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Q1.

TEXTO II

A partir de uma ação do Ministério Público Federal

(MPF), o Tribunal Regional Federal da 2.a Região (TRF2)

determinou que a Google Brasil retirasse, em até 72 horas, 15

vídeos do YouTube que disseminam o preconceito, a

intolerância e a discriminação a religiões de matriz africana,

e fixou multa diária de R$ 50.000,00 em caso de

descumprimento da ordem judicial. Na ação civil pública, a

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RJ)

alegou que a Constituição garante aos cidadãos não apenas a

obrigação do Estado em respeitar as liberdades, mas também

a obrigação de zelar para que elas sejam respeitadas pelas

pessoas em suas relações recíprocas.

Para a PRDC/RJ, somente a imediata exclusão dos

vídeos da Internet restauraria a dignidade de tratamento, que,

nesse caso, foi negada às religiões de matrizes africanas.

Corroborando a visão do MPF, o TRF2 entendeu que a

veiculação de vídeos potencialmente ofensivos e fomentadores

do ódio, da discriminação e da intolerância contra religiões de

matrizes africanas não corresponde ao legítimo exercício do

direito à liberdade de expressão. O tribunal considerou que a

liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às

diferentes manifestações dessa mesma liberdade, pois ela

encontra limites no próprio exercício de outros direitos

fundamentais.

Internet: <http://ibde.org.br> (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto II, julgue

os itens subsequentes.

A substituição da palavra “alegou” (R.9) por argumentou

prejudicaria o sentido original do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q2.

TEXTO II

A partir de uma ação do Ministério Público Federal 

(MPF), o Tribunal Regional Federal da 2.a Região (TRF2) 

determinou que a Google Brasil retirasse, em até 72 horas, 15 

vídeos do YouTube que disseminam o preconceito, a 

intolerância e a discriminação a religiões de matriz africana, 

e fixou multa diária de R$ 50.000,00 em caso de 

descumprimento da ordem judicial. Na ação civil pública, a 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RJ) 

alegou que a Constituição garante aos cidadãos não apenas a 

obrigação do Estado em respeitar as liberdades, mas também 

a obrigação de zelar para que elas sejam respeitadas pelas 

pessoas em suas relações recíprocas. 

Para a PRDC/RJ, somente a imediata exclusão dos 

vídeos da Internet restauraria a dignidade de tratamento, que,



nesse caso, foi negada às religiões de matrizes africanas. 

Corroborando a visão do MPF, o TRF2 entendeu que a 

veiculação de vídeos potencialmente ofensivos e fomentadores 

do ódio, da discriminação e da intolerância contra religiões de 

matrizes africanas não corresponde ao legítimo exercício do 

direito à liberdade de expressão. O tribunal considerou que a 

liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às 

diferentes manifestações dessa mesma liberdade, pois ela 

encontra limites no próprio exercício de outros direitos 

fundamentais.

Internet: <http://ibde.org.br> (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto II, julgue

os itens subsequentes.

Predomina no texto em apreço o tipo textual narrativo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Com efeito, a habitação em cidades é essencialmente

antinatural, associa-se a manifestações do espírito e da vontade,

na medida em que esses se opõem à natureza. Para muitas

nações conquistadoras, a construção de cidades foi o mais

decisivo instrumento de dominação que conheceram. Max

Weber mostra admiravelmente como a fundação de cidades

representou, para o Oriente Próximo e particularmente para o

mundo helenístico e para a Roma imperial, o meio específico

de criação de órgãos locais de poder, acrescentando que o

mesmo fenômeno se verifica na China, onde, ainda durante o

século passado, a subjugação das tribos miaotse pode ser

relacionada à urbanização de suas terras. E não foi sem boas

razões que esses povos usaram de semelhante recurso, pois a

experiência tem demonstrado que ele é, entre todos, o mais

duradouro e eficiente. As fronteiras econômicas estabelecidas

no tempo e no espaço pelas fundações de cidades no Império

Romano tornaram-se também as fronteiras do mundo que mais

tarde ostentaria a herança da cultura clássica.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. São Paulo:

Companhia das Letras, 1995 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, relativos às ideias e aos aspectos

semânticos do texto apresentado.

O emprego do acento gráfico nas palavras “fenômeno” e

“próximo” atende à mesma regra de acentuação gráfica.

• CERTO

• ERRADO

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

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do

Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por

processos que culminaram consolidando-o como instituição e

ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,

atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos

feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da

Fazenda (defensor do fisco).

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo

Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do

Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao

criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo,

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no

âmbito federal.

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988,

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque

para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos.

Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de

ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO

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

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do 

Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por 

processos que culminaram consolidando-o como instituição e 

ampliando sua área de atuação. 

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito 

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas 

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas 

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, 

atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover 

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos 

feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da 

Fazenda (defensor do fisco). 

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo 

Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do 

Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao 

criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo, 

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no 

âmbito federal. 

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988, 

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque



para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. 

Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de 

ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue

os itens que se seguem.

Na linha 2, a expressão “A sua história” refere-se ao

antecedente “democracia”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego/correlação de tempos e modos verbais

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

Q6.

Texto I

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu,

a pedido do presidente do Conselho de Ministros, José Antônio

Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em abril de 1880,

o Ministério do Império enviaria o documento à Câmara dos

Deputados. Aprovado posteriormente pelo Senado, em janeiro

do ano seguinte seria transformado no Decreto nº 3.029 e

ficaria popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por

intermédio dela, seriam instituídas eleições diretas no país para

todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo Ato

Adicional.

Naquela época, o voto não era universal: para

participar do processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de

renda líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão

de dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava

a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros,

conselheiros de estado, bispos, presidentes de província,

deputados, promotores públicos. Praças militares e policiais

não podiam alistar-se.

Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido

pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda

proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria,

ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia em

que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz de paz

tinham apenas de comprovar residência no município e no

distrito por mais de dois anos; candidatos a deputado

provincial, dois anos na província; candidatos a deputado geral,

renda anual de 800 mil réis; e candidatos a senador deviam

comprovar, além da idade de quarenta anos, a percepção de

renda anual de um milhão e seiscentos mil réis.

Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela

década, os trabalhos eleitorais não seriam mais precedidos de

cerimônias religiosas, como era habitual antes da edição da Lei

Saraiva. Refletindo a relação entre o Estado e a Igreja, já havia

ocorrido que algumas eleições fossem realizadas em templos

religiosos; a partir da lei, apenas na falta de outros edifícios os

pleitos poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse

possível afixar nelas — como locais públicos que eram —

editais informando eliminações, inclusões e alterações nos

alistamentos.

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal Superior

Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2009,

p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).



Com relação às estruturas linguísticas do texto I, julgue os itens seguintes.

O tempo empregado nas formas verbais “enviaria” (R.4), “seria transformado” (R.6), “ficaria” (R.7) e “seriam instituídas” (R.8)dá a entender que as ações

correspondentes a essas formas verbais não se concretizaram, de fato, no ano de 1880.

• CERTO

• ERRADO

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

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do

Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por

processos que culminaram consolidando-o como instituição e

ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,

atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos

feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da

Fazenda (defensor do fisco).

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo

Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do

Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao

criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo,

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no

âmbito federal.

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988,

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque

para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos.

Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de

ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue

os itens que se seguem.

A correção gramatical do texto seria preservada caso se

substituísse a expressão “a acusação” (R.10) por à acusação,

pois, nesse caso, o emprego do sinal indicativo de crase é

opcional.

• CERTO

• ERRADO

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

O surgimento da Internet remonta à década de 60 do 

século passado, em um projeto do governo norte-americano



no combate à guerra, pelo qual as comunicações 

intragovernamentais passaram a ser internalizadas, para evitar 

a publicação de dados relevantes à segurança nacional. 

Posteriormente, na década de 70, foi criado o 

protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus 

poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita 

aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América. 

Na década de 80, foi ampliado o uso da Internet para 

a forma comercial e, finalmente, na década de 90, a Internet 

alcançou o seu auge, pois atingiu praticamente todos os meios 

de comunicação. O histórico dos crimes cibernéticos, por sua 

vez, remonta à década de 70, quando, pela primeira vez, foi 

definido o termo hacker, como sendo aquele indivíduo que, 

dotado de conhecimentos técnicos, promove a invasão de 

sistemas operacionais privados e a difusão de pragas virtuais.

Artur Barbosa da Silveira. Os crimes cibernéticos

e a Lei nº 12.737/2012. In: Internet:

<www.conteudojuridico.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, acerca das ideias, das estruturas

linguísticas e da tipologia do texto III.

A oração “que, dotado (...) pragas virtuais” (R. de 15 a 17) é de

natureza restritiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, 

a pedido do presidente do Conselho de Ministros, José Antônio 

Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em abril de 1880, 

o Ministério do Império enviaria o documento à Câmara dos 

Deputados. Aprovado posteriormente pelo Senado, em janeiro 

do ano seguinte seria transformado no Decreto nº 3.029 e 

ficaria popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por 

intermédio dela, seriam instituídas eleições diretas no país para 

todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo Ato 

Adicional. 

Naquela época, o voto não era universal: para 

participar do processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de 

renda líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão 

de dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava 

a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros, 

conselheiros de estado, bispos, presidentes de província, 

deputados, promotores públicos. Praças militares e policiais 

não podiam alistar-se. 

Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido 

pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda 

proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria, 

ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia em 

que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz de paz 

tinham apenas de comprovar residência no município e no 

distrito por mais de dois anos; candidatos a deputado 

provincial, dois anos na província; candidatos a deputado geral, 

renda anual de 800 mil réis; e candidatos a senador deviam 

comprovar, além da idade de quarenta anos, a percepção de 

renda anual de um milhão e seiscentos mil réis.



Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela 

década, os trabalhos eleitorais não seriam mais precedidos de 

cerimônias religiosas, como era habitual antes da edição da Lei 

Saraiva. Refletindo a relação entre o Estado e a Igreja, já havia 

ocorrido que algumas eleições fossem realizadas em templos 

religiosos; a partir da lei, apenas na falta de outros edifícios os 

pleitos poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse 

possível afixar nelas — como locais públicos que eram — 

editais informando eliminações, inclusões e alterações nos 

alistamentos.

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal Superior

Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2009,

p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

Com relação às estruturas linguísticas do texto I, julgue os itens seguintes.

Caso a vírgula que sucede o vocábulo “eleitoral” (R.12) fosse suprimida, o sentido do texto seria preservado, mas não a sua correção gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Segundo a doutrina nacional, os crimes cibernéticos

(também chamados de eletrônicos ou virtuais) dividem-se em

puros (ou próprios) ou impuros (ou impróprios). Os primeiros

são os praticados por meio de computadores e se realizam ou

se consumam também em meio eletrônico. Os impuros ou

impróprios são aqueles em que o agente se vale do computador

como meio para produzir resultado que ameaça ou lesa outros

bens, diferentes daqueles da informática.

É importante destacar que o art. 154-A do Código

Penal (Lei nº 12.737/2012) trouxe para o ordenamento

jurídico o crime novo de “invasão de dispositivo informático”,

que consiste na conduta de invadir dispositivo informático

alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante

violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de

obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou

instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Quanto

à culpabilidade, a conduta criminosa do delito cibernético

caracteriza-se somente pelo dolo, não havendo a previsão legal

da conduta na forma culposa.

Artur Barbosa da Silveira. Os crimes cibernéticos

e a Lei nº 12.737/2012. In: Internet:

<www.conteudojuridico.com.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto IV, julgue

os itens a seguir.

Na linha 10, a forma verbal “trouxe” está no singular porque

tem de concordar com “Lei”.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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O Ministério Público Federal impetrou mandado de

segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão

plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante

para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre

em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume

a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se

ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta,

colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do

auxílio do intérprete.

