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DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA A SAÚDE NO FUTURO

Ganha força a ideia de investir em inovação e tecnologia para atender a exigência por qualidade

<04/10/2016-13H10/ATUALIZADO12H11/PORAMARÍLISLAGE>

Domicroaomacro–assimprecisaseroolhar 

de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com 

o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência 

porqualidade,prometempressionaraindamaiso 

setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em 

inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos 

pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h. 

DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo



papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

De acordo com o texto, é correto afirmar

que

• A) quem está à frente de um grande projeto

precisa se preocupar tanto com o bom

funcionamento de seus equipamentos

quanto com o bem-estar de seus

colaboradores.

• B) o objetivo do evento Innovation Summit

foi debater os custos da implantação de

equipamentosmaismodernosnoshospitais

públicos e avaliar se essa implantação

beneficiariaospacientes.

• C) oÍndiceNacionaldePreçosaoConsumidor

AmplotemsidoinferioràVariaçãodeCustos

Médico-Hospitalares.

• D) o Hospital Johns Hopkins implementou

mudançasqueresultaramnadiminuiçãodo

tempodeesperaporatendimentoprioritário:

de6horasparamenosde4horas.

• E) Speranzini Jr., Presidente e CEO da GE

Healthcare para América do Sul, declara

que,comsoluçõespadronizadasemtodos

oshospitais,épossívelgarantiraqualidade

doserviçoprestado.
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TEXTO II

IBGE: 24,8 milhões das pessoas de 14 a 29 anos não frequentam escolas no país 21/12/2017 11h43 - Rio de Janeiro

A Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2016 

divulgada hoje (21) pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) estima que 

24,8 milhões das pessoas de 14 a 29 anos 

de idade não frequentavam escola, cursos 

pré-vestibular, técnico de nível médio ou de 

qualificação profissional no ano passado. 

As razões mais frequentes para não estarem 

estudando foram por motivo de trabalho, 

seja porque trabalhava, estava procurando



trabalho ou conseguiu trabalho que iria 

começar em breve (41%); não tinha interesse 

em continuar os estudos (19,7%); e por ter 

que cuidar dos afazeres domésticos ou de 

criança, adolescente, idosos ou pessoa com 

necessidades especiais (12,8%). 

Os motivos relacionados ao mercado 

de trabalho para não ir à escola foram mais 

frequentes entre os homens (50,5%). Além 

disso, entre eles, 24,1% disseram não ter 

interesse, e 8,2% já tinham concluído o nível 

de estudo que desejavam. 

Para as mulheres, o motivo relacionado a 

trabalho para não estudar também foi o mais 

frequente (30,5%); 26,1% delas alegaram ter 

que cuidar dos afazeres domésticos ou de 

criança, adolescente, idosos ou pessoa com 

necessidades especiais, proporção 30 vezes 

superior à observada entre os homens; e 

14,9% não tinham interesse. 

No Brasil, em 2016, havia 51,6 milhões de 

pessoas de 14 a 29 anos de idade. Desse total, 

13,3% estavam ocupadas e estudavam; 20,5% 

não trabalhavam e não estudavam; 32,7% não 

trabalhavam, mas estudavam e 33,4% estavam 

ocupadas e não estudavam. [...]

CAMPOS, Ana Cristina. IBGE: 24,8 milhões das pessoas de 14 a

29 anos não frequentam escolas no país. Disponível em: < http://

agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-12/ibge-248-milhoes-

das-pessoas-de-14-29-anos-nao-frequentam-escolas-no-pais>. Acesso

em: 10 jan. 2018.

Com relação à forma como o texto

se estrutura, conclui-se que ele é,

predominantemente,

• A) argumentativo.

• B) dialogal.

• C) expositivo.

• D) injuntivo.

• E) narrativo.
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A correção ortográfica é requisito

elementar de qualquer texto e é ainda

mais importante quando se trata de

textos oficiais. Assinale a alternativa que

apresenta a vogal ou encontros vocálicos

necessários para completar, na ordem

apresentada, as seguintes palavras:

REB__CAR, LAV__RA, BAND__JA,

COLH__TA, AC__DIR, B__BINA, FEM__

NINO, ACAR__AR.

• A) U–O–EI–EI–O–O–E–E.

• B) OU–OU–E–E–O–O–I–I.

• C) OU–O–EI–E–O–U–E–I.

• D) O–O–E–E–OU–U–E–I.

• E) O–OU–E–EI–U–O–I–E.
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TEXTO I

Vida de Acompanhante

Ana teve que fazer uma pequena

intervenção cirúrgica e me convidou para ser

seu acompanhante na casa de saúde. Bem,

normalmente evito passar até na porta de um

hospital (atravesso sempre para o outro lado

da rua, receoso de apagar diante de um bafo

mais forte de éter). Aquela situação, porém,

não me permitia simplesmente bater em

retirada. Mesmo assim, o medo falou mais alto

e bem que tentei cair fora.

- Escuta, Ana, quero lhe dizer que me sinto

profundamente honrado com o convite que

você me faz para ser seu partner no hospital

mas... Será que vai pegar bem? Será que o

pessoal do hospital não vai reparar de você

ter o próprio marido como acompanhante?

Você sabe como é esse pessoal de hospital,

fala demais. Vão dizer que você é uma mulher

absorvente, ciumenta, que não larga o marido

nem para ser operada.

- Se você não quiser ir - disse ela muito

segura - eu chamo outra pessoa.

- Não, Ana. Que é isso? Eu vou, claro. Tamos

aí, firme e forte. O problema é que não tenho

muita experiência. Talvez pudéssemos chamar

outra pessoa para ir com a gente. Na minha

vida, só entrei como acompanhante em baile

de formatura. O convite do hospital dá direito

a levar quantos acompanhantes?

- Um. Um só. E vai ser você. Ou será que

você está com medo?

- Quem, eu? - dei aquela do machão. - Você

não me conhece... Sou uma fera braba dentro

de um hospital.

- Tenho a impressão de que você está com

medo.

Não adianta fingir, pensei. Resolvi me

entregar:

- Morrendo, Ana. Tô morrendo de medo. Não

sei se vou agüentar. Tenho pavor de entrar em

hospital, aquele clima, aquele cheiro... Veja, já

estou suando só de pensar.

- Fique tranqüilo - disse ela me afagando

- não precisa se preocupar. Não vou deixá-lo

sozinho.

- Você jura? Mas e quando você estiver na

sala de cirurgia, quem vai tomar conta de mim?

- Fique calmo, bobinho. Deixo minha

irmã tomando conta de você. Eu volto logo.

Qualquer coisa, estarei ao seu lado.

A conversa foi muito reconfortante. Ana

procurou me dar força e, depois de ouvi-

la durante três horas, senti que já estava

psicologicamente preparado para enfrentar a

situação de acompanhante. [...]



NOVAES, Carlos Eduardo. Vida de acompanhante. In: A cadeira do

dentista. Coleção Para gostar de ler. 8.ed.. São Paulo: Ática, 2005,

p. 26-27.

Considerando o texto, no trecho “[...]

depois de ouvi-la durante três horas

[...]”, o pronome em destaque refere-se

ao termo

• A) irmã.

• B) coisa.

• C) conversa.

• D) Ana.

• E) situação.
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Texto 2

A oferta

Recentemente cancelei o serviço de TV a

cabo por estar insatisfeita com a empresa.

Após o cancelamento, recebi dezenas de

ligações deles tentando me convencer a voltar

a ser cliente. A última foi num sábado antes das

oito da manhã e, claro, eu estava dormindo.

-Senhora, podemos lhe dar seis meses de

isenção de mensalidade!

-Realmente não tenho interesse.

-A senhora pode, então, oferecer a promoção

a um amigo!

Respirei fundo e, já irritada, disse:

-Sinceramente, só recomendaria essa oferta

a um inimigo.

-Sem problema! A senhora pode me passar

o nome e o telefone de seu inimigo?

Fonte: <http://www.refletirpararefletir.com.br/textos-de-humor>.

Acesso em: 23 Jun 2017.

A respeito dos usos do verbo “poder” ao

longo das falas do atendente, assinale a

alternativa correta.

• A) Todos os casos possuem o mesmo

sentido, de possibilidade, mostrando que o

atendente mantém a mesma estratégia para

convencer a mulher.

• B) Apenas os dois últimos casos possuem o

mesmo sentido, de solicitação, pois, nesse

momento, o atendente está buscando captar

novos clientes.

• C) Os três usos possuem sentidos diferentes,

apesar de todos estarem relacionados com

a mesma estratégia de captação de clientes.

• D) Cada um dos usos possui um sentido,

revelando as diferentes estratégias

empregadas pelo atendente para manter e

captar novos clientes.

• E) Todos os casos possuem o mesmo sentido, 

de solicitação, pois o tempo todo o atendente 

está pedindo que a mulher, de alguma



forma, mantenha o serviço oferecido pela 

empresa.
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TEXTO I

Vida de Acompanhante

Ana teve que fazer uma pequena

intervenção cirúrgica e me convidou para ser

seu acompanhante na casa de saúde. Bem,

normalmente evito passar até na porta de um

hospital (atravesso sempre para o outro lado

da rua, receoso de apagar diante de um bafo

mais forte de éter). Aquela situação, porém,

não me permitia simplesmente bater em

retirada. Mesmo assim, o medo falou mais alto

e bem que tentei cair fora.

- Escuta, Ana, quero lhe dizer que me sinto

profundamente honrado com o convite que

você me faz para ser seu partner no hospital

mas... Será que vai pegar bem? Será que o

pessoal do hospital não vai reparar de você

ter o próprio marido como acompanhante?

Você sabe como é esse pessoal de hospital,

fala demais. Vão dizer que você é uma mulher

absorvente, ciumenta, que não larga o marido

nem para ser operada.

- Se você não quiser ir - disse ela muito

segura - eu chamo outra pessoa.

- Não, Ana. Que é isso? Eu vou, claro. Tamos

aí, firme e forte. O problema é que não tenho

muita experiência. Talvez pudéssemos chamar

outra pessoa para ir com a gente. Na minha

vida, só entrei como acompanhante em baile

de formatura. O convite do hospital dá direito

a levar quantos acompanhantes?

- Um. Um só. E vai ser você. Ou será que

você está com medo?

- Quem, eu? - dei aquela do machão. - Você

não me conhece... Sou uma fera braba dentro

de um hospital.

- Tenho a impressão de que você está com

medo.

Não adianta fingir, pensei. Resolvi me

entregar:

- Morrendo, Ana. Tô morrendo de medo. Não

sei se vou agüentar. Tenho pavor de entrar em

hospital, aquele clima, aquele cheiro... Veja, já

estou suando só de pensar.

- Fique tranqüilo - disse ela me afagando

- não precisa se preocupar. Não vou deixá-lo

sozinho.

- Você jura? Mas e quando você estiver na

sala de cirurgia, quem vai tomar conta de mim?

- Fique calmo, bobinho. Deixo minha

irmã tomando conta de você. Eu volto logo.

Qualquer coisa, estarei ao seu lado.

A conversa foi muito reconfortante. Ana

procurou me dar força e, depois de ouvi-

la durante três horas, senti que já estava

psicologicamente preparado para enfrentar a

situação de acompanhante. [...]



NOVAES, Carlos Eduardo. Vida de acompanhante. In: A cadeira do

dentista. Coleção Para gostar de ler. 8.ed.. São Paulo: Ática, 2005,

p. 26-27.

Em “Aquela situação, porém, não

me permitia simplesmente bater em

retirada.”, com relação à colocação

pronominal, constata-se que o pronome

em destaque está em posição de

• A) mesóclise, pois encaixa-se em estrutura

com verbo no futuro.

• B) próclise, pois encontra-se em uma oração

subordinada.

• C) mesóclise, pois está entre um advérbio e

um verbo.

• D) ênclise, pois o precede um advérbio de

negação.

• E) próclise, pois encontra-se depois do

advérbio de negação.

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

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

oração

Fonte: ASSISTENTE DE ADMINISTRAçãO / FUNPAPA / 2018 / AOCP

Q7.
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Domicroaomacro–assimprecisaseroolhar 

de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com 

o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência 

porqualidade,prometempressionaraindamaiso 

setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em



inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos 

pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h. 

DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo 

papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

Assinale a alternativa correta quanto ao

que se afirma a respeito das palavras em

destaque em “Com o envelhecimento,

há uma maior incidência de doenças

crônicas, cujo tratamento é até sete

vezes mais caro que o de doenças

infecciosas.”.

• A) Otermo“com”introduzumadjuntoadverbial

decompanhia.

• B) O verbo “há” poderia ser substituído

por “ocorre”, sem prejuízo sintático ou

semântico.

• C) Seocomplementoverbalde“há”estivesse

noplural, esse verbodeveria sofrer flexão

de número.

• D) O pronome relativo “cujo” poderia ser

substituídopor“que”,semprejuízosintático

ou semântico.

• E) Opronomerelativo“cujo”serefereàpalavra

“incidência”.
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de quem está à frente de um grande projeto. 

Ao mesmo tempo em que é crucial monitorar 

e prever as falhas de um equipamento, não 

se pode perder de vista os futuros riscos que 

rondamumsetor.Etudodepende,claro,deque 

esses diagnósticos sejam acompanhados por 

soluçõesefetivas. 

ÉcomessefocoqueaGEHealthcareacaba 

de promover, no Rio, o Innovation Summit, 

um evento que reuniu cerca de 50 instituições 

para debater os desafios do atual modelo de 

negóciosnaáreadesaúde.Odiagnósticoéde 

aumento de custos no setor, devido a alguns 

fatores.Umdeles,atransformaçãodemográfica 

dasociedade.Estima-seque,em2030,20%da 

populaçãobrasileiraterámaisde60anos.Com 

o envelhecimento, há umamaior incidência de 

doenças crônicas, cujo tratamento é até sete 

vezesmaiscaroqueodedoençasinfecciosas. 

