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Democracia. Regime Político: conceito, pressupostos, valores, princípios, tipos e exercício 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Democracia. Regime Político: conceito, pressupostos, valores, princípios, tipos e exercício 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Democracia. Regime Político: conceito, pressupostos, valores, princípios, tipos e exercício 
	Fonte: PROCURADOR LEGISLATIVO / Câmara de Taquaritinga / 2016 / VUNESP




	Q42.
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito da cidadania: direitos políticos positivos e negativos. Partidos políticos. 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito da cidadania: direitos políticos positivos e negativos. Partidos políticos. 
	Direito Constitucional / Proteção judicial dos direitos fundamentais: Ações Constitucionais. Proteção não judicial / Direito da cidadania: direitos políticos positivos e negativos. Partidos políticos. 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP




	Q43.
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Estado federal 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Estado federal 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Estado federal 
	Fonte: EXECUTIVO PúBLICO / SAP/SP / 2014 / VUNESP




	Q44.
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / União: natureza jurídica, competências e bens. 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / União: natureza jurídica, competências e bens. 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / União: natureza jurídica, competências e bens. 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP




	Q45.
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Estados federados: natureza jurídica, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites; Distrito Federal e Territórios 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Estados federados: natureza jurídica, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites; Distrito Federal e Territórios 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Estados federados: natureza jurídica, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites; Distrito Federal e Territórios 
	Fonte: ADVOGADO / Desenvolve/SP / 2014 / VUNESP




	Q46.
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Municípios: natureza jurídica, criação, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Municípios: natureza jurídica, criação, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites 
	Direito Constitucional / Organização do Estado / Federação brasileira / Municípios: natureza jurídica, criação, competências, autonomia, capacidade de auto-organização e seus limites 
	Fonte: ASSESSOR JURíDICO E PROCURADOR JURíDICO / Prefeitura de Andradinha/SP / 2017 / VUNESP




	Q47.
	Direito Constitucional / Organização Administrativa do Estado: Administração Pública 
	Direito Constitucional / Organização Administrativa do Estado: Administração Pública 
	Direito Constitucional / Organização Administrativa do Estado: Administração Pública 
	Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP




	Q48.
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Funções, organização e funcionamento. Espécies normativas. 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Funções, organização e funcionamento. Espécies normativas. 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Funções, organização e funcionamento. Espécies normativas. 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP




	Q49.
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo 
	Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q50.
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente da República, Governadores e Prefeitos 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente da República, Governadores e Prefeitos 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Presidente da República, Governadores e Prefeitos 
	Fonte: PROCURADOR / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP




	Q51.
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Responsabilidade e atribuições 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Responsabilidade e atribuições 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Responsabilidade e atribuições 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC




	Q52.
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TST / 2012 / FCC




	Q53.
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho da República 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho da República 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho da República 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - DIREITO / MPE/AP / 2012 / FCC




	Q54.
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho de Defesa Nacional 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho de Defesa Nacional 
	Direito Constitucional / Poder Executivo / Conselho de Defesa Nacional 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q55.
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Funções, organização, competências e funcionamento 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Funções, organização, competências e funcionamento 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Funções, organização, competências e funcionamento 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q56.
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Ministério Público 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Ministério Público 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Ministério Público 
	Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP




	Q57.
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Advocacia 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Advocacia 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Advocacia 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADVOGADO / FUNDAÇÃO CASA / 2011 / VUNESP




	Q58.
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Defensoria Pública 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Defensoria Pública 
	Direito Constitucional / Poder Judiciário / Defensoria Pública 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q59.
	Direito Constitucional / Ordem social / Fundamentos e objetivos 
	Direito Constitucional / Ordem social / Fundamentos e objetivos 
	Direito Constitucional / Ordem social / Fundamentos e objetivos 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q60.
	Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social 
	Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social 
	Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social 
	Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP




	Q61.
	Direito Constitucional / Ordem social / Educação 
	Direito Constitucional / Ordem social / Educação 
	Direito Constitucional / Ordem social / Educação 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP




	Q62.
	Direito Constitucional / Ordem social / Cultura 
	Direito Constitucional / Ordem social / Cultura 
	Direito Constitucional / Ordem social / Cultura 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Mogi das Cruzes/SP / 2017 / VUNESP




	Q63.
	Direito Constitucional / Ordem social / Comunicação social 
	Direito Constitucional / Ordem social / Comunicação social 
	Direito Constitucional / Ordem social / Comunicação social 
	Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Arujá/SP / 2015 / VUNESP




	Q64.
	Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente 
	Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente 
	Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente 
	Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP




	Q65.
	Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente e idoso 
	Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente e idoso 
	Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente e idoso 
	Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q66.
	Direito Constitucional / Ordem social / Índio 
	Direito Constitucional / Ordem social / Índio 
	Direito Constitucional / Ordem social / Índio 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR / CEETEPS / 2009 / VUNESP




	Q67.
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Defesa 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Defesa 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Defesa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q68.
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Sítio 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Sítio 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Estado de Sítio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q69.
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Forças Armadas 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Forças Armadas 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Forças Armadas 
	Fonte: PROCURADOR DE ESTADO / PGE/MT / 2011 / FCC




	Q70.
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Segurança Pública 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Segurança Pública 
	Direito Constitucional / Defesa do Estado / Segurança Pública 
	Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP




	Q71.
	Direito Constitucional / Emendas à Constituição 
	Direito Constitucional / Emendas à Constituição 
	Direito Constitucional / Emendas à Constituição 
	Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Arujá/SP / 2015 / VUNESP




	Q72.
	Direitos Humanos / Direitos Humanos: surgimento, conceito e evolução histórica; Documentos históricos 
	Direitos Humanos / Direitos Humanos: surgimento, conceito e evolução histórica; Documentos históricos 
	Direitos Humanos / Direitos Humanos: surgimento, conceito e evolução histórica; Documentos históricos 
	Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP




	Q73.
	Direitos Humanos / Organização nas Nações Unidas 
	Direitos Humanos / Organização nas Nações Unidas 
	Direitos Humanos / Organização nas Nações Unidas 
	Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP




	Q74.
	Direitos Humanos / Incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao Direito brasileiro 
	Direitos Humanos / Incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao Direito brasileiro 
	Direitos Humanos / Incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao Direito brasileiro 
	Fonte: ATENDENTE DE NECROTéRIO POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP




	Q75.
	Direitos Humanos / Declaração Universal dos Direitos Humanos e Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro 
	Direitos Humanos / Declaração Universal dos Direitos Humanos e Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro 
	Direitos Humanos / Declaração Universal dos Direitos Humanos e Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro 
	Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q76.
	Direitos Humanos / Sistema Interamericano 
	Direitos Humanos / Sistema Interamericano 
	Direitos Humanos / Sistema Interamericano 
	Fonte: DESENHISTA TéCNICO-PERICIAL / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q77.
	Direitos Humanos / Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças 
	Direitos Humanos / Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças 
	Direitos Humanos / Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças 
	Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q78.
	Direitos Humanos / Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Presos 
	Direitos Humanos / Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Presos 
	Direitos Humanos / Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento dos Presos 
	Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q79.
	Direitos Humanos / Grupos vulneráveis e minorias / Diversidade Étnico-racial; História, preconceito, discriminação, racismo, igualdade, ações afirmativas 
	Direitos Humanos / Grupos vulneráveis e minorias / Diversidade Étnico-racial; História, preconceito, discriminação, racismo, igualdade, ações afirmativas 
	Direitos Humanos / Grupos vulneráveis e minorias / Diversidade Étnico-racial; História, preconceito, discriminação, racismo, igualdade, ações afirmativas 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2009 / FCC