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária

do tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas

indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que

essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua da

sociedade envolvente, que, no caso, é a portuguesa. É que,

conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é

nativo. Se, para o aspecto exterior da linguagem, que é a sua

expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a

propriedade devida, com razão mais forte a dificuldade se

impõe para o raciocínio adequado que deve balizar um

depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de

testemunha ou de acusado.

No que interessa a este estudo, entre os modelos

normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo de

direitos humanos significa a existência de norma na Declaração

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das

Nações Unidas, que provê um regime de tolerância linguística,

garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma

específica, isto é, protegem-se, imediatamente, outros direitos

fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de

reunião, de associação, de privacidade e do devido processo

legal, e apenas mediatamente o direito linguístico; já o modelo

dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.º 169 da

Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção

imediata de direitos de desenvolvimento da personalidade,

tais como oportunidade econômica, educação e saúde, e,

mediatamente, de direitos linguísticos.

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se

tanto em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela

referida ao direito de liberdade de expressão na própria língua

e também ao direito do indígena de falar sua própria língua por

força do seu direito ao desenvolvimento de sua personalidade.

Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou,

expressamente, norma específica que protege as línguas

indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que

as normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção

tem a ver com a ideia maior da própria cultura, que se compõe

das relações entre as pessoas com base na linguagem.

Paulo Thadeu Gomes da Silva. Direito linguístico: a propósito de uma

decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9,

p. 183-7, fev./2011. Internet: http://6ccr.pgr.mpf.gov.br (com adaptações).

Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens

subsecutivos.

A substituição da expressão “em qual” (L.5) por que

preservaria a correção da estrutura sintática do texto.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q12.

A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi idealizada

inicialmente como Porto Livre, em 1957. Dez anos mais tarde,

o Decreto-Lei nº 288/1967 reformulou o modelo e instituiu

incentivos fiscais para a implantação de um polo industrial,

comercial e agropecuário na Amazônia.

Os empreendimentos instalados na ZFM contam com

diversos incentivos, que têm por objetivo estimular o

desenvolvimento regional. Há incentivos tributários, com

redução ou isenção de tributos federais, estaduais e municipais,

além da venda de terrenos a preços simbólicos no parque

industrial de Manaus, com completa infraestrutura de serviços

sanitários, de energia e de comunicações.

Inicialmente, previu-se que os incentivos fiscais

terminariam em 1997. Desde então, vêm sendo renovados por

meio de legislação específica.

Atualmente, mais de 600 empresas estão instaladas no

Polo Industrial de Manaus. Tais empresas faturaram cerca de

R$ 70 bilhões em 2011, geraram mais de 100 mil empregos

diretos e outros 400 mil empregos indiretos e colocaram o

Amazonas na terceira posição do ranking de estados brasileiros

que mais arrecadam com o setor industrial.

Ricardo Nunes de Miranda. Zona Franca de Manaus: desafios e

vulnerabilidades. Internet: <www12.senado.gov.br> (com adaptações).

No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima,

julgue os itens que se seguem.

No trecho “contam com diversos incentivos” (R.6-7), o verbo

“contar” está empregado como sinônimo de enumerar.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de Correspondências oficiais (Conforme Manual de Redação da Presidência da República)

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

Q13.

Julgue os seguintes itens de acordo com as prescrições constantes

no Manual de Redação da Presidência da República acerca das

características formais e linguísticas das correspondências oficiais.

Em um ofício, informações relativas ao remetente, tais como

nome do órgão e(ou) do setor a que ele pertence, endereço

postal, telefone e endereço de correio eletrônico são

obrigatórias e podem ser apresentadas no cabeçalho ou no

rodapé do expediente.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: ATIVIDADE TéCNICA DE COMPLEXIDADE GERENCIAL - ADMINISTRADOR DE REDE / MEC / 2011 / CESPE



Q14.

Três crianças costumam brincar de caça ao tesouro, em

local plano, na praia, da forma descrita a seguir: de posse de uma

bússola, elas fixam um ponto P na praia com uma bandeirinha, uma

delas esconde um brinquedo sob a areia e, depois, passa o mapa e

a bússola para que as outras duas tentem encontrar o tesouro. O mapa consiste em uma sequência de instruções formadas pelo

número de passos em linha reta e um sentido — a partir da

bandeirinha —, que deve ser observada para se encontrar o tesouro. A partir do texto acima e considerando que a medida do passo de

todas as crianças seja idêntica e que as instruções do mapa sejam

seguidas na ordem apresentada, julgue os itens seguintes.

Se as crianças se unirem no ponto P e a primeira caminhar 2

passos para o norte, a segunda, 2 passos para o sudoeste e a

terceira, 2 passos para o sudeste, o triângulo cujos vértices

corresponderão às posições finais das crianças será equilátero.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q15.

Um eleitor deverá escolher um entre os candidatos A, B,C e D. Ele recebeu, de seus amigos, as quatro seguintes mensagens a respeito desses candidatos:

• Os candidatos A e B são empresários.

• Exatamente dois entre os candidatos A, B e C são empresários.

• O candidato A é empresário.

• O candidato C é empresário.

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens,considerando que o eleitor sabe que exatamente uma das mensagens é falsa e que

exatamente um dos candidatos não é empresário.

As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q16.

Considere as proposições P e Q apresentadas a seguir.

P: Se H for um triângulo retângulo em que a medida da hipotenusa

seja igual a c e os catetos meçam a e b, então c2 = a2 + b2.

Q: Se R for um número natural divisível por 3 e por 5, então R será

divisível por 15.

Tendo como referência as proposições P e Q, julgue os itens que se

seguem, acerca de lógica proposicional.



Se R for um número natural e se U, V e W forem as seguintes

proposições:

U: “R é divisível por 3”;

V: “R é divisível por 5”;

W: “R é divisível por 15”;

então a proposição ¬Q, a negação de Q, poderá ser

corretamente expressa por U∧V∧(¬W).