Esseeoutrosfatores,comoamaiorexigência 

porqualidade,prometempressionaraindamaiso 

setor,quejáestáapreensivo.Segundodadosda 

ANS(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar), 

asdespesasdosistemavêmsubindo,emmédia, 

16%aoano,desde2010,enquantoasreceitasde 

contraprestaçõesaumentamcercade14%.Além 

disso,aVariaçãodeCustosMédico-Hospitalares 

(VCMH)temsidosuperioraoÍndiceNacionalde 

PreçosaoConsumidorAmplo(IPCA). 

Nessecenário,ecomtaisperspectivas,como 

reagir? Entre os participantes do Innovation 

Summit, ganha força a ideia de investir em 

inovação e tecnologia. Plataformas digitais, 

assim como análises de dados, podem suprir 

o setor com novas estratégias de negócios 

que levem tanto a um ganho de produtividade 

como de qualidade. “É preciso que haja uma 

mudança de foco.Ainda que os produtos e os 

resultados sejam importantes, os processos e 

ovaloragregadosãoaindamais”,disseJörgen 

Nordenström, professor do Instituto Karolinska, 

uma das maiores faculdades de medicina da 

Europa. 

Um bom exemplo dessa estratégia vem de 

Baltimore (EUA). O Hospital Johns Hopkins 

conseguiu diminuir o tempo de espera por 

atendimento ao instituir o primeiro centro de 

análise preditiva com foco na experiência dos 

pacientes. As mudanças, feitas em parceria 

com a GE, facilitaram tanto a visualização e 

compartilhamentodedadoscomoacomunicação 

entre os funcionários, o que permitiu gerenciar 

melhorofluxodepessoas.Aesperaporumleito 

para internação,porexemplo,erade6hecaiu 

paramenosde4h.



DaurioSperanziniJr.,PresidenteeCEOdaGE 

HealthcareparaAméricaLatina,destacouqueo 

papeldacompanhiavaimuitoalémdaofertade 

equipamentos–ofocoestánaconexãoentreas 

máquinasedasmáquinascomaspessoas,para 

obterdadosquefaçamadiferença. 

“Estamos atuando como uma consultora na 

área da saúde. Com soluções customizadas 

é possível acompanhar o crescimento dos 

negócios, ajudar na tomada de decisões com 

base em dados e estatísticas, além de auxiliar 

na escolha demelhores estratégias para obter 

um alto índice de produtividade”, destacou 

Speranzini Jr. “O sucesso desse processo 

depende muito de uma mudança cultural em 

todasasnossasorganizações.Nãose tratade 

umprocessosimplesoufácil,masquegarantirá 

o nosso sucesso no futuro que começa ser 

desenhadoagora.”

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Caminhos-para-o-futuro/Saude/

noticia/2016/10/desafios-e-solucoes-para-o-futuro-da-saude.html

Sobre o uso de vírgulas em “Segundo

dados da ANS (Agência Nacional de

Saúde Suplementar), as despesas do

sistema vêm subindo, em média, 16% ao

ano, desde 2010, enquanto as receitas

de contraprestações aumentam cerca de

14%.”, assinale a alternativa correta.

• A) A expressão “Segundo dados da ANS

(AgênciaNacionaldeSaúdeSuplementar),”

estáacompanhadadevírgulaporqueéum

adjuntoadverbialqueestádeslocado.

• B) Em “Segundo dados da ANS (Agência

Nacional de Saúde Suplementar),”, o uso

devírgulaéopcional.

• C) Aexpressão“emmédia”estáentrevírgulas

porqueéumaposto.

• D) Aexpressão“desde2010”estáentrevírgulas

porqueéumaexpressãoexplicativa.

• E) A expressão “desde 2010” está entre

vírgulasporqueéumadjuntoadverbial de

modo.
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Texto I

Nossa imaginação precisa da literatura mais do que nunca

LIGIAG.DINIZ–22FEV2018-18:44

Vamos partir de uma situação que grande 

parte de nós já vivenciou. Estamos saindo do 

cinema, depois de termos visto uma adaptação 

deumlivrodoqualgostamosmuito.Naverdade, 

até que gostamos do filme também: o sentido 

foi mantido, a escolha do elenco foi adequada, 

e a trilha sonora reforçou a camada afetiva da 

narrativa.Porqueentãosentimosquealgoestá 

foradolugar?[...] 

Oquesemprefaltaemumfilmesoueu.Parto 

dessa ideia simples e poderosa, sugerida pelo



teóricoWolfgangIseremumdeseuslivros,para 

afirmar quenuncaprecisamos tanto ler ficçãoe 

poesia quanto hoje, porque nunca precisamos 

tanto de faíscas que ponham em movimento o 

mecanismolivredanossaimaginação.Nenhuma 

forma de arte ou objeto cultural guarda a 

potênciaescondidaporaquelemontedepalavras 

impressasnapágina. 

Essapotênciavem,entreoutrosaspectos,do 

tantoquealiteraturaexigedenós, leitores.Não 

falodoesforçodecompreenderumtexto,nemda 

atençãoqueashistóriasepoemasexigemdenós 

– embora sejam incontornáveis também. Penso 

no tanto que precisamos investir de nós, como 

sujeitos afetivos e como corpos sensíveis, para 

que as palavras se tornem um mundo no qual 

penetramos.[...] 

Somosbombardeados tododia, o dia inteiro, 

por informações. Estamos saturados de dados 

e de interpretações. A literatura – para além 

do prazer intelectual, inegável – oferece algo 

diferente.Trata-sedeumaenergiaqueoteórico 

Hans Ulrich Gumbrecht chama de “presença” e 

queremeteaumcontatocomomundoqueafeta 

ocorpodoindivíduoparaalémeparaaquémdo 

pensamentoracional. 

Muitos eventos produzem presença, é claro: 

jogoseexercíciosesportivos,showsdemúsica, 

encontros com amigos, cerimônias religiosas 

e relações amorosas e sexuais são exemplos 

óbvios. Por que, então, defender uma prática 

eminentemente intelectual, como a experiência 

literária, com o objetivo de “produzir presença”, 

isto é, de despertar sensações corpóreas e 

afetos?A resposta está, como já evoquei mais 

acima, na potência guardada pela ficção e a 

poesiaparadispararaimaginação.[...] 

A leitura de textos literários [...] exige que 

nossocorpoestejaeleprópriopresentenoespaço 

ficcional com que nos deparamos, sob pena de 

nãoexistirespaçoficcionalalgum. 

Mais ainda, a experiência literária nos dá a 

chance de vivenciarmos possibilidades que, no 

cotidiano,estãofechadasanós:deexplorarmos 

essas possibilidades como se estivéssemos, de 

fato,presentes.Eaimaginaçãoéopalcoemque 

avivênciadessaspossibilidadeséencenada,por 

meiodojogoentreidentificaçõeserejeições.[...]

(Adaptadode:<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/22/opi-

nion/1519332813_987510.html.>Acessoem:27mar.2018)

Referente à concordância verbal e nominal no texto I, assinale a alternativa correta.

• A) Em “Vamos partir de uma situação que grandepartedenósjávivenciou.”,overbo em destaque poderia estar no plural, concordandocomopronome“nós”.

• B) Em “Nenhuma forma de arte ou objeto cultural guarda a potência escondida por aquele monte de palavras impressas na

página.”,osujeitoemdestaqueécomposto por dois núcleos ligados por “ou”. Nesses casos,aconcordânciadevesedarsempre

nosingular,comonoexcertoemquestão.

• C) Considereoseguinteexcerto:“Essapotência vem,entreoutrosaspectos,dotantoquea literatura exige de nós, leitores.”. Caso o

sujeitodoverboemdestaqueestivesseno plural,talverboseriagrafadocomoacento agudo.

• D) Considere o seguinte excerto: “Trata-se de uma energia que o teóricoHansUlrichGumbrechtchamade‘presença’[...]”.Caso a expressão em destaque

estivesse no plural,overbo“tratar-se”estariaflexionado tambémnoplural.

• E) Em “[...] a experiência literária nos dá a chance de vivenciarmos possibilidades [...]”,overboemdestaqueestáempregado

noinfinitivo,emsuaformanãoflexionada.
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FOTOGRAFIA E AUTOIMAGEM

ELLEN PEDERÇANE

A fotografia há muito é um recurso de memória, 

seja de cunho coletivo, histórico, registro 

documental ou pessoal. É memória, testemunho 

de uma época, de um acontecimento ou apenas 

recordação de um momento importante de 

história pessoal/familiar. A cada dia expande 

seu campo de ação e amplia seus significados, 

valores e funções. Hoje, um peso que vem 

ganhando notoriedade é o da autocontemplação. 

Do indivíduo perdido nesse cotidiano acelerado 

do século XXI permitindo-se parar e se observar 

ao ser fotografado. 

Com o surgimento da fotografia digital, a 

proximidade dela com a população ganhou uma 

nova perspectiva. E seja de forma artística ou 

comercial, a possibilidade de ser retratado por 

um profissional é maior hoje do que há 20 anos. 

E essa proximidade da fotografia com o cidadão 

comum, entre outros quesitos, tem cumprido esse 

papel reflexivo: quem somos em meio a toda 

essa loucura que vivemos. O quanto nos olhamos 

dentro desse furacão. 

Um simples ensaio fotográfico pode mexer 

seriamente com nossa autoestima. Agora, a 

fotografia é a cura da baixa-estima? Não é isso. 

Todavia, uma nova relação consigo mesmo, 

com seu corpo, com sua imagem é um pontapé 

importante para esses encontros constantemente 

adiados entre nós e nós mesmos. Estar 

“confortável” dentro do corpo que possuímos é um 

passo importante na caminhada de descoberta 

das incontáveis belezas que carregamos dentro 

de nós. 

Outro fator interessante que nasce dessa 

proximidade é a quebra (mesmo que ainda de forma 

tímida) de padrões. Propagandas, comerciais, 

cinema, tantas informações que nos dizem como 

nosso corpo deve ser, deixa tão distante de nós o 

direito de saber o valor, a beleza e sensualidade 

que todos carregamos. O crescimento do ensaio 

boudoir* toca especialmente nesse ponto. São 

pessoas descobrindo sua beleza, suas nuances, 

se deliciando por ser quem se é, com suas curvas, 

sem preocupação com a perfeição. É um ensaio 

extremamente delicado e de um resultado tão 

positivo. É um leve grito de resistência num mar 

de padrões hipócritas. Todos têm de conhecer e 

reconhecer sua beleza e celebrá-la a qualquer 

hora. Um ensaio com essas características tem 

um papel também social, psicológico, um olhar 

que trata de inserir as pessoas e não as excluir 

ainda mais. 

Um trabalho sensível, delicado, que exige 

tato do profissional. Uma experiência especial 

para o retratado e para o fotógrafo. Trabalhar 

com público e padrões fica mais interessante 

quando a proposta é ir além do senso comum. 

Tocar vidas e colaborar, mesmo com uma 

pequena porcentagem, da relação de autoamor 

que o retratado vive é apenas incrível. É aquele 

bônus de fazer um bom trabalho. É o bônus de 

compreender esses novos papéis da fotografia na



atualidade. É aquele bônus de se ter um trabalho 

humano, atencioso, buscando olhar além do que 

somos “treinados” a olhar. 

* Boudoir: Ensaio fotográfico sensual que 

mostra a intimidade , muitas vezes, de forma 

despretensiosa, contribuindo para a melhora da 

autoestima e da afirmação do corpo.

Retirado e adaptado de: http://obviousmag.org/brincando_com_le-

tras/2017/fotografia-e-autoimagem.html. Acesso em: 13 ago. 2018.

De acordo com a regência verbal

e nominal na Língua Portuguesa,

considere o trecho a seguir e assinale

a alternativa correta: “Um trabalho

sensível, delicado, que exige tato do

profissional. Uma experiência especial

para o retratado e para o fotógrafo.

Trabalhar com público e padrões fica

mais interessante quando a proposta é

ir além do senso comum. Tocar vidas e

colaborar [...] é aquele bônus de fazer um

bom trabalho [...], buscando olhar além

do que somos “treinados” a olhar”.

• A) Todas as preposições no trecho indicam

regências nominais.

• B) São exemplos de regência nominal o uso de

preposições como “para”, “de” e “com” no

trecho.

• C) Há regência verbal na frase “Uma

experiência especial para o retratado e para

o fotógrafo.”

• D) Em “Um trabalho sensível, delicado, que

exige tato do profissional”, não há regência

verbal, nem nominal.

• E) É exemplo de uma frase com regência

nominal e verbal “Trabalhar com público e

padrões fica mais interessante quando a

proposta é ir além do senso comum.”
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Oh! Minas Gerais

O irresistível sotaque dos mineiros me encanta.

Sei que deveria ir mais a Minas Gerais do 

que vou, umas duas, três vezes ao ano. Pra 

rever meus parentes, meus amigos, pra não 

perder o sotaque. 

Sotaque que, acho eu, fui perdendo ao 

longo dos anos, desde aquele 1973, quando 

abandonei Belo Horizonte pra ir morar a mais 

de dez mil quilômetros de lá. 

Senti isso quando, outro dia, pousei 

no aeroporto de Uberlândia e fui direto na 

lanchonete comer um pão de queijo que, fora 

de brincadeira, é mesmo o mais gostoso do 

mundo. 

- Cê qué qui eu isquento um tiquinho procê? 

Foi assim que a mocinha me recebeu, quase 

de braços abertos, como se fosse uma amiga 

íntima de longo tempo.



Sei não, mas eu acho que o sotaque 

mineiro aumentou – e muito – desde que parti. 

Quando peguei o primeiro avião com destino 

à felicidade, todos chamavam o centro de Belo 

Horizonte de cidade. O trólebus subia a Rua 

da Bahia, as pessoas tomavam Guarapan, 

andavam de Opala, ouviam Fagner cantando 

Manera Fru Fru, Manera, chamavam acidente 

de trombada e a polícia de Radio Patrulha. 

Como pode, meu filho mais velho, que 

nasceu tão longe de Beagá, e, que hoje mora 

lá, me ligar e perguntar: 

- E ai pai, tudo jóia, tudo massa? 