	Q80.
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito, evolução histórica, fontes, métodos e critérios interpretativos, relação com outros ramos do Direito. 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito, evolução histórica, fontes, métodos e critérios interpretativos, relação com outros ramos do Direito. 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito, evolução histórica, fontes, métodos e critérios interpretativos, relação com outros ramos do Direito. 
	Fonte: OFICIAL LEGISLATIVO / Câmara de Poá/SP / 2016 / VUNESP




	Q81.
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Princípios do Direito Administrativo 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Princípios do Direito Administrativo 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Princípios do Direito Administrativo 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Mogi das Cruzes/SP / 2017 / VUNESP




	Q82.
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Atos administrativos 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Atos administrativos 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Atos administrativos 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q83.
	Direito Administrativo / Administração Pública: em sentido amplo (Administração Pública e Governo – aspectos objetivo e subjetivo) e em sentido estrito (funções administrativas e os sujeitos incumbidos de desempenhá-las) 
	Direito Administrativo / Administração Pública: em sentido amplo (Administração Pública e Governo – aspectos objetivo e subjetivo) e em sentido estrito (funções administrativas e os sujeitos incumbidos de desempenhá-las) 
	Direito Administrativo / Administração Pública: em sentido amplo (Administração Pública e Governo – aspectos objetivo e subjetivo) e em sentido estrito (funções administrativas e os sujeitos incumbidos de desempenhá-las) 
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	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das citações e intimações 
	Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP




	Q146.
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da sentença 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da sentença 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Da sentença 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP




	Q147.
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Dos processos em espécie 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Dos processos em espécie 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Dos processos em espécie 
	Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP




	Q148.
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das nulidades e dos recursos em geral 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das nulidades e dos recursos em geral 
	Direito Processual Penal / Código de Processo Penal (Decreto-Lei no 3.689/1941 com suas alterações) / Das nulidades e dos recursos em geral 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. Rosana/SP / 2016 / VUNESP




	Q149.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Decreto-lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Decreto-lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Decreto-lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 
	Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q150.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 4.898/1965 (Lei de Abuso de Autoridade) 
	Fonte: AUXILIAR DE OFICIAIS DA POLíCIA MILITAR / Polícia Militar/SP / 2015 / VUNESP




	Q151.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 6.766/1979 (Lei de Loteamentos) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 6.766/1979 (Lei de Loteamentos) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 6.766/1979 (Lei de Loteamentos) 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q152.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) 
	Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA - ASSISTENTE JURíDICO / MPE/SP / 2015 / VUNESP




	Q153.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.492/1986 (Lei do Colarinho Branco) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.492/1986 (Lei do Colarinho Branco) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.492/1986 (Lei do Colarinho Branco) 
	Fonte: ADVOGADO / Nossa Caixa / 2011 / FCC




	Q154.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.716/1989 (Preconceito racial) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.716/1989 (Preconceito racial) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.716/1989 (Preconceito racial) 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP




	Q155.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.960/1989 (Prisão Temporária) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.960/1989 (Prisão Temporária) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 7.960/1989 (Prisão Temporária) 
	Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q156.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
	Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Arujá/SP / 2015 / VUNESP




	Q157.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos) 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q158.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
	Fonte: ADVOGADO / Câmara de Itatiba/SP / 2015 / VUNESP




	Q159.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Tributária) e Lei no 8.176/1991 (Crimes Contra a Ordem Econômica) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Tributária) e Lei no 8.176/1991 (Crimes Contra a Ordem Econômica) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.137/1990 (Crimes Contra a Ordem Tributária) e Lei no 8.176/1991 (Crimes Contra a Ordem Econômica) 
	Fonte: ADVOGADO / CREA/SP / 2008 / VUNESP




	Q160.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) 
	Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP