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q17.

Considere as proposições P1, P2, P3 e P4, apresentadas a seguir.

P1: Se as ações de um empresário contribuírem para a manutenção

de certos empregos da estrutura social, então tal empresário merece

receber a gratidão da sociedade.

P2: Se um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, então ocorre um escândalo no mundo empresarial.

P3: Se ocorre um escândalo no mundo empresarial, as ações do

empresário contribuíram para a manutenção de certos empregos da

estrutura social.

P4: Se um empresário tem atuação antieconômica ou antiética, ele

merece receber a gratidão da sociedade.

Tendo como referência essas proposições, julgue os itens seguintes.

O argumento que tem como premissas as proposições P1, P2 e P3 e como conclusão a proposição P4 é válido.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q18.

As prestações de contas das campanhas dos 3 candidatos a governador de determinado estado foram analisadas por 3 servidores do TRE desse estado.

Considerando que um servidor pode analisar nenhuma, uma ou mais de uma prestação de contas eque, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente

de um dos 3 servidores, julgue os itens que se seguem.

Se as prestações de contas forem distribuídas para análise deforma aleatória e independente, então a probabilidade de que cada servidor analise as contas de

seu parente é inferior a 1/30.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q19.



Para o conjunto Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, se A for um

subconjunto de Ω, indique por S(A) a soma dos elementos de A e

considere S(Ø) = 0.

Nesse sentido, julgue os itens a seguir.

Se A e B forem subconjuntos de Ω, tais que A⊂B, então 0 ≤ S(A) ≤ S(B) ≤ 55.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q20.

Uma concessionária ganhou a concessão para explorar

economicamente uma rodovia federal pelo período de 20 anos. A concessionária realizará melhorias na via como a duplicação

de trechos, manutenção do asfalto, da iluminação, reforço na

sinalização.

Considerando que a concessionária esteja autorizada a cobrar

pedágios, julgue os itens subsequentes.

Suponha que o valor inicial do pedágio em um trecho da

rodovia seja de R$ 3,50 para veículos de passeio e que sejam

permitidos reajustes anuais desse valor. Nesse caso, se nos 2

primeiros anos, os reajustes foram de 5% e 4%, é correto

afirmar que o valor do pedágio, ao final do segundo ano, era

superior a R$ 3,85.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

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

Q21.

Julgue os itens a seguir, acerca de sistemas operacionais.

No Linux, a execução do comando ps –aexf | grep arq

mostrará uma lista de processos em execução que tenham em

sua descrição a sequência de caracteres arq.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE

Q22.

Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os próximos itens.

No Windows Explorer, a ação de renomear um arquivo pode 

ser realizada por meio da opção Renomear, que é acionada com



o botão direito do mouse, bem como por meio de um duplo 

clique pausado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente Microsoft Office

Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE

Q23.

Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os próximos itens.

Ao se selecionar texto de documento do Word com o uso do

mouse, a combinação das teclas

+

permite que esse

texto seja copiado para a área de transferência, podendo ser

colado em outro documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente BrOffice

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

Q24.

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

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

permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula

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

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q25.

Acerca de redes de computadores, julgue o item a seguir.

O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígitos

hexadecimais (0-F) divididos em quatro grupos de 32 bits cada

um.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer e Google Chrome)

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

Q26.

No que se refere a redes de computadores, julgue os itens seguintes.

No Google Chrome, é possível sincronizar, entre outros,

marcadores, extensões da Web e histórico, a partir da iniciação

de uma sessão no Chrome.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q27.

Com relação a programas de navegação e de correio eletrônico,

julgue os itens a seguir.

O recurso do Mozilla Thunderbird que permite agrupar e

ordenar mensagens é utilizado somente quando cada

mensagem tiver sido marcada por um dos filtros da opção Marcadores.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q28.

 

A figura acima mostra uma janela do Google Chrome em um



computador com o sistema operacional Windows 8. 

Com relação à figura, ao Google Chrome e aos conceitos básicos, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet, julgue os 

próximos itens. 

O Facebook, sítio de serviço de rede de propriedade do

governo dos Estados Unidos da América, permite a interação

online entre pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q29.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

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

relevante meio de comunicação para as instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q30.

A respeito de organização e de gerenciamento de informações,

arquivos, pastas e programas, julgue os itens subsequentes.

Para armazenar um único arquivo com tamanho de 650 MB,

pode-se utilizar uma mídia DVD, já que um CD-R

convencional não suporta arquivos com mais de 600 MB.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q31.

A respeito de segurança da informação, julgue os itens

subsequentes.

Uma forma de implementação de segurança na Internet

envolve a utilização do protocolo HTTPS, o qual exige que o

usuário seja autenticado por meio de login e password

próprios. Essa combinação de login e password denomina-se

assinatura digital.

• CERTO



• ERRADO

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

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

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

Q32.

Acerca de procedimentos de segurança e de ensino a distância,

julgue os itens subsecutivos.

Botnet é uma rede formada por inúmeros computadores zumbis

e que permite potencializar as ações danosas executadas pelos

bots, os quais são programas similares ao worm e que possuem

mecanismos de controle remoto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q33.

Julgue os itens subsecutivos, acerca de procedimentos de segurança

e educação a distância (EAD).

Convém que todo o tráfego da rede passe por firewall, uma vez

que a eficácia da segurança proporcionada por esse dispositivo

será comprometida caso existam rotas alternativas para acesso

ao interior da referida rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q34.

No que concerne à rede de computadores e à segurança da

informação, julgue os itens que se seguem.

O uso do becape do tipo incremental permite que sejam

copiados apenas os arquivos gravados desde o último becape

normal ou incremental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição: Conceito, classificações, princípios fundamentais

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



Q35.

Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais e de

nacionalidade, julgue os seguintes itens.

Devido ao status que tem uma Constituição dentro de um

ordenamento jurídico, a entrada em vigor de um novo texto

constitucional torna inaplicável a legislação infraconstitucional

anterior.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q36.