A repórter Helena de Grammont, quando 

ainda trabalhava no Show da Vida, voltou 

encantada de lá e veio logo me perguntar se 

o sotaque mineiro era mesmo assim ou se 

estavam brincando com ela. Helena estava no 

carro da Globo, procurando um endereço perto 

de Belo Horizonte, quando perguntou para um 

guarda de trânsito se ele poderia ajudá-la. A 

resposta veio de imediato. 

- Cê ségui essa istrada toda vida e quando 

acabá o piche, cê quebra pra lá e continua 

siguino toda vida! 

Já virou folclore esse negócio de mineiro 

engolir parte das palavras. Debaixo da cama 

é badacama, conforme for é confórfô, quilo 

de carne é kidicarne, muito magro é magrilin, 

atrás da porta é trádaporta, ponto de ônibus 

é pôndions, litro de leite é lidileiti, massa de 

tomate é mastumati e tira isso daí é tirisdaí. 

Isso é verdade. Um garoto que mora em São 

Paulo foi a Minas Gerais e voltou com essa:Após o almoço Lá 

deve ser muito mais fácil aprender o português 

porque as palavras são muito mais curtas. 

Mineiro quando para num sinal de trânsito, 

se está vermelho, ele pensa: Péra. Se pisca o 

amarelo: Prestenção. Quando vem o verde: 

Podií. 

Mas não é só esse sotaque delicioso que o 

mineiro carrega dentro dele. Carrega também 

um jeitinho de ser. 

A Gabi, amiga nossa mineira, que mora em 

São Paulo há anos, toda vez que vem, aqui em 

casa, chega com um balaio de casos de Minas 

Gerais. 

Da última vez que foi a Minas, ela viu na 

mesa de café da tia Teresa uma capinha de 

crochê, cobrindo a embalagem do adoçante. 

Achou aquilo uma graça e comentou com a 

tia prendada. Pra quê? Tem dias que Teresa 

não dorme, preocupada querendo saber qual 

é a marca do adoçante que a Gabi usa, pra 

ela fazer uma capinha igual, já que ela gostou 

tanto. Chega a ligar interurbano pra São Paulo: 

- Num isquéci de mi falá a marca do seu 

adoçante não, preu fazê a capinha de crocrê 

procê... 

Coisa de mineiro. 

Bastou ela contar essa história que a Catia, 

outra amiga mineira – e praticante – que estava 

aqui em casa também, contar a história de um 

doce de banana divino que comeu na casa da 

mãe, dona Ita, a última vez que foi lá. Depois 

de todos elogiarem aquele doce que merecia 

ser comido de joelhos, ela revelou o segredo: 

- Cês criditam que eu vi um cacho de banana 

madurin, bonzin ainda, no lixo do vizinho, e 



pensei: Genti, num podêmo dispidiçá não! 

Mais de quarenta anos depois de ter deixado 

minha terra querida, o jeito mineiro de ser me 

encanta e cada vez mais. 

Quer saber o que é ser mineiro? No final dos 

anos 80, quando o meu primeiro casamento 

se acabou, minha mãe, que era uma mineira 

cem por cento, queria saber se eu já “tinha 

outra”, como se diz lá em Minas Gerais. Um 

dia, cedo ainda, ela me telefonou e, ao invés 

de perguntar assim, na lata, se eu já tinha um 

novo amor, usou seu modo bem mineiro de 

ser: 

- Eu tava pensâno em comprá um jogo de 

cama procê, mas tô aqui sem sabê. Sua cama 

nova é di casal ou di soltero?

ADAPTADO. VILLAS, Alberto. Oh! Minas Gerais. In: Carta Capital. Pu-

blicado em 10 fev. 2017. Disponível em https://www.cartacapital.com.

br/cultura/oh-minas-gerais.

Considere o excerto a seguir: “Quando

peguei o primeiro avião com destino à

felicidade, todos chamavam o centro

de Belo Horizonte de cidade [...]”. Em

relação ao uso do acento indicativo

de crase, conforme a norma padrão, é

correto afirmar que

• A) o emprego da crase sinaliza a junção de

uma preposição com um artigo feminino.

• B) o verbo “pegar” é o termo regente do

substantivo “felicidade”.

• C) a crase pode ser empregada quando o

termo regido for um substantivo masculino.

• D) o acento indicativo de crase pode ser

empregado, quando houver uma preposição

e um artigo indefinido “uma”.

• E) o uso da crase revela que a palavra

“felicidade” está sendo utilizada em sentido

indefinido, amplo.
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Cora Coralina, de Goiás

Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher 

que vive em Goiás: Cora Coralina. 

Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que 

começa aberto em rosa e depois desliza pelas entranhas do 

mar, surdinando música de sereias antigas e de Dona Janaína 

moderna. 

Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e 

o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é 

simples, mas abrange a realidade vária. Escutemos: “Vive 

dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocora- 

da ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim 

/ a lavadeira do rio Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e 

sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher cozinheira. / Pimenta e 

cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a mulher 

proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.” 

“Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... / 

tão desprezada, / tão murmurada...”



Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o 

mesmo sentimento de quem abençoa a vida. Ela se coloca junto 

aos humildes, defende-os com espontânea opção, exalta-os, 

venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a 

sua consciência da natureza. 

Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inume- 

rável”, oferecido a estes seres que são outros tantos motivos de 

sua poesia: o menor abandonado, o pequeno delinquente, o 

presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário goia- 

no, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem 

de gado, os becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último 

restante de majestoso aparelho de 92 peças, orgulho extinto da 

família. 

Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se 

define: “Mulher sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude. 

Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus reservatórios secre- 

tos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias 

festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto 

de ter sido. Mulher operária”. 

Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca, 

me bouleversa, me hipnotiza, como no verso de Bandeira.

(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado original-

mente no Jornal do Brasil. Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vin-

tém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. ed. S.Paulo:

Global, 2001. p. 8-11)

tão gostoso pronunciar este nome – sentimento de quem abençoa a vida – Opõe à morte aleluias festivas

A substituição dos elementos grifados acima pelos pronomes correspondentes, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em:

• A) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem a abençoa − Opõe-lhe aleluias festivas.

• B) tão gostoso pronunciar-lhe − sentimento de quem abençoa-a − Lhe opõe aleluias festivas.

• C) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem abençoa-lhe − Opõe-na aleluias festivas.

• D) tão gostoso o pronunciar − sentimento de quem a abençoa − A opõe aleluias festivas.

• E) tão gostoso lhe pronunciar − sentimento de quem lhe abençoa − Opõe-na aleluias festivas.
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Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto / Significação das palavras

Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DFT / 2017 / IADES

Q13.

No exército, a regra da disciplina obriga o soldado a se

levantar às cinco da manhã. Mas, no asilo, a regra do repouso

faz com que se deixe o idoso dormir. Ora, disciplina é

princípio? É, sem disciplina a vida é ruim. E quanto ao

repouso, é princípio? É, porque sem repouso a vida também é

ruim. E aí percebemos que ela continua. Não basta mapear a

complexidade, é preciso escolher e, quanto maior for a lucidez

para mapear a complexidade, mais complicada é a escolha. [...]

O que quero dizer? Que diante dessa complexidade, é

preciso “dar a cara a tapa”. É preciso escolher. Não podemos

nos contentar e dizer: “existe uma grande complexidade e,

portanto, não vou sair do meu lugar”. Precisamos afirmar: “isto

é melhor do que aquilo. Entre disciplina e repouso, ficamos

com a disciplina. Entre transparência e sigilo, ficamos com a

transparência. Entre confiança e desconfiança, ficamos com a

confiança”, por razões que a filosofia ajuda a encontrar.

CORTELLA, Mario Sergio; FILHO, Clóvis de Barros. Ética e vergonha na

cara! Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2014 (fragmento), com adaptações.

No texto apresentado, a expressão “dar a cara a tapa” (linha 10) significa

• A) não temer as consequências; enfrentar (algo).

• B) negar uma evidência; ocultar (alguma coisa).



• C) aceitar que cometeu um erro; admitir.

• D) comprovar a veracidade de algo; confirmar.

• E) esforçar-se para conseguir algo e perder tudo de forma banal.
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Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto / Substituição de palavras ou de trechos de texto; Reorganização da estrutura de

orações e de períodos do texto

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / CRF/TO / 2019 / IADES

Q14.

Disponível em: <https://fenafar.org.br>. Acesso em: 19 dez. 2018.

O vocábulo “somente” poderia, sem alterar o sentido do

texto, ser substituído por

• A) normalmente.

• B) principalmente.

• C) na maioria das vezes.

• D) eventualmente.

• E) exclusivamente.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / Formação econômica de Goiás / Mineração e

pecuária

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q15.

A mineração na Capitania de Goiás entrou em crise nas últimas décadas do século XVIII. A economia da região era baseada na extração do ouro e pouco

diversificada.

A crise da mineração forçou a transformação da economia e do povoamento da região de Goiás e

• A) os arraiais e demais aglomerações urbanas formadas pela riqueza da mineração permaneceram populosos e fortes economicamente devido ao ouro

acumulado.

• B) a ausência de atividade econômica alternativa, concomitante à extração mineral, causou crise econômica, quando o ouro se tornou escasso.

• C) a população migrou majoritariamente para zonas rurais durante o século XIX, ocupou terras até então inabitadas e iniciou a agricultura em grande escala.

• D) a pecuária tornou-se a única atividade econômica a partir do século XIX, favorecendo o protagonismo do Goiás nesse ramo no século seguinte.

• E) os arraiais coloniais que permaneceram ativos na segunda metade do século XIX conseguiram criar economias independentes da produção no campo.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / A construção de Goiânia e a nova dinâmica

econômica de Goiás

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q16.

8. Pavimentação asfáltica de 5.000 km de rodovia, aumentando assim para 5.920 km, em 1960, a rede asfaltada federal, que era de 900 km em 1956.

9. Construção de 12 000 km de novas rodovias de primeira classe, aumentando para 22.000 km, em 1960, a rede federal, que era de 10.000 km em

1956.

Programa de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek, 30 de junho de 1958. Disponível em:

CR.pdf?sequence=1>. Acesso em: 20 out. 2016.

A construção da rodovia Belém-Brasília, inaugurada em 1960, objetivava integrar a Amazônia à região centro-sul do Brasil. Sobre o tema, pode-se afirmar que

• A) a construção representava uma estratégia geopolítica de integração e ocupação de uma região do interior do país marcada por grande ocupação

demográfica.

• B) a sua construção derivou do objetivo do governo de Juscelino Kubitschek de facilitar a vinda da mão de obra do Norte e Nordeste para a construção de

Brasília.

• C) a Belém-Brasília favoreceu o desenvolvimento de núcleos urbanos no trecho goiano da rodovia, inclusive com o surgimento de novos municípios.

• D) o trecho goiano da Belém-Brasília teve declínio de relações comerciais com as grandes cidades após 1960 e recrudescimento da ocupação urbana.

• E) a obra rodoviária projetada foi, dentre aquelas iniciadas durante o governo de Juscelino Kubitschek, a única que cruzou o estado de Goiás.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / Modernização da agricultura: impactos na economia

goiana

Fonte: CONTADOR / Assembleia Legislativa/GO / 2015 / UFG

Q17.

Em Goiás, dentre os principais produtos de exportação, destacam-se aqueles relacionados aos complexos

grãos, carnes e minérios. A soja, apesar de ser verificada em todas as regiões, tem mais de 50% de sua

produção concentrada nos dez maiores municípios

produtores desse grão, com destaque para

• A) Jataí, Rio Verde e Cristalina.

• B) Iporá, Fazenda Nova e Niquelândia.

• C) Mineiros, Doverlândia e Trindade.

• D) Sanclerlândia, Piracanjuba e Urutaí.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / População goiana: povoamento, movimentos

migratórios e densidade demográfica

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q18.



A partir desse gráfico e de seus conhecimentos sobre a população goiana, é possível afirmar que

• A) a taxa de urbanização do Centro-Oeste na década de 1970 era inferior à de Goiás e superior à nacional.

• B) a taxa de urbanização demonstra que a população urbana de Goiás diminuiu progressivamente desde 1970.

• C) a população que vive em zonas rurais no estado de Goiás quase duplicou entre a década de 1970 e o ano de 2010.

• D) as taxas de urbanização de Goiás, do Centro-Oeste e do Brasil, a partir de 1980, tenderam à convergência.

• E) a população rural de Goiás correspondia a 19,2% em 1991, enquanto que, em 2010, o percentual rural era de 9,7%.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / Economia goiana: industrialização e infraestrutura

de transportes e comunicação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADOR / TJ/GO / 2014 / FGV

Q19.

 

 

(Fonte: www.seplan.go.gov.br) 

 

 

 

O Projeto Plataforma Logística Multimodal de Goiás constitui 

uma rede de facilidades com o objetivo de promover, com maior 

agilidade, eficiência e menor custo, a movimentação de 

materiais, produtos e a prestação de serviços relacionados com 

seus objetivos. Com relação ao projeto, analise as afirmativas a 

seguir: 

 



 

I – A Plataforma Logística Multimodal de Goiás está localizada em 

uma das principais cidades industriais e importante centro 

logístico do Centro-Oeste brasileiro. 

 

 

II – A interligação dos modais aeroviário, rodoviário e ferroviário 

vai permitir um sistema de distribuição tanto rápido quanto 

eficiente de mercadorias para os mais diversos centros. 

 

 

III – A localização da plataforma na cidade de Anápolis é 

favorecida pela presença de mão de obra qualificada, em função 

de ser o maior centro universitário do estado de Goiás. 

 

 

 

Assinale se:

• A) somente I estiver correta;

• B) somente II estiver correta;

• C) somente III estiver correta;

• D) somente I e II estiverem corretas;

• E) I, II e III estiverem corretas.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / As regiões goianas e as desigualdades regionais

Fonte: AUXILIAR DE AUTOPSIA / Polícia Científica/GO / 2010 / FUNIVERSA

Q20.

Conforme contagem populacional realizada em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Goiás totaliza 5.926.300

habitantes, distribuídos em 246 municípios. O crescimento demográfico é de 2,5% ao ano, e a densidade demográfica é de 17,4 habitantes por quilômetro

quadrado.

Internet: http://www.brasilescola.com.