	Q161.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 8.666/1993 (Lei de Licitações) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q162.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.099/1995 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) 
	Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q163.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.279/1996 (Lei de Patentes) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.279/1996 (Lei de Patentes) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.279/1996 (Lei de Patentes) 
	Fonte: ANALISTA EM REGULAçãO - ESPECIALIDADE DIREITO / ANS / 2007 / FCC




	Q164.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.296/1996 (Escuta Telefônica) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.296/1996 (Escuta Telefônica) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.296/1996 (Escuta Telefônica) 
	Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q165.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.434/1997 (Lei do Transplante de Órgãos) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.434/1997 (Lei do Transplante de Órgãos) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.434/1997 (Lei do Transplante de Órgãos) 
	Fonte: MéDICO LEGISTA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q166.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.455/1997 (Tortura) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.455/1997 (Tortura) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.455/1997 (Tortura) 
	Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q167.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2013 / VUNESP




	Q168.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.605/1998 (Lei do Meio Ambiente) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.605/1998 (Lei do Meio Ambiente) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.605/1998 (Lei do Meio Ambiente) 
	Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP




	Q169.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.609/1998 (Lei do Software) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.609/1998 (Lei do Software) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.609/1998 (Lei do Software) 
	Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q170.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.610/1998 (Lei sobre Direitos Autorais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.610/1998 (Lei sobre Direitos Autorais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.610/1998 (Lei sobre Direitos Autorais) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - COMUNICAçãO SOCIAL / TRT 4ª / 2009 / FCC




	Q171.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.613/1998 (Lavagem de Capitais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.613/1998 (Lavagem de Capitais) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.613/1998 (Lavagem de Capitais) 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP




	Q172.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.807/1999 (Programa de Proteção à Testemunha) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.807/1999 (Programa de Proteção à Testemunha) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 9.807/1999 (Programa de Proteção à Testemunha) 
	Fonte: TECNóLOGO DE ADMINISTRAçãO POLICIAL-MILITAR / Polícia Militar/SP / 2014 / VUNESP




	Q173.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.671/2003 (Estatuto de Defesa do Torcedor) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2012 / FCC




	Q174.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q175.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP




	Q176.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.101/2005 ( Lei de Recuperação de Empresas e Falência) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.101/2005 ( Lei de Recuperação de Empresas e Falência) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.101/2005 ( Lei de Recuperação de Empresas e Falência) 
	Fonte: ANALISTA DE PROMOTORIA I / MPE/SP / 2010 / VUNESP




	Q177.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.105/2005 (Lei de Biossegurança) 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q178.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.340 (Lei Maria da Penha) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.340 (Lei Maria da Penha) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.340 (Lei Maria da Penha) 
	Fonte: ASSISTENTE SOCIAL JUDICIáRIO / TJ/SP / 2017 / VUNESP




	Q179.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas) 
	Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP




	Q180.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.016/2009 (Nova Lei do Mandado de Segurança) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.016/2009 (Nova Lei do Mandado de Segurança) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.016/2009 (Nova Lei do Mandado de Segurança) 
	Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/ES / 2016 / VUNESP




	Q181.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.037/2009 (Identificação Criminal do Civilmente Identificado) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.037/2009 (Identificação Criminal do Civilmente Identificado) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.037/2009 (Identificação Criminal do Civilmente Identificado) 
	Fonte: INSPETOR DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q182.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.850/2013 (Lei de Combate às Organizações Criminosas) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.850/2013 (Lei de Combate às Organizações Criminosas) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.850/2013 (Lei de Combate às Organizações Criminosas) 
	Fonte: PROCURADOR / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP




	Q183.
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.852/2013 (Estatuto da Juventude) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.852/2013 (Estatuto da Juventude) 
	Legislação Especial (com suas alterações) / Lei no 12.852/2013 (Estatuto da Juventude) 
	Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP




	Q184.
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP




	Q185.
	Direito Civil / Dos bens / Diferentes classes de bens 
	Direito Civil / Dos bens / Diferentes classes de bens 
	Direito Civil / Dos bens / Diferentes classes de bens 
	Fonte: AGENTE FISCAL TRIBUTáRIO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP




	Q186.
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Negócio Jurídico 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Negócio Jurídico 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Negócio Jurídico 
	Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP




	Q187.
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos jurídicos lícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos jurídicos lícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos jurídicos lícitos 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADVOGADO / FUNDAÇÃO CASA / 2013 / VUNESP




	Q188.
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos ilícitos 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Atos ilícitos 
	Fonte: ADVOGADO / Imprensa Oficial/SP / 2010 / VUNESP




	Q189.
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prescrição e decadência 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q190.
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prova 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prova 
	Direito Civil / Dos Fatos jurídicos / Prova 
	Fonte: ANALISTA - ADVOGADO / CRBio / 2017 / VUNESP




	Q191.
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidade das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidade das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Modalidade das obrigações 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Marília/SP / 2017 / VUNESP




	Q192.
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão das obrigações 
	Direito Civil / Do Direito das Obrigações / Transmissão das obrigações 
	Fonte: ADVOGADO / CEAGESP / 2016 / VUNESP




	Q193.
	Direito Civil / Adimplemento e extinção das obrigações 
	Direito Civil / Adimplemento e extinção das obrigações 
	Direito Civil / Adimplemento e extinção das obrigações 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP




	Q194.
	Direito Civil / Inadimplemento das obrigações 
	Direito Civil / Inadimplemento das obrigações 
	Direito Civil / Inadimplemento das obrigações 
	Fonte: ADVOGADO JúNIOR / CRO/SP / 2015 / VUNESP




	Q195.
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Empresário 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Empresário 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Empresário 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO SUBSTITUTO / DPE/MT / 2009 / FCC




	Q196.
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Sociedade 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Sociedade 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Sociedade 
	Fonte: AGENTE FISCAL TRIBUTáRIO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP




	Q197.
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Institutos complementares 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Institutos complementares 
	Direito Civil / Do Direito de Empresa / Institutos complementares 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. Rosana/SP / 2016 / VUNESP




	Q198.
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Posse 
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Posse 
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Posse 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP




	Q199.
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Direitos reais 
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Direitos reais 
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Direitos reais 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Marília/SP / 2016 / VUNESP




	Q200.
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Propriedade 
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Propriedade 
	Direito Civil / Do Direito das Coisas / Propriedade 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Pref. Porto Ferreira/SP / 2017 / VUNESP




	Q201.
	Direito Civil / Superfície 
	Direito Civil / Superfície 
	Direito Civil / Superfície 
	Fonte: ASSESSOR JURíDICO E PROCURADOR JURíDICO / Prefeitura de Andradinha/SP / 2017 / VUNESP




	Q202.
	Direito Civil / Do Direito de Família / Direito Patrimonial 
	Direito Civil / Do Direito de Família / Direito Patrimonial 
	Direito Civil / Do Direito de Família / Direito Patrimonial 
	Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP




	Q203.
	Direito Civil / Do Direito de Família / União Estável 
	Direito Civil / Do Direito de Família / União Estável 
	Direito Civil / Do Direito de Família / União Estável 
	Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP




	Q204.
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em Geral 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em Geral 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão em Geral 
	Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP




	Q205.
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima 
	Direito Civil / Direito das Sucessões / Sucessão legítima 
	Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP




	Q206.
	Direito Civil / Títulos de Crédito 
	Direito Civil / Títulos de Crédito 
	Direito Civil / Títulos de Crédito 
	Fonte: DELEGADO DE POLíCIA CIVIL - 1º CLASSE / Polícia Civil/CE / 2015 / VUNESP




	Q207.
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas naturais 
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas naturais 
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas naturais 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / Câmara de Mogi das Cruzes/SP / 2017 / VUNESP




	Q208.
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas jurídicas 
	Direito Civil / Das pessoas / Pessoas jurídicas 
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