Com relação aos direitos humanos previstos na Constituição

Federal de 1988 (CF), julgue os itens que se seguem.

Na CF, a classificação dos direitos e garantias fundamentais

restringe-se a três categorias: os direitos individuais e

coletivos, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q37.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A CF expressamente estabelece serem direitos sociais a

educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar e a proteção

à infância e à adolescência, além da assistência aos deficientes,

na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

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

Q38.

Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais e de

nacionalidade, julgue os seguintes itens.

São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai

brasileiro ou mãe brasileira que esteja no exterior a serviço do

Brasil ou de organização internacional.



• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q39.

No que se refere às disposições constitucionais, julgue os itens

a seguir.

Caso seja publicada e passe a viger em fevereiro de 2018, lei

que altere o processo eleitoral poderá ser aplicada a pleito

eletivo que ocorra em outubro desse mesmo ano.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q40.

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

garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas

constitucionais.

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

assegura aos partidos políticos a propaganda partidária

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

lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União

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

Q41.

Julgue os itens subsecutivos, referentes aos direitos políticos e à

organização político-administrativa do Estado brasileiro.

É competência privativa da União legislar acerca do direito

eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE



Q42.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.

Aos estados-membros da Federação compete explorar,

diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão,

os portos marítimos, fluviais e lacustres.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q43.

A respeito da organização político-administrativa brasileira, da

administração pública e do Poder Executivo, julgue os itens

subsequentes.

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

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

que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante, por

exemplo, planejamento e controle do parcelamento do solo

urbano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q44.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.

O agente público condenado por ato de improbidade

administrativa está sujeito à suspensão dos direitos políticos,

à perda da função pública, à indisponibilidade de seus bens e

ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, na forma e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q45.

A respeito dos Poderes Legislativo e Executivo e do regime

constitucional da administração pública, julgue os itens a seguir.



Considere que Afonso seja servidor do Tribunal Regional

Eleitoral do Estado de Goiás e tenha sido eleito como

deputado estadual. Nessa situação, se houver compatibilidade

de horário entre suas atividades no tribunal e sua atuação

como deputado, Afonso pode acumular os dois cargos e

receber as vantagens e as remunerações a eles referentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Congresso Nacional

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

Q46.

A respeito dos Poderes Legislativo e Executivo e do regime

constitucional da administração pública, julgue os itens a seguir.

É da competência exclusiva do Congresso Nacional convocar

plebiscito, caso em que é desnecessária a sanção do presidente

da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Câmara dos Deputados

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q47.

Acerca da disciplina constitucional atinente ao Congresso Nacional,

julgue os itens a seguir.

No caso de o presidente da República, dentro de sessenta dias

após a abertura da sessão legislativa, deixar de apresentar ao Congresso Nacional suas contas relativas ao exercício anterior,

caberá à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Senado Federal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q48.

Julgue os itens a seguir, relativos aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às possíveis relações entre eles.

Caso o vice-presidente da República cometa crime de

responsabilidade, esse fato deverá ser processado e julgado

pelo Senado Federal. O presidente do STF atuará como

presidente do Senado Federal na correspondente sessão de

julgamento.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Deputados e senadores

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q49.

Com relação à organização dos Poderes Legislativo e Judiciário e

ao Conselho Nacional de Justiça, julgue os itens que se seguem.

Desde a expedição do diploma, a imunidade formal protege o

parlamentar contra a prisão, inclusive a civil, ressalvada a

hipótese de flagrante de crime inafiançável.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Atribuições do Presidente da República

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q50.

Com base nas normas constitucionais relativas ao Poder Executivo

e à administração pública, julgue o seguinte item.

A competência conferida ao presidente da República para

expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei

vincula-se ao princípio da legalidade que rege a atuação da

administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Ministros de Estado

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q51.

No que se refere aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,

bem como às funções essenciais à justiça, julgue os seguintes itens.

Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a

coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da

administração federal e estadual concernentes à sua área de

competência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q52.

Acerca do alistamento eleitoral e da organização da justiça eleitoral,

julgue os próximos itens.



De acordo com a Constituição Federal de 1988, os órgãos da

justiça eleitoral são: o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais

regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder judiciário

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

Q53.

Acerca do alistamento eleitoral e da organização da justiça eleitoral,

julgue os próximos itens.

O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, sete

membros, entre os quais estão dois representantes do

Ministério Público Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

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

Q54.

Em relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça,

julgue os seguintes itens.

Ao Conselho Nacional de Justiça cabe o controle da atuação

jurídica, administrativa e financeira do Poder Judiciário e do

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e servidores

vinculados ao Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q55.

Em relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça,

julgue os seguintes itens.

O Ministério Público Eleitoral é parte integrante do Ministério

Público da União, tem estrutura própria e é composto por

procuradores investidos no serviço público mediante

aprovação em concurso próprio para a respectiva carreira.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q56.

Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à

justiça, julgue os itens subsequentes.

Cabe à Advocacia-Geral da União a representação judicial e

extrajudicial não apenas do Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q57.

A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo e das funções

essenciais à justiça, julgue os itens que se seguem.

Essencial à justiça, a defensoria pública é competente para a

defesa dos necessitados, não havendo, porém, óbice a que a

legislação infraconstitucional amplie essa competência para

defesa de sujeitos não hipossuficientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde / Constituição Brasileira, do art. 196 ao 200

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

Q58.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens

que se seguem a respeito da participação de empresas privadas no

Sistema Único de Saúde (SUS).

As instituições privadas poderão participar de forma

complementar do SUS, contudo não é permitida a destinação

de recursos públicos para auxílios ou subvenções aos

estabelecimentos que tenham fins lucrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde / Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990 (Sistema Único de Saúde - SUS)

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

Q59.

No que se refere ao Sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens

subsequentes.

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.



• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde / Lei nº 9.656/1998 (Regulamentação do setor de planos de saúde)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q60.