Acerca da população do estado de Goiás, suas características e a relação de Goiás com o Distrito Federal, assinale a alternativa correta.

• A) Entre os municípios mais populosos, encontram-se, além da capital, Anápolis, Luziânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde.

• B) Compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) diversos municípios goianos, entre eles Cidade Ocidental,

Valparaíso, Formosa e Goianésia.

• C) Segundo estado mais populoso do Centro-Oeste, Goiás apresenta maior densidade demográfica na região do Entorno de Brasília e distribuição por

gênero com ampla predominância do sexo feminino.

• D) Em uma análise histórica, pode-se dizer que fluxos migratórios originados de outros estados tiveram pouca importância na formação do contingente

populacional de Goiás.

• E) Mesmo apresentando uma renda per capita média superior à da capital federal, diversos municípios goianos sofrem forte influência econômica de Brasília.

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

Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / Aspectos físicos do território goiano: vegetação,

hidrografia, clima e relevo

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q21.

Um bioma “desconhecido”

Embora virtualmente desconhecido, não só no exterior mas até mesmo por muitos brasileiros, o Cerrado abriga um verdadeiro tesouro natural. É um dos biomas

brasileiros mais ricos em aves, atrás apenas da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica, com diversas espécies exclusivas, que não existem em outros

ambientes.

GWYNNE, J.A., RIDGELY, R.S, TUDOR, G., ARGEL, M. Aves do Brasil – Pantanal e Cerrado. São Paulo: Editora Horizonte, 2010.

O trecho observa aspetos da flora e fauna da vegetação predominante no estado de Goiás.

Essa vegetação destaca-se pelas(os)



• A) árvores de grande porte.

• B) folhas miúdas e espinhos.

• C) raízes aéreas.

• D) arbustos retorcidos e casca espessa.

• E) pinheiros.

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

Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / Aspectos da história política de Goiás: a

independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 1930, a administração política de 1930 até os dias atuais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/GO / 2014 / FGV

Q22.

A redução do número total de pessoas ocupadas em

estabelecimentos agropecuários em Goiás a partir da década de

1980 está associada à:

• A) a decadência da atividade agrícola no período, em função da

crise econômica que assolou todo o país na década de 1990;

• B) expansão das atividades rurais baseada principalmente no

turismo, que emprega pequena quantidade de mão de obra;

• C) expansão da fronteira agrícola na região amazônica, que

atraiu muitos migrantes oriundos de Goiás;

• D) expansão do processo de modernização agrícola, que

emprega menor quantidade de mão de obra;

• E) substituição gradual das relações de trabalho baseadas no

arrendamento pela utilização do sistema de parceria.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / Aspectos da História Social de Goiás / O

povoamento branco, os grupos indígenas, a escravidão e cultura negra, os movimentos sociais no campo e a cultura popular

Fonte: AUXILIAR DE AUTOPSIA / Polícia Científica/GO / 2010 / FUNIVERSA

Q23.

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado

emitir-lhes os títulos respectivos.

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Constituição Federal de 1988.

Acerca da participação dos negros na formação econômica e social de Goiás e de temas correlatos, assinale a alternativa correta.

• A) Em Goiás, foi importante a contribuição dos negros para a formação de sua população. Conforme dados do último censo demográfico, o estado é, entre

todas as unidades federadas, aquele que possui maior percentual de afrodescendentes.

• B) Apesar do grande contingente de goianos de origem africana, ao longo da história, o estado, contrariamente às demais unidades da Federação, não

utilizou mão de obra escrava em seus processos produtivos.



• C) A exemplo de outras instituições públicas, a Universidade Federal de Goiás, por meio do Programa UFGInclui, adota o sistema de cotas raciais para o

acesso ao ensino superior. São disponibilizados 10% de suas vagas para estudantes negros e 10% para negros quilombolas, independentemente da renda

ou da origem escolar (escolas públicas ou privadas).

• D) Apesar das políticas governamentais criadas com o intuito de valorizar a cultura dos escravos e seus descendentes e de reconhecer a posse destes sobre

as áreas ocupadas por antigos quilombos, não há terras de quilombolas reconhecidas no estado de Goiás.

• E) Por terras de quilombolas entendem-se áreas ocupadas por descendentes de antigos escravos revoltados, que passaram a viver em quilombos, com o

objetivo de fugir da situação de escravidão em que se encontravam.
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás / Atualidades econômicas, políticas e sociais do

Brasil, especialmente do Estado de Goiás

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q24.

A economia brasileira voltou a crescer após oito trimestres seguidos de queda. Nos três primeiros meses de 2017, o Produto

Interno Bruto (PIB) avançou 1,0% em relação ao 4º trimestre do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (1º)

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(Adaptado de: http://g1.globo.com)

Um dos fatores que contribuiu para o crescimento do PIB foi a

• A) expansão dos setores do comércio e de serviços.

• B) redução do desemprego e do trabalho informal.

• C) manutenção das taxas básicas de juros.

• D) expressiva expansão do agronegócio.

• E) ampliação dos gastos do governo.
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Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 / Princípios fundamentais

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q25.

Consoante à Constituição Federal de

1988, a República Federativa do Brasil

rege-se nas suas relações internacionais

pelos seguintes princípios, EXCETO

• A) concessão de asilo político.

• B) autodeterminação dos povos.

• C) cooperação entre os povos para o progresso

da humanidade.

• D) não-intervenção.

• E) soberania nacional.
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Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: TéCNICO DA RECEITA ESTADUAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q26.

Na célebre e acatada classificação das normas constitucionais segundo sua aplicabilidade elaborada por José Afonso da Silva, a

categoria das normas constitucionais de eficácia limitada compreende as normas definidoras de princípio programático e as

normas definidoras de princípio institutivo. Pode ser apontado, como exemplo desse último tipo de norma de eficácia limitada, o

seguinte dispositivo constitucional:



• A) Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

• B) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos

de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

• C) O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os

processos de competência do Supremo Tribunal Federal.

• D) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem

serão reguladas em lei complementar.

• E) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da

empresa, conforme definido em lei.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q27.

De acordo com o disposto no art. 5º da

Constituição Federal de 1988, constitui

direito individual ou coletivo, EXCETO

• A) a liberdade ao cidadão de manifestar seu

pensamento, sendo inclusive lhe garantido

o direito ao anonimato.

• B) a prestação, nos termos da lei, de assistência

religiosa nas entidades civis e militares de

internação coletiva.

• C) a liberdade da expressão da atividade

intelectual, artística, científica e de

comunicação, independentemente de

censura ou licença.

• D) a liberdade do exercício de qualquer

trabalho, ofício ou profissão, atendidas

as qualificações profissionais que a lei

estabelecer.

• E) a plena liberdade de associação para fins

lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q28.

Em concordância com a Constituição

Federal, além de outros que visem à

melhoria de sua condição social, é direito

do trabalhador urbano e rural

• A) jornada de seis horas para o trabalho

realizado em turnos ininterruptos de

revezamento, ainda que haja negociação

coletiva em sentido diverso.

• B) ação, quanto aos créditos resultantes das

relações de trabalho, com prazo prescricional

de dois anos para os trabalhadores urbanos

e rurais, até o limite de cinco anos após a

extinção do contrato de trabalho.

• C) igualdade de direitos entre o trabalhador

com vínculo empregatício permanente e o

trabalhador avulso.



• D) assistência gratuita aos filhos e dependentes

desde o nascimento até 6 (seis) anos de

idade em creches e pré-escolas.

• E) seguro contra acidentes de trabalho, a cargo

do empregador, sem excluir a indenização

a que este está obrigado, quando incorrer

somente com dolo.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade

Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q29.

De acordo com a Constituição Federal

de 1988, quais dos seguintes cargos são

privativos de brasileiros natos?

• A) Senador, Presidente e Vice-Presidente da

República.

• B) Oficial das Forças Armadas, Deputado

Federal e Ministro do Superior Tribunal de

Justiça.

• C) Oficial das Forças Armadas, Ministro do

Supremo Tribunal Federal e Ministro de

Estado da Defesa.

• D) Ministros de Estado, Ministro do Supremo

Tribunal Federal e Ministro do Superior

Tribunal de Justiça.

• E) Presidente da Câmara dos Deputados,

Presidente do Senado Federal e Presidente

das Assembleias Legislativas.

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

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

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q30.

Referente aos direitos e às garantias

fundamentais previstos na Constituição

Federal, assinale a alternativa correta.

• A) A autoridade pública somente pode penetrar

em um domicílio com ordem judicial e desde

que durante o dia.

• B) É plena a liberdade de associação para

quaisquer fins, inclusive a de caráter

paramilitar.

• C) Constitui crime inafiançável e imprescritível

a ação de grupos armados, civis ou militares,

contra a ordem constitucional e o Estado

Democrático.

• D) Nenhum brasileiro, nato ou naturalizado,

será extraditado.
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

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



Q31.

A Constituição Federal assegura aos Partidos Políticos

• A) recursos do fundo partidário limitado a cinco vezes a participação do partido político no Congresso Nacional, bem como o

acesso oneroso ao rádio e à televisão.

• B) autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime

de suas coligações eleitorais, com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual,

distrital ou municipal.

• C) autonomia para criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil,

registrarão seus estatutos no Supremo Tribunal Federal.

• D) autonomia para criação de partidos políticos, sendo que após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil,

registrarão seus estatutos no Congresso Nacional.

• E) a livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os

direitos fundamentais da pessoa humana, observados preceitos constitucionais, devendo

seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

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

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

Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DFT / 2017 / IADES

Q32.

Com relação ao Estado Federal Brasileiro, especialmente no que se refere à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios e aos territórios, é correto

afirmar que

• A) Brasília é a região administrativa autônoma, mas o Distrito Federal é a capital federal.

• B) os territórios federais integram o Distrito Federal, e que a criação destes, bem como a transformação em estado ou a reintegração ao estado de origem

serão reguladas em lei complementar.

• C) é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o

funcionamento ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse

público.

• D) os estados podem incorporar-se entre si, subdividirse ou desmembrar-se para se anexar a outros ou formar novos estados ou territórios federais,

mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por meio de lei ordinária federal.

• E) a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos

independentes, nos termos da Constituição.

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q33.

Ao disciplinar a organização político-administrativa da República brasileira, a Constituição Federal estabelece que a União

• A) não intervirá, jamais, nos Estados, já que adota o princípio da não intervenção.

• B) não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto, dentre outras hipóteses expressamente previstas, para

reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos

consecutivos, salvo motivo de força maior.

• C) intervirá nos Estados sempre que entender necessária sua intervenção, o que se fará por meio de decreto do Presidente

da República, que somente poderá ser editado mediante prévia autorização do Senado Federal e referendo do Supremo

Tribunal Federal.

• D) intervirá nos Estados e no Distrito Federal para garantir o livre exercício dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo

proibida, contudo, sua intervenção no Poder Judiciário, já que a este é atribuída a função de administração da Justiça na

sociedade.

• E) está autorizada a intervir nos Municípios dos Estados e do Distrito Federal quando deixar de ser paga, sem motivo de força

maior, por um ano, a dívida fundada.

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

Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios



Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q34.

Considere, por hipótese, a incorporação dos Estados do

Piauí e do Maranhão para formarem um novo Estado, o

Piauião. Para que isso viesse a ocorrer validamente seria

necessário que houvesse

• A) aprovação das Assembleias Legislativas do Piauí e

do Maranhão por ato conjunto e do Congresso Nacional por Lei Complementar.

• B) aprovação da população brasileira através de plebiscito e do Congresso Nacional por Emenda à Constituição Federal.

• C) aprovação da população diretamente interessada

dos dois Estados através de plebiscito e do Congresso Nacional, por meio de Lei Complementar.

• D) aprovação exclusiva do Congresso Nacional por Lei

Complementar.

• E) Emenda à Constituição Federal, que não prevê esta

hipótese.

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

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

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

Q35.

Como regra, na Federação Brasileira a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios são todos considerados entes

autônomos. Isso não impede, no entanto, que a mesma Constituição Federal estabeleça diferenças de regimes jurídicos entre

eles. É exemplo dessas diferenças

• A) os Municípios não terem competência para prestar serviços públicos próprios.

• B) as contas municipais não estarem sujeitas à fiscalização de Tribunal de Contas.

• C) os Municípios não possuírem competências legislativas próprias.

• D) os Municípios não possuírem Poder Judiciário, nem mesmo de primeira instância.

• E) os Municípios poderem arrecadar, mas não instituir tributos próprios.

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q36.

Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas no 

que concerne à Constituição Federal de 

1988. 

 

 

I. Ao servidor ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração bem 

como de outro cargo temporário ou de 

emprego público, aplica-se o regime 

geral de previdência social. 

 

 

II. O regime de previdência privada, de 

caráter complementar e organizado 

de forma autônoma em relação ao 

regime geral de previdência social, será 

facultativo, baseado na constituição 

de reservas que garantam o benefício 

contratado, e regulado por lei 

complementar.



 

 

III. Extinto o cargo ou declarada a sua 

desnecessidade, o servidor estável ficará 

em disponibilidade, com remuneração 

proporcional ao tempo de serviço, até 

sua adequada reintegração em outro 

cargo. 

 

 

IV. Os proventos de aposentadoria e as 

pensões, por ocasião de sua concessão, 

poderão exceder a remuneração do 

respectivo servidor, no cargo efetivo 

em que se deu a aposentadoria ou que 

serviu de referência para a concessão da 

pensão.

• A) Apenas I e II.

• B) Apenas III e IV.

• C) Apenas I, III e IV.

• D) Apenas I, II e III.

• E) Apenas II, III e IV.

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 - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP

Q37.

Pedro foi investido em cargo público, sem que tenha sido aprovado previamente em concurso público.

Sabe-se que o cargo ocupado por Pedro não foi declarado em lei como de livre nomeaçãoeexoneração.Tendoissoem vista, assinale a alternativa correta de

acordo com o que está disposto no texto constitucional.

• A) NãohavendoprevisãoemLeiOrdináriaque exijaarealizaçãodeconcursopúblicopara ocargoocupadoporPedro,nãoháqualquer irregularidadenasuainvestidura.

• B) Asituaçãonarradaimplicaráanulidadedo atodainvestiduradePedroeapuniçãoda autoridaderesponsável,nostermosdalei.

• C) Dada a irregularidade na investidura de Pedro, a autoridade responsável deverá ser punida, na forma da lei,mas o ato de nomeaçãopermaneceráválido.

• D) Pedro deverá ser punido, na forma daLei, sendo, no entanto, isenta de pena a autoridaderesponsávelpelasuanomeação.

• E) SendopublicadaLeiposteriorquedeclareo cargoatualmenteocupadoporPedrocomo sendo de livre nomeação e exoneração, o

atodesuainvestiduraseráconvalidado.

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q38.

Nos termos estipulados pela Constituição Federal, assinale a alternativa que contempla corretamente competência(s) das polícias militares.

• A) A polícia judiciária e a apuração de infrações penais de todas as naturezas.

• B) O patrulhamento ostensivo das rodovias federais.

• C) A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.

• D) A execução de atividades de defesa civil.

• E) A apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades

autárquicas e empresas públicas.

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

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

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



Q39.

Consta da Constituição Federal a competência privativa do Presidente da República para, por decreto, dispor sobre organização e funcionamento da

administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos

públicos. Isso significa que decreto que trate dessa temática, sem aumentar despesa nem criar ou extinguir órgãos públicos, é,

em relação ao fim a que se destina,

• A) necessário, mas não suficiente, pois sempre deverá existir uma lei que lhe seja anterior.

• B) necessário, mas não suficiente, pois deverá ser posteriormente submetido à apreciação do Poder Legislativo, de modo

similar às medidas provisórias.

• C) necessário, mas não suficiente, pois deverá ser posteriormente submetido à ratificação do Poder Judiciário, mediante

controle de constitucionalidade.

• D) necessário, mas não suficiente, pois deverá ser posteriormente submetido à ratificação do Tribunal de Contas da União.

• E) necessário e suficiente.

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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura

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

Q40.

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional

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

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa.

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

indicados pelo Presidente da República.

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

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

Federal.

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

legislativa.

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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições

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

Q41.

Um projeto de lei orçamentária teve tramitação pelo Poder Legislativo, ocasião em que foram apresentadas três emendas

parlamentares:

I. A primeira indicou recurso proveniente de anulação de despesa destinada a serviços da dívida.

II. A segunda indicou recurso proveniente de anulação de despesa relacionada a dotação para encargos de pessoal.

III. A terceira indicou recurso proveniente de anulação de despesa para construção de escola de ensino fundamental.

De acordo com a Constituição Federal, está em condições de ser aprovado o que consta APENAS de

• A) I.

• B) I e III.

• C) II.

• D) II e III.

• E) III.



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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q42.

Analise as assertivas e assinale a

alternativa que aponta as corretas.

I. Somente por lei complementar poderá

ser criada autarquia e autorizada a

instituição de empresa pública, de

sociedade de economia mista e de

fundação, cabendo à resolução do

Congresso Nacional, neste último caso,

definir as áreas de sua atuação.

II. Agências Executivas são empresas

públicas ou sociedades de economia

mista que, por iniciativa da Administração

Direta, recebem status de agência, e, por

estarem sempre ineficientes, celebram

contrato de programa com o Ministério

supervisor.

III. O sistema francês é aquele que proíbe

o conhecimento, pelo Poder Judiciário,

de atos ilícitos praticados pela

Administração Pública, ficando esses

atos sujeitos à chamada jurisdição

especial do contencioso administrativo,

formada por tribunais de natureza

administrativa.

IV. O ordenamento jurídico brasileiro

adotou, desde a instauração da

República, o sistema inglês, no qual

todos os litígios podem ser resolvidos

pelo judiciário, ao qual é atribuída a

função de dizer, com formação de coisa

julgada, o direito aplicável à espécie.

• A) Apenas I e II.

• B) Apenas I e III.

• C) Apenas III e IV.

• D) Apenas I, II e IV.

• E) Apenas II, III e IV.
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Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP

Q43.

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta acerca do Estatuto daMagistratura.

• A) DeveserestabelecidoporLeiOrdináriade iniciativadoPoderExecutivo.

• B) É instituído por Lei Complementar de iniciativadoCongressoNacional.

• C) SerádispostoporLeiOrdináriadeinciativa doSenadoFederal.

• D) DeveserestabelecidoporLeiOrdináriade iniciativadoCongressoNacional.



• E) É instituído por Lei Complementar de iniciativadoSupremoTribunalFederal.

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: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADOR / TJ/GO / 2014 / FGV

Q44.

A Constituição da República de 1988 estabelece algumas

garantias aos juízes, como a vitaliciedade, que, no primeiro grau,

só será adquirida após:

• A) um ano de exercício;

• B) dois anos de exercício;

• C) três anos de exercício;

• D) quatro anos de exercício;

• E) cinco anos de exercício.

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q45.

Dentre as funções essenciais à Justiça, inclui-se a Advocacia Pública, a respeito da qual, a Constituição Federal estabelece que

• A) a Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República

dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, após a

aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, para mandato de quatro anos,

permitida a recondução.

• B) a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as

atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

• C) os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso

público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil apenas na fase da prova oral que

consiste na arguição pública dos candidatos a ela admitidos, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das

respectivas unidades federadas.

• D) aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal é assegurada estabilidade após dois anos de efetivo exercício,

mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.

• E) a representação da União, na execução da dívida ativa de natureza tributária, cabe à Procuradoria-Geral da República,

observado o disposto em lei.
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Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Estado de defesa e estado de sítio

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q46.

Assinale a alternativa correta acerca do

estado de defesa e do estado de sítio,

conforme disposto na Constituição

Federal.

• A) O Presidente da República pode

decretar estado de defesa por tempo

indeterminado.

• B) Na vigência do estado de defesa, a prisão

por crime contra o Estado só pode ser

determinada pelo juiz competente.



• C) O Presidente da República pode,

independentemente de autorização

do Congresso, decretar o estado de

sítio.

• D) O decreto do estado de sítio indicará sua

duração, as normas necessárias a sua

execução e as garantias constitucionais que

ficarão suspensas, e, depois de publicado,

o Presidente da República designará o

executor das medidas específicas e as

áreas abrangidas.

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

Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Forças Armadas

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q47.

De acordo com o regime constitucionalmente previsto para as Forças Armadas, é CORRETO afirmar que

• A) as Forças Armadas se colocam sob a autoridade suprema do Conselho de Defesa Nacional.

• B) aos militares, se proíbe a sindicalização.

• C) as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais reformados, mas não aos da reserva.

• D) o oficial apenas perderá o posto e a patente, se for julgado indigno do oficialato.

• E) o militar, mesmo em serviço ativo, pode estar filiado a partidos políticos.

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

Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Segurança pública; Organização da segurança pública

Fonte: OFICIAL MILITAR DE ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DF / 2017 / IADES

Q48.

Com base no artigo 142 do Capítulo II (Das Forças Armadas)

do Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas) da Constituição Federal, assinale a alternativa

correta.

• A) É cabível habeas corpus no tocante ao mérito das

punições disciplinares militares.

• B) A sindicalização dos militares é permitida.

• C) O militar, enquanto em serviço ativo, pode filiar-se a

partidos políticos.

• D) Ao militar é defeso tomar posse em emprego

público civil.

• E) O militar é proibido de exercer o direito de greve.

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q49.

Ao disciplinar o financiamento da seguridade social, a Constituição da República estabelece que

• A) as contribuições sociais do empregador e da empresa incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à

pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade

econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho.

• B) a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social não poderá contratar com o Poder Público, mas dele poderá receber incentivos fiscais ou

creditícios, com vistas à sua recuperação financeira, nas hipóteses previstas em lei.



• C) a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais sobre a receita de concursos de prognósticos e as do importador de

bens ou serviços do exterior serão não-cumulativas.

• D) as contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade social só poderão ser exigidas no exercício financeiro seguinte àquele em que haja

sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou, desde que decorridos noventa dias da data da publicação da lei.

• E) a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito

Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, dispensada a respectiva contrapartida de recursos.

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente

Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ADVOGADO / ARCE / 2012 / FCC

Q50.

Considere:

I. Ao Poder Público incumbe definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão vedadas por

lei, estando também vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

II. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei de âmbito federal, sem o que não poderão ser instaladas.

III. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

IV. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização

far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Nos termos da Constituição Federal, está correto o que se afirma em

• A) II, III e IV, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) I, II, III e IV.

• D) I e IV, apenas.

• E) II e III, apenas.

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente, idoso e índio

Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q51.

A família, base da sociedade, tem especial proteção do

Estado e está preconizada pela Constituição Federal. Em

relação ao texto constitucional, assinale a alternativa correta.

• A) Como entidade familiar entende-se, também, a

comunidade formada por duas pessoas do mesmo

gênero.

• B) Como entidade familiar entende-se, também, a

comunidade formada por qualquer dos pais e seus

descendentes.

• C) O casamento religioso deixa de ter efeito civil.

• D) Para efeito da proteção do Estado, não deve a lei

facilitar a conversão da união estável em casamento.

• E) A união estável pode ser dissolvida pelo divórcio.

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

Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios.

Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q52.



É/são fonte(s) do Direito:

• A) as normas técnicas.

• B) a mídia, como formadora de opinião.

• C) o Tratado Internacional.

• D) as divergências jurisprudenciais.

• E) a ética, a moral e a religião.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização

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

Q53.

Considerando a Organização Administrativa Brasileira, é correto afirmar que

• A) a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios são entidades estatais.

• B) o Brasil é uma confederação formada pela união indissolúvel dos Estados-membros, dos Municípios e do Distrito Federal.

• C) os poderes e competências dos Municípios são delimitados por ato do Presidente da República.

• D) as empresas públicas e as sociedades de economia mista integram a administração direta da União, dos Estados-membros e dos Municípios.

• E) Os Ministérios são órgãos autônomos, unipessoais, integrantes da administração indireta, porém vinculados à Presidência da República.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q54.

Tendo em vista a legislação, a doutrina e a

jurisprudência de Direito Administrativo,

assinale a alternativa correta.

• A) O poder de polícia do Estado, as cláusulas

exorbitantes presentes nos contratos

administrativos e a definição de privilégios

tributários para as pessoas jurídicas de

direito público são prerrogativas conferidas

à Administração Pública em decorrência do

princípio da indisponibilidade do interesse

público.

• B) Consoante a doutrina, são exceções

constitucionais ao princípio da legalidade

a edição de medidas provisórias e as

situações de estado de defesa e estado de

sítio.

• C) Consubstanciam-se em bens de uso comum

do povo os bens que a Administração

Pública mantém para o uso normal da

população, de uso livre ou gratuito, sendo

vedada a cobrança de taxas pelo seu uso.

• D) São características dos bens públicos a

impenhorabilidade, a imprescritibilidade e a

onerabilidade.

• E) A conveniência e a oportunidade são

consideradas elementos nucleares do poder

vinculado.
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Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP



Q55.

A respeito da organização da Administração Pública, assinale a alternativacorreta.

• A) Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos ConselhosProfissionais, submetem-se ao regime de precatórios.

• B) O regime jurídico de direito privado das empresas públicas é parcialmente derrogado por normas de direito público, cenário este que a doutrina denomina

de regimejurídicohíbrido.

• C) A dotação patrimonial, no que tange às fundações instituídas pelo Poder Público, deveserinteiramentepública.

• D) Quanto à forma de organização, as sociedades de economia mista podem ser estruturadas sob qualquer das formas admitidasemdireito.

• E) Descentralização por serviço é a que se verifica quando, por meio de contrato, transfere-se a execução de determinado serviçopúblicoàpessoa

jurídicadedireito privado.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle

Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q56.

No que se refere à organização administrativa e aos institutos

da centralização, da descentralização e da desconcentração,

assinale a alternativa correta.

• A) A desconcentração administrativa efetua-se quando

uma entidade administrativa transfere a outra pessoa

jurídica a execução de um serviço público.

• B) A descentralização administrativa acontece quando a

Administração Pública reparte internamente os

respectivos órgãos em órgãos menores, de modo a

levar o serviço público a todos que dele precisam.

• C) O serviço público prestado por concessionárias ou

permissionárias é considerado centralizado.

• D) A desconcentração ocorre no âmbito de uma única

pessoa jurídica.

• E) A descentralização envolve apenas uma pessoa

jurídica.
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

Fonte: ARQUIVOLOGIA / HEMOCENTRO / 2017 / IADES

Q57.

A respeito da relação jurídica entre a administração pública e

os respectivos agentes regidos pelo direito público, assinale a

alternativa correta.

• A) Decorre da existência de um contrato público, no

qual o direito fixa cumulativamente comandos que

são de origem da própria administração pública e,

também, do legislador.

• B) É fruto do regime jurídico-administrativo, prevalecendo a

vontade unilateral do Estado.

• C) Pode ser caracterizada como um contrato bilateral,

com cláusulas alteráveis pelo consenso, mas também

por possibilidade de alteração pelo legislador,

unilateralmente.

• D) Observa os comandos expressos em atos administrativos,

regidos pelo direito público.

• E) Reflete apenas a vontade da lei.
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas

Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q58.

No que concerne aos direitos garantidos

pela Constituição Federal ao servidor

público, é correto afirmar que

• A) o direito de greve será exercido nos termos

e nos limites definidos em ato específico.

• B) é lícita a vinculação ou equiparação de

quaisquer espécies remuneratórias para

o efeito de remuneração de pessoal do

serviço público.

• C) os cargos, empregos e funções públicas são

acessíveis aos brasileiros que preencham

os requisitos estabelecidos em lei, vedados

aos estrangeiros.

• D) os vencimentos dos cargos do Poder

Legislativo e do Poder Judiciário poderão

ser superiores aos pagos pelo Poder

Executivo.

• E) a lei reservará percentual dos cargos

e empregos públicos para as pessoas

portadoras de deficiência e definirá os

critérios de sua admissão.
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos

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

Q59.

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

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

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

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

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

serem preenchidas por pessoas com deficiência.

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

conveniência e oportunidade da autoridade competente.

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

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

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

pessoas com deficiência.