Com base na regulamentação legal do setor de planos de saúde no Brasil, julgue os itens a seguir.

Em concordância com a livre concorrência, a operação de

planos ou seguros privados de assistência à saúde no Brasil

pode ser realizada por pessoa física.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde / Lei 9.961/2000 (Criação da ANS)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q61.

Com a promulgação da Lei n.º 9.961/2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que possui entre suas

atribuições a regulação, normatização, controle e fiscalização das

atividades que garantem assistência suplementar à saúde. Com base

nos preceitos estabelecidos nesse dispositivo legal, julgue os itens

a seguir.

Representantes dos Ministérios da Saúde, do Trabalho e Emprego e da Previdência e Assistência Social integram a Câmara de Saúde Suplementar.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde / Decreto nº 3.327/2000 (Regulamentação da ANS)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q62.

A respeito da criação e regulamentação da ANS e de suas bases

legais, julgue os itens subsecutivos.

Os diretores da ANS poderão ser estrangeiros, desde que

possuam conhecimento técnico comprovado para desempenhar

a função.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde / Lei nº 10.871/2004 e suas alterações (Dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos

efetivos das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras, e dá outras providências)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q63.



Acerca da criação de carreiras e organização de cargos efetivos nas

autarquias especiais, denominadas agências reguladoras, julgue os

itens seguintes.

A distribuição de cargos de procurador federal nas

procuradorias das agências reguladoras é atribuição do

procurador-geral federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada à Regulação em Saúde / Lei nº 8.078/1990 (Código de defesa do consumidor)

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - COMUNICAçãO SOCIAL / ANTT / 2013 / CESPE

Q64.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivos o

atendimento das necessidades dos consumidores; o respeito à sua

dignidade, saúde e segurança; a proteção de seus interesses

econômicos; a melhoria da sua qualidade de vida; e a transparência

e harmonia das relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) consiste, também, em mecanismo de proteção

das relações de consumo. Os princípios constantes do CDC incluem.

a racionalização e a melhoria dos serviços públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração / Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q65.

A partir de meados da década de 90 do século passado, a noção de

qualidade passou a ser incorporada aos objetivos propostos pela

reforma gerencial em curso no Brasil. Com relação a esse assunto,

julgue os itens que se seguem.

Os princípios estipulados por Deming acerca da qualidade nas

organizações incluem a constância de um propósito de

melhoria de produtos e serviços, a instituição da liderança e do

treinamento em serviço e a eliminação de metas quantitativas

para os empregados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração / Evolução da administração pública no Brasil após 1930; reformas administrativas; a nova

gestão pública

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

Q66.

Julgue os itens seguintes, referentes à evolução dos modelos de

administração pública.

A reforma administrativa ocorrida em 1967 pretendia o 

rompimento com a rigidez burocrática, e, para isso, as



atividades da administração foram centralizadas e algumas 

instituições de administração indireta foram extintas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q67.

Acerca das funções e do processo da administração, julgue os itens.

Em uma organização que estabeleça os padrões esperados de

desempenho, monitore os diversos tipos de desempenho, avalie

os resultados e adote ações corretivas, pode ser observada a

ocorrência da função de controle por meio de um modelo

restritivo-coercitivo de gestão com padrões pré-definidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Estrutura organizacional

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q68.

No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue os

itens subsequentes.

Em uma estrutura departamentalizada fundamentada no

princípio da organização funcional, a autoridade é orientada

pelo conhecimento e pela especialização da função a ser

exercida, o que leva as unidades a estabelecerem linhas diretas

de comunicação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Cultura organizacional

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

Q69.

Acerca das características das organizações formais modernas e da

cultura organizacional, julgue os itens subsequentes.

A cultura organizacional é altamente subjetiva, razão por que,

em regra, ela não é capaz de impedir a introdução de nova

tecnologia na administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Administração / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q70.

Acerca de objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

e de comportamento organizacional, julgue os próximos itens.

O equilíbrio organizacional pode ser alcançado mediante a

troca de contribuições e incentivos na relação entre as pessoas

e as empresas. Nessa troca, as pessoas colaboram para facilitar

o alcance dos objetivos organizacionais, e as empresas

fornecem para esses colaboradores os incentivos que

proporcionam a realização de seus objetivos pessoais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q71.

A respeito da implantação de planos estratégicos em gestão de

pessoas, julgue os próximos itens.

As capacidades individuais são o principal elemento

responsável pelo comportamento e pela produtividade dos

funcionários de uma organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q72.

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

vista da aplicação, entre as áreas de comportamento organizacional

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

os itens a seguir.

Os modelos normativos de gestão de pessoas tendem a evitar

os conflitos nas relações entre indivíduos e organizações por

considerarem que ambas as partes compartilham os mesmos

objetivos e interesses.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Motivação

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

Q73.



Acerca de organização e motivação, julgue os itens a seguir.

Caso se busque motivar um colaborador que tenha alta

necessidade de realização nos termos propostos pela teoria das

necessidades adquiridas, deve-se considerar que pessoas com

essa característica preferem trabalhar sozinhas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Liderança

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q74.

Considerando aspectos do comportamento organizacional e da

gestão de pessoas, julgue os próximos itens.

Nas situações em que um problema identificado não estiver

claramente definido e não exigir solução de qualidade, estando,

contudo, disponíveis as informações necessárias para a

decisão, deve-se adotar um estilo de liderança voltado ao grupo

para que a decisão seja compartilhada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Desempenho

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q75.

Na administração pública, há a tendência de substituição gradual

dos métodos tradicionais de avaliação pelo que se denomina

atualmente de gestão do desempenho. Com relação a esse assunto,

julgue os itens que se seguem.

Um dos problemas no uso de medidas de produtividade em

avaliações de desempenho diz respeito ao fato de que os

resultados não dependem unicamente do esforço e capacidade

dos funcionários.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da

qualidade

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

Q76.