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

preenchidas por pessoa com deficiência.
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Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos

Fonte: POLICIAL LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/GO / 2019 / IADES

Q60.

Acerca da competência para a prática do ato administrativo,

assinale a alternativa correta.

• A) Se não houver impedimento legal, parte da

competência pode ser delegada.



• B) Não pode ser delegada em razão de circunstância de

índole econômica.

• C) A edição de atos de caráter normativo poderá ser

delegada.

• D) O ato de delegação não precisa ser publicado na

imprensa oficial.

• E) O ato de delegação é irrevogável.
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Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q61.

É inválido o ato administrativo no caso de

• A) incompetência, como na hipótese de avocação de atribuição por agente hierarquicamente superior.

• B) vício de forma, consistente na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades previstas em lei, ainda que não indispensáveis à

existência ou seriedade do ato.

• C) inexistência dos motivos, que se verifica quando a matéria de fato, em que se fundamenta o ato, é inexistente, independentemente da adequação jurídica

da matéria de direito em que se fundamenta o ato.

• D) ilegalidade do objeto, que ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo.

• E) desvio de finalidade, que somente se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto explicitamente na regra de

competência.
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Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / HEMOCENTRO / 2017 / IADES

Q62.

Quanto à classificação dos atos administrativos, é correto

afirmar que os avisos, as admissões e os pareceres são,

respectivamente, atos

• A) negocial, ordinatório e normativo.

• B) enunciativo, ordinatório e punitivo.

• C) ordinatório, negocial e enunciativo.

• D) punitivo, normativo e jurídico.

• E) normativo, enunciativo e ordinatório.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário

Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP

Q63.

Os Poderes Administrativos são 

inerentes à Administração Pública 

e possuem caráter instrumental, ou 

seja, são instrumentos de trabalho 

essenciais para que a Administração 

possa desempenhar as suas funções 

atendendo o interesse público. De acordo 

com o Poder Administrativo, relacione 

as colunas e assinale a alternativa com a 

sequência correta. 

 

 

1. Poder Vinculado.



 

2. Poder Discricionário. 

 

3. Poder Hierárquico. 

 

4. Poder Disciplinar. 

 

5. Poder Regulamentar. 

 

 

( ) Autorização para porte de arma. 

 

( ) Aplicação de pena de suspensão 

ao servidor público. 

 

( ) A prática de ato (portaria) de 

aposentadoria de servidor público. 

 

( ) O chefe do poder executivo expediu 

um decreto explicando o conteúdo 

de uma lei. 

 

( ) Distribuir e escalonar as funções 

de seus órgãos.

• A) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.

• B) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.

• C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.

• D) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.

• E) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q64.

O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formais, a

exemplo

• A) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente

competentes, e em substituição a estes.

• B) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as

condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

• C) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados,

como decorrência da relação de hierarquia.

• D) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam,

considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

• E) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática

de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q65.

Considere hipoteticamente que a Secretaria de Segurança 

Pública do Distrito Federal celebrou contrato administrativo 

com determinada empresa de terceirização, cujo objeto é a 

prestação de serviços de limpeza e conservação. Após a 

constatação de falhas na execução do objeto contratado, a 

autoridade administrativa competente, observado o devido



processo legal, aplicou sanção de multa à empresa. 

 

 

 

Com base nesse caso, é correto afirmar que a aplicação de tal 

sanção por parte do administrador público decorre do poder

• A) disciplinar.

• B) hierárquico.

• C) discricionário.

• D) de polícia.

• E) regulamentar.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP

Q66.

No tocante aos poderes administrativos

e ao uso e abuso de poder, assinale a

alternativa correta.

• A) O desvio de poder ocorre quando o

agente público atua fora dos limites de sua

competência.

• B) Cabe ao Poder Judiciário, no uso de

sua função típica, analisar os atos

administrativos da autoridade pública no

que tange aos aspectos da legalidade e do

mérito administrativo.

• C) Compete privativamente ao Presidente

da República dispor, mediante decreto,

sobre a organização e o funcionamento

da administração federal, ainda quando

implique em aumento de despesa.

• D) Discricionariedade, autoexecutoriedade,

coercibilidade e competência são atributos

do poder de polícia.

• E) Compete exclusivamente ao Congresso

Nacional, dentre outras hipóteses, sustar

os atos normativos do Poder Executivo que

exorbitem do poder regulamentar.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

Fonte: ARQUIVOLOGIA / HEMOCENTRO / 2017 / IADES

Q67.

Quanto à função da administração pública que, concreta e

diretamente, preventiva ou repressivamente, aplica

limitações ao exercício dos direitos fundamentais, ainda que,

excepcionalmente, mediante constrangimento pessoal,

visando à compatibilização com os interesses públicos e com

uma boa convivência social, assinale a alternativa correta.

• A) Polícia judiciária.

• B) Fomento.

• C) Polícia administrativa.

• D) Poder disciplinar.

• E) Poder regulamentar.
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Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder

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

Q68.

Um servidor de uma autarquia incumbida da vigilância sanitária de um determinado Município visitou, em trabalho de rotina, um

estabelecimento comercial e verificou que lá estava sendo explorada atividade estranha àquelas permitidas e constantes do

alvará de licença e instalação, inclusive sem o devido cuidado com as normas sanitárias. Lavrou auto de infração e imposição de

multa, incluindo a interdição do estabelecimento por determinado prazo, para que o responsável providenciasse a regularização

ou a desativação da atividade não autorizada. O responsável pelo estabelecimento apresentou defesa, deduzindo que teria

havido abuso de poder. A alegação do comerciante

• A) procede, tendo em vista que a autarquia não pode exercer poder de polícia repressiva, apenas editar atos normativos que

regulem o setor e a atuação dos administrados a ele subordinados.

• B) é infundada, tendo em vista que as autarquias possuem plenos poderes no setor que atuam, cabendo ao decreto que as

cria delimitar a esfera de competências e prerrogativas das mesmas.

• C) não é aderente à legalidade, pois a atuação do servidor público tem fundamento no exercício do poder de polícia, que

permite a adoção de medidas repressivas e de urgência para obstar ilegalidades e riscos aos administrados.

• D) é improcedente tendo em vista que às autarquias é dado o exercício do poder de polícia em sua integralidade, cabendo à

lei que autoriza sua criação delegar aos servidores indicados a competência para instituir multas e sanções, mesmo que

não constantes expressamente de lei.

• E) procede, pois embora o servidor possa interditar o estabelecimento, no regular exercício do poder de polícia, a imposição

de multa pecuniária depende previsão expressa em lei e de decisão judicial.
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q69.

Iniciada nova gestão de determinada Administração pública estadual, o Secretário da Educação, diante da proximidade do término da vigência do contrato de

fornecimento de refeições para as unidades escolares de ensino técnico, decidiu elaborar termo

de referência com sensíveis alterações em relação à última licitação. De acordo com a motivação, as refeições, que incluíam merenda e almoço, deveriam,

obrigatoriamente, basear-se em parâmetros de alimentação saudável, com indicação expressa de itens

e categorias cuja inclusão no cardápio era vedada, tais como frituras e produtos industrializados. De outra parte, havia também

elenco de categorias e grupos de alimentos obrigatórios, cabendo ao contratado apresentar mensalmente ao administrador o cardápio que seria aplicado no

mês subsequente, viabilizando eventuais alterações. O valor do contrato mostrou-se sensivelmente

superior ao anteriormente executado, mesmo se considerados reajustes e correção monetária do primeiro. O contratado anterior,

não tendo logrado êxito em vencer a nova licitação, impugnou judicialmente e junto ao Tribunal de Contas a licitação, sob o argumento de que a decisão da

Administração elevou, de forma desarrazoada, as despesas com o fornecimento de refeições, onerando desnecessariamente os cofres públicos. Sob o prisma

do controle externo, a cargo do Judiciário e do Tribunal de Contas,

• A) cabe analisar a regularidade do procedimento de tomada de decisão pelo administrador, ao qual compete o juízo discricionário na escolha das políticas

públicas, de forma que estando justificada a alteração do objeto da licitação e preenchidos os requisitos de legalidade, não procedem as impugnações feitas.

• B) pode o Tribunal de Contas exercer o controle sobre a atuação discricionária da Administração pública, razão pela qual, no

caso proposto, pode anular o contrato e a licitação operados, determinando a realização de novo certame, com os parâmetros de economicidade.

• C) exerce o Judiciário o controle de legalidade sobre os atos da Administração, de modo que, no caso apresentado, pode

analisar o mérito da decisão administrativa que reformulou o fornecimento de refeições para as unidades escolares, tendo

em vista que acarretou sensível acréscimo nas despesas do ente.

• D) cabe a esses órgãos a revisão das decisões da Administração pública sob os aspectos da legalidade e da discricionariedade, razão pela qual podem

anular os contratos administrativos que se mostrarem excessivamente onerosos.

• E) cabe ao Tribunal de Contas examinar os aspectos de legalidade, discricionariedade, economicidade e oportunidade dos

atos e negócios da Administração pública durante o procedimento licitatório, findo o qual o controle de legalidade fica

adstrito ao Poder Judiciário, mediante provocação dos eventuais prejudicados.
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

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

Q70.



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

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

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

foi atendida. A decisão judicial,

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

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

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

podendo substituir o ato administrativo como no caso proposto.

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

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

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

discricionários do ato administrativo.

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: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC

Q71.

NÃO é medida juridicamente válida de controle da atividade administrativa pelos órgãos do Poder Legislativo

• A) a sustação de contratos administrativos celebrados pelo Poder Executivo, em face de ilegalidades neles constatadas.

• B) a convocação de autoridades diretamente subordinadas ao Chefe do Poder Executivo para prestar informações sobre assunto previamente determinado.

• C) a aprovação prévia de contratos e convênios firmados pelo Poder Executivo, cujo valor ultrapasse patamar estabelecido em lei complementar.

• D) a sustação de atos normativos do Poder Executivo, que forem produzidos extra, ultra ou contra legem.

• E) o julgamento anual das contas do Chefe do Poder Executivo.
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Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q72.

A propósito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa CORRETA.

• A) O Estado não tem responsabilidade civil pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

• B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa

qualidade, causarem a terceiros.

• C) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos submetem-se sempre ao regime de responsabilidade civil subjetiva.

• D) A responsabilidade civil do Estado por condutas comissivas é subjet iva, dependendo da demonstração de falha no serviço.

• E) O Estado não tem direito de regresso contra seus agentes que houverem causado o dano, ainda que eles tenham atuado com dolo ou culpa.

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

Noções de Direito Penal / Aplicação da lei penal

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q73.

De acordo com a convenção para a

prevenção e a repressão do crime

de genocídio, assinale a alternativa

INCORRETA.

• A) O ato de causar lesão grave à integridade

física ou mental de membros de grupo

nacional, étnico, racial ou religioso constitui

genocídio que somente deve ser apenado

caso praticado por integrantes do governo.



• B) Entende-se por genocídio, dentre outros

atos, efetuar a transferência de crianças de

um grupo nacional, étnico, racial ou religioso

para outro grupo, com a intenção de destruir

o grupo no todo ou em parte.

• C) Adotar medidas destinadas a impedir os

nascimentos no seio de grupo nacional,

étnico, racial ou religioso constitui ato de

genocídio.

• D) As pessoas que tiverem cometido o

genocídio serão punidas, sejam governistas,

funcionários ou particulares.
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Noções de Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies, sujeito ativo e sujeito passivo

Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q74.

Um sujeito sofre de estados de sonambulismo desde os cinco

anos de idade. Já com 32 anos de idade, em determinada

noite, ele se levanta sonâmbulo e caminha pela casa.

Chegando à área de lazer, aproxima-se dos itens de churrasco

e empunha uma faca de 30 cm. Quando o irmão desse sujeito

toca a lombar dele para levá-lo à cama, de súbito, o sujeito

vira e desfere uma facada certeira no estômago do irmão que,

em alguns minutos, perde sangue e agoniza até a morte. O

sujeito retorna para o quarto e continua seu sono.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o

referido sujeito

• A) praticou o crime de homicídio doloso consumado,

pois, ao estocar o irmão, a respectiva ação era

dirigida para o fim de matá-lo – animus necandi –,

configurando o dolo direto de primeiro grau.

• B) não praticou crime, pois o respectivo estado de

inconsciência consiste em causa de exclusão de

culpabilidade.

• C) praticou o crime de homicídio culposo consumado,

pois foi imprudente ao estocar o irmão, mesmo sem

vontade explícita e em estado de sonambulismo.

• D) não praticou crime, pois o respectivo estado de

inconsciência é uma hipótese de ausência de ação e,

portanto, irrelevante sob o ponto de vista

jurídico-penal, haja vista que o conceito de ação tem

uma função limitadora no finalismo, excluindo

qualquer movimento corporal que não se encaixe no

próprio conceito de ação.

• E) praticou o crime de homicídio doloso consumado,

pois tal estado de inconsciência está a exigir uma

relação de causalidade, bem como a assunção do

risco em produzir o resultado.
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Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Crime consumado e tentado

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q75.

A respeito do crime tentado e do crime consumado, é correto afirmar que



• A) a consumação do crime de concussão ocorre com o recebimento da vantagem indevida.

• B) a interrupção da execução do delito por desistência do agente caracteriza o crime tentado.

• C) a consumação do crime de corrupção passiva ocorre com o recebimento da vantagem indevida.

• D) os atos preparatórios fazem parte da execução do delito, caracterizando o crime tentado.

• E) a ocorrência do resultado é indispensável para a caracterização do crime culposo.

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

Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 2ª / 2018 / FCC

Q76.

Arquimedes, funcionário público, estando em gozo de férias, exigiu de Peterson a quantia de R$ 50.000,00 para não devassar a

escrituração de sua empresa e autuá-lo por sonegação de impostos, quando reassumir seu cargo de fiscal de rendas.

Arquimedes

• A) cometeu crime de corrupção passiva.

• B) cometeu crime de corrupção ativa.

• C) cometeu crime de concussão.

• D) cometeu crime de prevaricação.

• E) não cometeu nenhum delito porque estava em gozo de férias.