A respeito de controle, gestão de pessoas, gestão da qualidade e

modelo de excelências gerencial, julgue os itens seguintes.



De acordo com Feigenbaum, a qualidade está associada à

possibilidade de se disponibilizar para o cliente o melhor

produto a despeito do preço de venda.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ferramentas de gestão da qualidade

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q77.

Acerca da gestão da qualidade e de processos, julgue os itens a

seguir.

O controle de qualidade feito a partir de parcela

estatisticamente significativa de produtos ou serviços

considerados perfeitos ou com erro zero ocorre mediante uso

da amostragem para aceitação e do controle de processo nas

organizações.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo do gespublica

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q78.

No que se refere a gestão de pessoas e gestão da qualidade,

julgue os próximos itens. Nesse sentido, considere que a sigla GESPUBLICA, sempre que utilizada, refere-se a Programa Nacional de Gestão Pública e

Desburocratização.

Nas organizações, a manutenção de padrões de qualidade gera

custos de prevenção e custos de avaliação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de gestão de processos / Técnicas de mapeamento

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

Q79.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

Na administração pública, os processos podem ser

caracterizados por sua abrangência. Nesse aspecto, são

denominados horizontais os processos realizados inteiramente

em uma unidade funcional.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Noções de gestão de processos / Análise e melhoria de processos

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 6 / ANAC / 2012 / CESPE

Q80.

No que se refere às estratégias de produção, julgue os itens que se

seguem.

Como o principal objetivo da cadeia de valor é fidelizar o

cliente, o processo de formulação das estratégias inicia-se pela

análise e compreensão dos consumidores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração de recursos materiais / Classificação de Materiais

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

Q81.

A respeito da conceituação e dos tipos de classificação de materiais,

julgue os seguintes itens.

A classificação de materiais mais comum inclui as

matérias-primas, os materiais em processamento e os

semiacabados, além dos produtos acabados da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração de recursos materiais / Gestão de Estoques

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

Q82.

Com relação a controle de estoques, de recebimento e

armazenagem de materiais, julgue os itens subsequentes.

A avaliação dos estoques pode ser feita, entre outros métodos,

por meio da avaliação pelo custo médio e pelo método FIFO,

ou PEPS (o primeiro que entra é o primeiro que sai).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração de recursos materiais / Recebimento e Armazenagem

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

Q83.

Com relação a controle de estoques, de recebimento e

armazenagem de materiais, julgue os itens subsequentes.



O procedimento sequencial correto de um almoxarifado

consiste em: armazenagem, distribuição e recebimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração de recursos materiais / Distribuição de Materiais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q84.

Acerca da distribuição de materiais, julgue os itens que se seguem.

A utilização do modal marítimo para o transporte de produtos

líquidos é proibida devido ao risco de contaminação das águas

por possíveis vazamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração de recursos materiais / Gestão Patrimonial

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

Q85.

Julgue os próximos itens, acerca da gestão patrimonial.

Redução de custo e depreciação são os fatores que motivam as

substituições de equipamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q86.

No que diz respeito aos conceitos e princípios arquivísticos, julgue

os itens que se seguem.

A organicidade consiste, basicamente, em preservar os

elementos que dão confiabilidade aos documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Legislação arquivística

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q87.

Com relação à legislação arquivística, julgue os próximos itens.

Os documentos acumulados pelas instituições públicas e pelas 

entidades privadas encarregadas de serviços públicos não são



considerados documentos públicos, de acordo com a legislação 

em vigor.

• CERTO

• ERRADO

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

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

de documentos

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q88.

Julgue os itens a seguir, a respeito da gestão de documentos.

A tramitação dos documentos é realizada pelo setor de

protocolo, ao passo que a distribuição, isto é, a passagem dos

documentos de um setor para outro, é de responsabilidade dos

setores de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q89.

Acerca da classificação de documentos, julgue os itens que se

seguem.

A classificação de documentos de arquivo é realizada após a

aplicação da tabela de temporalidade de documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo;

Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q90.

A respeito de planejamento, construção, organização e

administração de arquivos, julgue os itens subsecutivos.

Um arquivo deve oferecer três áreas específicas: uma,

reservada ao processamento técnico e aos depósitos; outra, de

caráter administrativo; e a última, destinada ao público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE



Q91.

Julgue os itens a seguir, a respeito da gestão de documentos.

A destinação final dos documentos de arquivo em uma tabela

de temporalidade pode indicar a eliminação física do

documento ou, para documentos com valor secundário, sua

guarda permanente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q92.

No que diz respeito à gestão de documentos, julgue os próximos

itens.

Para preservar os documentos considerados de valor

permanente, é importante produzi-los em papel com pH neutro

e sem elementos metálicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q93.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens subsequentes.

Os atos praticados pelos servidores do MPU possuem

presunção de legitimidade, não sendo possível, por isso,

questionar-se, administrativamente, a veracidade dos fatos

expostos em declaração por eles exarada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q94.

Acerca dos atos administrativos, julgue os itens subsequentes.

O ato que aplica determinada sanção a um servidor público

configura exemplo de ato constitutivo, que se caracteriza por

criar, modificar ou extinguir direitos.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

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

Q95.

A respeito dos agentes públicos, julgue os itens que se seguem.

Uma pessoa que mantém uma relação permanente com o Estado por integrar o quadro funcional de uma autarquia é um

agente público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q96.

A respeito dos cargos e funções públicas, julgue os itens que se

seguem.

A função pública compreende o conjunto de atribuições

conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, razão por

que não é exercida por servidores temporários.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico

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

Q97.

Julgue os itens que se seguem, referentes aos poderes da

administração pública.

O poder hierárquico é aquele que confere à administração

pública a capacidade de aplicar penalidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q98.

O servidor responsável pela segurança da portaria de um 

órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse 

órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a 

partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as



pessoas que entrassem e saíssem do imóvel. 

 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens que se 

seguem. 

O ato da autoridade superior foi praticado no exercício de seu

poder disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q99.