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

Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Erro de tipo; erro de proibição

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q77.

A respeito do erro sobre elementos do tipo penal, podese afirmar o seguinte:

• A) afasta a punição do agente, seja pela modalidade dolosa do crime, seja pela modalidade culposa.

• B) isenta de pena o agente que, por erro escusável ou não, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria legítima a ação.

• C) isenta de pena o agente que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe que a conduta era produzida contra pessoa diversa.

• D) isenta de pena o agente que, por erro evitável ou não, supunha que a conduta era lícita.

• E) afasta a configuração de dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
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Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade (elementos e causas de exclusão)

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q78.

Assinale a alternativa correta a respeito

do crime e seus substratos (fato típico,

ilícito e culpável), nos termos dos artigos

13 a 25, do Código Penal.

• A) São penas previstas no Código Penal a

privativa de liberdade, a restritiva de direitos

e multa e o banimento.

• B) Somente o agente que é ou assumiu a

condição de garante pode cometer o crime

omissivo impróprio.

• C) A legítima defesa exclui a tipicidade da

conduta.

• D) Não se computa, na pena privativa de

liberdade, o tempo de prisão provisória.
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Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Punibilidade; Excesso punível

Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DFT / 2017 / IADES

Q79.

Conforme a legislação penal vigente, assinale a alternativa que não é causa extintiva da punibilidade.

• A) Inimputabilidade.

• B) Perdão judicial.

• C) Morte do agente.

• D) Renúncia do direito de queixa.

• E) Prescrição.
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Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal

Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q80.

No que se refere à imputabilidade penal, em regra, o direito

penal brasileiro adota o sistema

• A) biopsicológico.

• B) psicológico.

• C) psicanalítico.

• D) biológico.

• E) biopsicanalítico.
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Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q81.

Indivíduos que são alcançados pela lei penal, não porque tenham praticado uma conduta ajustável a uma figura delitiva, mas porque, executando atos sem

conotação típica, contribuíram, objetivamente e subjetivamente, para a ação criminosa de outrem

• A) não são punidos por atipicidade da conduta.

• B) são coautores e incidem na mesma pena cabível ao autor do crime.

• C) são concorrentes de menor importância e têm a pena diminuída de um sexto a um terço.

• D) são considerados partícipes e incidem nas penas cominadas ao crime, na medida de sua culpabilidade.

• E) podem ser coautores ou partícipes e a pena, em qualquer caso, é diminuída de um terço.
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Noções de Direito Penal / Das Penas

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q82.

A respeito das penas e de sua aplicação,

assinale a alternativa correta, nos termos

dos artigos 32 a 52, do Código Penal.

• A) O Código Penal adota o sistema bifásico de

aplicação da pena.

• B) A pena de reclusão deve ser cumprida em 

regime fechado, semiaberto ou aberto; a



de detenção, em regime semiaberto, ou 

aberto, salvo necessidade de transferência 

a regime fechado.

• C) As penas restritivas de direitos são

autônomas e substituem as privativas de

liberdade, quando aplicada pena privativa

de liberdade não superior a dois anos.

• D) Quando o agente, mediante uma só ação

ou omissão, pratica dois ou mais crimes,

idênticos ou não, aplicam-se, sempre,

cumulativamente, as penas privativas de

liberdade em que haja incorrido.
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Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q83.

Sobre os crimes contra a honra, previstos

no Código Penal, assinale a alternativa

correta.

• A) Não constitui injúria ou difamação punível a

ofensa irrogada em juízo, na discussão da

causa, pela parte ou por seu procurador.

• B) São crimes contra a honra: a difamação, a

ameaça e a injúria.

• C) A exceção da verdade é um instituto

exclusivo da calúnia.

• D) A retratação da injúria pelo agente antes da

sentença o isenta de pena.
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Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q84.

Referente aos crimes contra o patrimônio

do Código Penal, assinale a alternativa

correta.

• A) A extorsão mediante sequestro é um crime

permanente.

• B) O agente que arromba a porta do veículo e

o furta responde por furto qualificado.

• C) O agente que arromba a porta do veículo e

furta um celular que estava em seu interior

responde por furto simples.

• D) A extorsão se consuma no momento da

obtenção da vantagem.

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra a dignidade sexual

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q85.

No crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável,



• A) o sujeito passivo só pode ser pessoa menor de dezoito anos.

• B) a pena é aumentada de um terço, se praticado com o fim de obter vantagem econômica.

• C) constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.

• D) punível quem praticar conjunção carnal com alguém menor de dezoito e maior de doze anos em situação de prostituição.

• E) punível o proprietário do local em que se verifiquem as práticas, ainda que delas não tenha conhecimento.
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Noções de Direito Penal / Crimes contra a fé pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q86.

Em relação aos crimes contra a fé pública previstos no Código Penal brasileiro é correto afirmar,

• A) Excepcionalmente admitem a modalidade culposa quando se tratar de falsificação de documento particular.

• B) Exigem como elemento a imitação ou alteração da verdade; a possibilidade de dano e o dolo.

• C) A alteração inapta a induzir número indeterminado de pessoas leva à consideração da forma tentada em qualquer caso.

• D) No crime de moeda falsa, mesmo ausente a capacidade ilusória da contrafação, tem-se caracterizada sua consumação.

• E) Tratando-se de crimes formais não admitem forma tentada.
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Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q87.

Em relação aos crimes praticados

por funcionário público contra a

administração em geral, assinale a

alternativa correta.

• A) Se o funcionário público se apropria de bem

particular de quem tem a posse em razão

do cargo, comete furto e não peculato, pois

esse último só se configura em caso de

subtração de bem público.

• B) Ao contrário do furto, o peculato admite a

figura culposa.

• C) É pressuposto da prevaricação a obtenção

de vantagem econômica.

• D) Considera-se funcionário público, para os

efeitos penais, apenas quem exerce cargo,

função ou emprego público de forma efetiva

e remunerada.
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Noções de Direito Processual Penal / Princípios do Processo Penal. Sistemas Processuais

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q88.

Em relação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, é INCORRETO

afirmar que

• A) estão intimamente relacionados, uma vez que a ampla defesa garante o contraditório e por ele se manifesta e é garantida.

• B) foram inovações trazidas pelo texto constitucional de 1988.

• C) o contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos processuais e a possibilidade de contrariá-los.

• D) a ampla defesa desdobra-se em autodefesa e defesa técnica, sendo a primeira exercida pessoalmente pelo acusado e a segunda por profissional

habilitado, com capacidade postulatória e conhecimentos técnicos.



• E) a defesa técnica é irrenunciável, por se tratar de garantia da própria jurisdição.
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Noções de Direito Processual Penal / Inquérito policial

Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q89.

A Polícia é uma instituição de direito público, destinada a

manter e a recobrar, junto à sociedade e na medida dos

recursos de que dispõe, a paz pública e a segurança dos

cidadãos. Entre outras medidas, a Polícia Judiciária utiliza-se

do inquérito policial para a concretização de uma das fases

da persecução penal, tornando-o, apesar de prescindível, um

procedimento inquisitorial de grande relevância para a

atividade investigativa. Com base nessas informações, acerca

do inquérito policial, assinale a alternativa correta.

• A) A autoridade policial pode arquivar autos de inquérito

policial, conforme o Código de Processo Penal.

• B) A ausência do relatório vicia o inquérito policial,

pois é parte integrante e imprescindível para a

constituição dos elementos de indiciamento.

• C) A condução da linha investigativa, por meio da

intervenção nos atos de produção da prova pelo

advogado, afeta a discricionariedade da autoridade

policial.

• D) A autoridade policial é titular da opinio delicti, portanto,

o indiciamento delimita os termos da acusação.

• E) O inquérito policial é disponível, portanto, conforme

o Código de Processo Penal, a autoridade policial

pode arquivá-lo por iniciativa própria.
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Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal: espécies

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q90.

A respeito dos crimes de ação penal pública, é CORRETO afirmar que

• A) no caso de morte do ofendido, o direito de representação poderá ser exercido apenas pelos seus descendentes.

• B) no caso de declaração de ausência do ofendido, o direito de representação poderá ser exercido apenas por seu cônjuge ou seus descendentes.

• C) a ação dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça.

• D) não se admite a ação penal privada em tais casos.

• E) apenas assumem tal natureza os crimes contra interesse da União, Estado ou Município.
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Noções de Direito Processual Penal / Prova / Exame do corpo de delito e pericias em geral

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q91.

De acordo com o Código de Processo Penal, pode-se afirmar que

• A) é indispensável o exame de corpo de delito indireto, quando a infração deixar vestígios.

• B) o exame pode ser realizado por perito não oficial, mediante prestação de compromisso.

• C) o exame apenas pode ser realizado por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

• D) o exame apenas pode ser realizado em dias úteis.

• E) o juiz ou a autoridade policial negarão o exame de corpo de delito requerido pelas partes, quando não for necessário ao esclarecimento da verdade.
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Noções de Direito Processual Penal / Prova / Interrogatório do acusado

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

Q92.

Tício está preso na Penitenciária de Presidente Venceslau, cumprindo pena por crimes de homicídio e sequestro, e responde a outro processo por crime de

latrocínio na comarca de São Paulo, Capital. Há prova, nos autos, de que o agente integra uma facção criminosa e notícia de uma tentativa de resgate do

detento durante o seu deslocamento até a cidade de São Paulo para participar de um determinado ato processual. Designada audiência de instrução,

interrogatório, debates e julgamento, o Juiz que preside o processo que tramita contra Tício pelo delito de latrocínio, em decisão fundamentada,

• A) deverá necessariamente realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com cinco dias de antecedência,

assegurando ao preso a entrevista prévia e reservada com seu defensor, sendo dispensável o acompanhamento pelo preso de todos os atos da audiência

única de instrução e julgamento, pela presença física de seu defensor no ato processual.

• B) deverá necessariamente realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com dez dias de antecedência,

assegurando ao preso o acompanhamento de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, bem como entrevista prévia e reservada com seu

defensor.

• C) poderá, em caráter excepcional, realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com cinco dias de antecedência,

assegurando ao preso a entrevista prévia e reservada com seu defensor, sendo dispensável o acompanhamento pelo preso de todos os atos da audiência

única de instrução e julgamento, pela presença física de seu defensor no ato processual.

• D) poderá, em caráter excepcional, realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com dez dias de antecedência,

assegurando ao preso o acompanhamento de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, bem como entrevista prévia e reservada com seu

defensor.

• E) deverá necessariamente realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com cinco dias de antecedência,

assegurando ao preso o acompanhamento de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, bem como entrevista prévia e reservada com seu

defensor.

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

Noções de Direito Processual Penal / Prova / Testemunhas

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q93.

Em relação à prova testemunhal, de acordo com o Código de Processo Penal, é INCORRETO afirmar:

• A) As perguntas no procedimento comum serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a

resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.

• B) As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio.

• C) O Vice-Presidente da República poderá optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas, formuladas pelas partes e deferidas

pelo juiz, lhe serão transmitidas por ofício.

• D) Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar temor à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento,

determinará desde logo a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença de seu defensor.

• E) A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com

prazo razoável, intimadas as partes.

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

Noções de Direito Processual Penal / Prova / Acareação

Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q94.

A prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou

determinados pelo juiz, visando à formação do convencimento

quanto a atos, fatos e circunstâncias. Com relação às provas no

processo penal, considerando as regras procedimentais previstas

no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta.

• A) Via de regra, o juiz, por determinação fundamentada, 

de ofício ou a requerimento das partes, poderá 

realizar o interrogatório do réu preso por sistema de



videoconferência ou outro recurso tecnológico de 

transmissão de sons e imagens em tempo real, desde 

que a medida seja necessária.

• B) A busca domiciliar, quando a própria autoridade

policial ou judiciária não a realizar pessoalmente,

prescinde de expedição de mandado.

• C) As declarações do ofendido serão reduzidas a termo

se, independentemente de intimação para esse fim,

deixar de comparecer em juízo sem motivo justo,

pois será determinada sua condução coercitiva.

• D) Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o

reconhecimento de pessoa ou de objeto, farão a prova

em conjunto, sendo possível a comunicação entre elas.

• E) A acareação será admitida entre acusados, entre

acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado

ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas

ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações,

a respeito de fatos ou circunstâncias relevantes.

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

Noções de Direito Processual Penal / Prova / Documentos de prova

Fonte: PERITO CRIMINALíSTICO / SAEB/BA / 2014 / FCC

Q95.

No que concerne à prova, é INCORRETO afirmar que

• A) não será permitida a apreensão de documento em

poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito.

• B) os acareados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acareação.

• C) se consideram documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

• D) várias testemunhas podem, por medida de economia

processual, ser inquiridas em conjunto, lavrando-se

um só termo.

• E) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento de

pessoa será convidada a descrever a pessoa que

deva ser reconhecida.

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

Noções de Direito Processual Penal / Prova / Indícios

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q96.

De acordo com o Código de Processo Penal, considera-se indício, a circunstância que, sendo

• A) provável e tendo ou não relação imediata com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

• B) conhecida e provada e tendo ou não relação imediata com o fato, autorize, por dedução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

• C) provável e tendo relação com o fato, autorize, por dedução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

• D) provável e tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

• E) conhecida e provada e tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

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

Noções de Direito Processual Penal / Prova / Busca e apreensão

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q97.

Pode-se afirmar, a respeito da medida de busca e apreensão domiciliar, que



• A) apenas pode ser realizada durante o dia.

• B) se a própria autoridade der a busca, não precisará declarar o objeto da diligência.

• C) recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra ele ou seus familiares.

• D) em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada.

• E) finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, sendo suficiente a assinatura de uma testemunha presencial.

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

Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Prisão em flagrante

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2018 / IADES

Q98.

Suponha que a Polícia Militar tome conhecimento de que

ocorrerá uma grande transação de drogas ilícitas nas

proximidades da Feira da Torre de TV. As viaturas são

acionadas e, quando chegam ao local, aguardam a

consumação do crime. Realizado o tráfico de drogas, os

policiais perseguem os veículos até Sobradinho, efetuando a

prisão em flagrante dois dias após a perseguição.