A legislação concede à administração poderes extraordinários,

necessários para que o Estado alcance os seus fins.

Em relação aos

poderes da administração pública, julgue os itens seguintes.

Poder regulamentar é o poder que a administração possui de

editar leis, medidas provisórias, decretos e demais atos

normativos para disciplinar a atividade dos particulares.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia

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

Q100.

Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia

administrativa, julgue os itens seguintes.

O poder de polícia administrativa, que incide sobre as

atividades, os bens e os próprios indivíduos, tem caráter

eminentemente repressivo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q101.

Julgue os itens que se seguem, referentes aos poderes da

administração pública.

O excesso de poder, espécie de abuso de poder, ocorre quando

o agente público ultrapassa os limites impostos a suas

atribuições.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q102.

A respeito de licitação, julgue os itens que se seguem.

Em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento

convocatório, o edital, caracterizado como a lei interna da

licitação, vincula tanto a administração quanto os licitantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Dispensa e inexigibilidade

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

Q103.

Julgue os próximos itens, acerca de inexigibilidade de licitação e do

leilão como modalidade licitatória.

A contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com

profissionais ou empresas de notória especialização, insere-se

entre as hipóteses de licitação dispensável.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades

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

Q104.

Julgue os próximos itens, acerca de inexigibilidade de licitação e do

leilão como modalidade licitatória.

Se a administração pública pretender vender bens móveis

inservíveis, ela deverá fazê-lo mediante leilão a quem oferecer

o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação dos bens

em questão.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle / Administrativo

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q105.



Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda

contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do

Plano Diretor Plurienal da ZFM, julgue os itens a seguir.

Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle

do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o

Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle / Judicial

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

Q106.

Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia

administrativa, julgue os itens seguintes.

Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle

judicial, sustar, de ofício, os atos normativos do Poder

Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle / Legislativo

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q107.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens que se seguem.

O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria

administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

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

Q108.

Julgue os itens a seguir, referentes a responsabilidade civil do

Estado e licitações.

De acordo com a Constituição Federal, somente as pessoas

jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Nomeação, Posse e Exercício

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q109.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens subsequentes.

O servidor público federal estável, habilitado em concurso

público e empossado em cargo de provimento efetivo, só

perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em

julgado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Vacância

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q110.

No que concerne à Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.

Um servidor público que tiver sido desligado do cargo, por

meio de exoneração não terá sido objeto de saída punitiva

compulsória.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Remoção e redistribuição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q111.

A respeito da Lei nº 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Paulo, técnico judiciário em exercício na capital do estado de jurisdição de um TRE, pediu sua remoção para outra cidade, na mesma jurisdição desse tribunal.

Nessa situação, se for removido, Paulo não terá direito a ajuda de custo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Vencimento e remuneração

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

Q112.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 

cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,



seguida de uma assertiva a ser julgada. 

Pablo, técnico judiciário do TRE/GO, recebe mensalmente

adicional de qualificação por ter concluído curso de mestrado na sua área de atuação. Nessa situação, os valores recebidos

por Pablo pela referida qualificação incorporam-se ao seu vencimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Substituição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q113.

A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos.

Considere que determinado servidor público tenha substituído

seu chefe, afastado para gozo de licença, pelo período de três

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Vantagens

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

Q114.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,

cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Caio, analista judiciário do TRE/GO, está em gozo de licença

para tratar de interesses particulares. Nessa situação, a referida

licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, se for de

interesse do tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Deveres

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q115.

No que diz respeito aos direitos e deveres do servidor público,

previstos na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsecutivos.

Durante o período de apuração dos deveres inerentes ao cargo 

do servidor, as sanções administrativas decorrentes



do processo disciplinar poderão cumular-se com as sanções 

penais, sendo afastada, entretanto, a responsabilidade 

administrativa do servidor no caso de absolvição criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das

Fundações Federais) / Proibições

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q116.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens subsequentes.

Os impedimentos, as proibições e os deveres previstos na Lei

nº 8.112/1990 somente se aplicam ao servidor público após a

posse, momento em que ocorre a investidura no cargo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ética no serviço público / Comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho, prioridade

em serviço

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q117.

Acerca de ética e função pública, julgue os itens que se seguem.

As características requeridas dos ocupantes de cargos públicos

incluem concentração no trabalho, dedicação, empenho para

servir a comunidade e competência técnica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Noções de organização administrativa

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q118.

Com relação à administração pública e seus princípios

fundamentais, julgue os próximos itens.

Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito

público que compõem tanto a administração pública direta

quanto a indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Administração direta e indireta



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

Q119.

A respeito da administração direta e indireta, centralizada e

descentralizada, julgue os itens subsequentes.

A Secretaria de Estado da Agricultura compõe a estrutura da

administração direta de um estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Administração centralizada e descentralizada

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

Q120.

Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue

os itens seguintes.

Na desconcentração, há divisão de competências dentro da

estrutura da entidade pública com atribuição para desempenhar

determinada função.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Autarquias

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q121.

Julgue os itens a seguir, de acordo com o regime jurídico das

autarquias.

Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria,

com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível

que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente

federativo que a criou.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Agências Reguladoras e Executivas

Fonte: CONTADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q122.

Com relação a organização administrativa e licitação, julgue os

itens a seguir.

As agências reguladoras, por atuarem na regulação do

mercado, são consideradas entidades paraestatais que atuam

em colaboração com o Estado.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Fundações Públicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q123.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

A fundação pública de direito privado tem sua instituição

autorizada por lei específica, cabendo a lei complementar

definir as áreas de sua atuação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Sociedades de Economia Mista

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q124.

No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da

administração pública e à organização administrativa, julgue os

itens subsequentes.

São características das sociedades de economia mista: criação

autorizada por lei; personalidade jurídica de direito privado;

sujeição ao controle estatal; estruturação sob a forma de

sociedade anônima.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa / Empresas Públicas

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

Q125.

Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue

os itens seguintes.

As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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