Essa situação hipotética trata-se de flagrante

• A) esperado, sendo legal a prisão.

• B) provocado, sendo ilegal a prisão.

• C) ilegal, tendo em vista que a prisão se realizou

24 horas após a prática do crime.

• D) forjado, sendo legal a prisão.

• E) preparado, sendo legal a prisão.

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

Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Prisão preventiva

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q99.

Sobre a decretação da prisão preventiva:

• A) Poderá ser decretada apenas após o início da instrução criminal com o recebimento da denúncia.

• B) Poderá ser decretada para garantia da ordem econômica.

• C) Dependerá sempre de requerimento do Ministério Público ou de representação de autoridade policial.

• D) Não poderá ser decretada a autor de crime punido com detenção.

• E) Não é cabível para crimes culposos.

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

Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária)

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

Q100.

Prisão provisória.

• A) Ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva poderá o juiz, no curso do processo, decretar a prisão domiciliar caso o réu esteja

extremamente debilitado por motivo de doença grave.

• B) Em qualquer fase da investigação policial poderá o juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva do indiciado.

• C) Em relação à prisão temporária, constata-se o fumus comissi delicti quando presente fundadas razões de autoria ou participação do indiciado em crimes

taxativamente relacionados na Lei federal nº 7.960/89, que disciplina a prisão temporária, exceto se for autorizada para outros crimes por legislação federal

posterior.



• D) A publicação de sentença condenatória, que impõe regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, constitui marco

impeditivo para a concessão da liberdade provisória ao condenado.

• E) A partir da entrada em vigor da Lei federal nº 12.403/11, que reformou parcialmente o Código de Processo Penal, não mais se admite a decretação da

prisão preventiva de acusado pela prática de crime doloso cuja sanção máxima em abstrato não ultrapasse quatro anos de reclusão.

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

Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Alterações da Lei nº 12.403/2011

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q101.

No tocante à prisão no curso do processo e medidas cautelares,

• A) a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o

indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

• B) o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 75 (setenta e cinco) anos.

• C) a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.

• D) julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado praticar nova infração penal, ainda que culposa.

• E) se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser aumentada, pelo juiz, até, no máximo, o décuplo.

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

Noções de Direito Penal Militar / Aplicação da lei penal militar

Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DFT / 2017 / IADES

Q102.

A respeito do direito penal militar, assinale a alternativa correta.

• A) Lei ordinária que estabeleça crimes militares e o Código Penal Militar devem prevalecer sobre a legislação comum, conforme essência lógicointerpretativa

do princípio da especialidade.

• B) Quanto ao local e ao tempo do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da ubiquidade; portanto, consideram-se o local e o tempo do crime tanto onde

e quando foi praticada a ação ou a omissão quanto onde e quando se produziu o resultado.

• C) Lei posterior que descriminalize um tipo penal previsto no Código Penal Militar não impedirá a punição de uma pessoa por fato que não mais for crime.

• D) Segundo o Código Penal Militar, é também aplicável a lei penal militar ao crime praticado a bordo de aeronaves ou navios estrangeiros, desde que em

lugar sujeito à administração militar ou civil e que o crime atente contra as instituições militares ou civis.

• E) Segundo o Código Penal Militar, a lei excepcional ou temporária, decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram,

não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.

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

Noções de Direito Penal Militar / Concurso de agentes

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2018 / IADES

Q103.

Considere hipoteticamente que dois soldados, durante o

patrulhamento ostensivo em viatura, abordaram um civil que

portava arma de fogo sem autorização legal prevista, e dele

exigiram R$ 200,00 para omitirem as providências cabíveis. A

conduta dos policiais caracteriza o crime militar de

• A) corrupção passiva.

• B) corrupção ativa.

• C) peculato.

• D) concussão.

• E) condescendência criminosa.

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



Noções de Direito Penal Militar / Das penas principais

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q104.

No direito penal militar, considera-se como uma pena principal, a

• A) perda de posto e patente.

• B) suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função.

• C) exclusão das Forças Armadas.

• D) suspensão dos direitos políticos.

• E) indignidade para o oficialato.

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

Noções de Direito Penal Militar / Das Penas acessórias

Fonte: OFICIAL MILITAR DE ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DF / 2017 / IADES

Q105.

A consequência da prática de um delito castrense culpável é

a aplicação da sanção penal correspondente, denominada

pena. O Código Penal Militar (CPM) prevê penas principais

e acessórias. É pena acessória aplicável ao oficial, prevista

no artigo 98 do CPM, a

• A) suspensão do exercício do posto, da graduação, do

cargo ou da função.

• B) internação em estabelecimento psiquiátrico anexo ao

manicômio judiciário.

• C) multa.

• D) reforma.

• E) indignidade para o oficialato.

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

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes militares em tempo de paz

Fonte: OFICIAL MILITAR DE ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DF / 2017 / IADES

Q106.

Configura o delito de exercício de comércio por oficial a

conduta do

• A) tenente da ativa que é acionista em sociedade

anônima.

• B) soldado da reserva que é sócio de padaria com outros

dois irmãos, inclusive laborando nesta durante os

horários de folga.

• C) major reformado que gerencia sociedade comercial

da esposa.

• D) capitão da ativa que é dono de empresa de

administração de condôminos e atua à frente desta,

oferecendo, contratando etc.

• E) sargento que é cotista em sociedade por cotas de

responsabilidade limitada.

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

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO



Q107.

Dentre os crimes militares a seguir, é prevista a pena de reclusão apenas para o caso de

• A) desrespeito a superior.

• B) desrespeito a símbolo nacional.

• C) despojamento desprezível.

• D) assunção de comando sem ordem ou autorização.

• E) oposição à ordem de sentinela.

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

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra o serviço e o dever militar

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q108.

Incorre na pena prevista para o crime militar de violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação aquele que

• A) devassar indevidamente o conteúdo de correspondência dirigida à administração militar.

• B) indevidamente se apossar de correspondência, desde que ela esteja fechada, e apenas com o objetivo de destruí-la.

• C) indevidamente divulgar, transmitir a outrem ou abusivamente utilizar comunicação de interesse militar.

• D) indevidamente se apossar de correspondência, embora não fechada, desde que o faça apenas com o objetivo de destruí-la.

• E) revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo.

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

Noções de Direito Penal Militar / Dos crimes contra a Administração Militar

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q109.

O crime militar de prevaricação consiste em

• A) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento

pessoal.

• B) violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal,

para si ou para outrem.

• C) deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo, ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente.

• D) deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar.

• E) entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar o

exercício, sem autorização.

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

Legislação Extravagante / Estatuto do Desarmamento (Lei n.º 10.826/2003)

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q110.

Segundo o que dispõe expressamente

o Decreto Federal nº 5.123, de 1º de

julho de 2004, que regulamenta a Lei

10.826/2003, para adquirir arma de fogo

de uso permitido, o interessado deverá

• A) comprovar efetiva necessidade.

• B) apresentar documento comprobatório de

ocupação lícita e de residência certa, se for

menor de 25 anos.

• C) comprovar, em seu pedido de aquisição do 

Certificado de Registro de Arma de Fogo e



periodicamente, a capacidade técnica para 

o manuseio de arma de fogo.

• D) comprovar aptidão psicológica para o

manuseio de arma de fogo, atestada em

laudo conclusivo fornecido por psicólogo

do quadro da Polícia Civil da unidade

da federação onde resida ou por esta

credenciado.

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

Legislação Extravagante / Crimes hediondos (Lei n.º 8.072/1990)

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q111.

Constitui crime hediondo, previsto na

Lei 8.072/1990,

• A) o favorecimento da prostituição ou de outra

forma de exploração sexual de criança ou

adolescente ou de vulnerável.

• B) constranger alguém, mediante violência

ou grave ameaça e com o intuito de obter

para si ou para outrem indevida vantagem

econômica, a fazer, tolerar que se faça ou

deixar de fazer alguma coisa.

• C) lesão corporal leve quando cometida contra

agente do sistema prisional.

• D) homicídio simples praticado por qualquer

cidadão.

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

Legislação Extravagante / Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor (Lei n.º 7.716/1989)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 15ª / 2018 / FCC

Q112.

Os crimes resultantes de discriminação ou preconceito, constantes na Lei nº 7.716/1989, referem-se a raça, cor,

• A) etnia, convicção política ou procedência nacional.

• B) sexo, idade, capacidade física.

• C) etnia, religião ou opção sexual.

• D) etnia, religião ou procedência nacional.

• E) sexo, religião ou convicção política.

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

Legislação Extravagante / Apresentação e uso de documento de identificação pessoal (Lei n.º 5.553/1968)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA SEGURANçA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q113.

Antonieta, funcionária pública do Tribunal Regional do Trabalho, no exercício de sua função, solicitou documento de identidade

nos termos da Lei nº 5.553/1968 para que o Assessor Parlamentar Raimundo, do município X, pudesse adentrar o prédio. O

Assessor, aos gritos, ironizou o fato de Antonieta não conhecê-lo e chamando-a de alienada, humilhou-a em público e

desprestigiou sua função. Disse à funcionária que, por ser incompetente, jamais sairia daquela função de recepcionista. Após

essas ofensas, jogou o documento no chão para que Antonieta, se quisesse, verificasse sua identificação.

Raimundo, em tese, cometeu o crime de



• A) resistência.

• B) desobediência.

• C) desacato.

• D) usurpação de função pública.

• E) calúnia.

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

Legislação Extravagante / O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de Abuso de

Autoridade (Lei n.º 4.898/1965)

Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q114.

De acordo com a Lei nº 4.898/1965,

quando o abuso de autoridade for

cometido por agente de autoridade

policial, civil ou militar, de qualquer

categoria, poderá ser cominada a pena

autônoma ou acessória, de não poder

o acusado exercer funções de natureza

policial ou militar no município da culpa,

pelo prazo de

• A) dois a seis anos.

• B) três a oito anos.

• C) um a cinco anos.

• D) seis meses a seis anos.

• E) um a seis anos.

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

Legislação Extravagante / Definição dos crimes de tortura (Lei n.º 9.455/1997)

Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP

Q115.

De acordo com a Lei nº 9.455/1997, se do

crime de tortura resultar lesão corporal

de natureza grave ou gravíssima, a pena

é de reclusão de

• A) quatro a dez anos.

• B) seis a doze anos.

• C) um a quatro anos.

• D) dois a oito anos.

• E) seis a vinte anos.

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

Legislação Extravagante / Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990)

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q116.

Nos crimes praticados contra a criança e o adolescente tipificados na Lei nº 8.069/90,

• A) em alguns casos somente se procede mediante queixa.

• B) a expressão “cena de sexo explícito” pode não compreender a exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente.

• C) cominada pena de detenção para o ato de exibir, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional.

• D) não prevista causa de aumento de pena para o delito de corrupção de menor de dezoito anos.

• E) aplicáveis as normas da parte especial do Código Penal.



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

Legislação Extravagante / Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003): dos crimes em espécies

Fonte: ANALISTA SUPERIOR I - ASSISTENTE SOCIAL / INFRAERO / 2011 / FCC

Q117.

Segundo o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003),

• A) o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, desde que comprovada sua aptidão

laboral por perícia médica.

• B) cabe ao Poder Público criar programas de estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.

• C) é vedado ao idoso o acúmulo de aposentadoria e de salário, exceto nos casos em que a aposentadoria não ultrapassar dois salários mínimos e o salário

percebido não ultrapassar o mesmo teto.

• D) fica assegurada aos maiores de sessenta e cinco anos a gratuidade do transporte aéreo, com a reserva de duas vagas gratuitas por aeronave para idosos

com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

• E) o idoso com menos de sessenta e cinco anos tem direito de participar de cursos de capacitação e reciclagem profissional para desenvolver atividades

profissionais.

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

Legislação Extravagante / Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 1ª / 2011 / FCC

Q118.

Ao conduzir um veículo oficial do Tribunal Regional do Trabalho, o funcionário deverá seguir algumas normas de circulação, dentre elas:

• A) o trânsito de veículos sobre as calçadas não será admitido.

• B) a circulação será sempre pelo lado esquerdo da via.

• C) ao realizar uma conversão à esquerda, nas vias que possuem acostamento, o motorista deverá sinalizar a intenção e aguardar no acostamento para

cruzar a pista.

• D) sempre que respeitadas as normas de circulação, os veículos de pequeno porte serão sempre responsáveis pela segurança dos maiores, os motorizados

pelos não motorizados.

• E) o condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de

passageiros, deverá apenas sinalizar a intenção de ultrapassagem e seguir normalmente com a ultrapassagem.

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

Legislação Extravagante / Juizados Especiais Criminais (Lei n.º 9.099/1995 e 10.259/2001)

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q119.

No tocante à transação penal, INCORRETO afirmar que

• A) incabível a proposta no caso de o agente ter sido beneficiado anteriormente nos mesmos moldes, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena

restritiva.

• B) a imposição da sanção não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível.

• C) a aplicação de pena restritiva de direitos não importará em reincidência.

• D) incabível a proposta no caso de ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, ainda que não definitiva a

sentença.

• E) a imposição da sanção não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo registro para impedir nova concessão do beneficio no prazo de cinco

anos.

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

Legislação Extravagante / Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/2006)

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q120.



Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, o seguinte

procedimento, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

• A) antes de ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência.

• B) remeter, no prazo de 15 (quinze) dias, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência.

• C) ouvir apenas o agressor, mas não as testemunhas.

• D) determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários.

• E) ordenar a identificação do agressor, sem necessidade de juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais.

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

Legislação Extravagante / Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei n.º 11.343/2006)

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP

Q121.

Quem adquirir, guardar, tiver em

depósito, transportar ou trouxer

consigo, para consumo pessoal, drogas

sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar será

submetido às seguintes penas, EXCETO

• A) detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano.

• B) prestação de serviços à comunidade.

• C) advertência sobre os efeitos das drogas.

• D) medida educativa de comparecimento a

programa ou curso educativo.

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

Legislação Extravagante / Crimes contra as Relações de Consumo (Lei nº 8.078/1990)

Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ANALISTA DE SISTEMAS / ARCE / 2012 / FCC

Q122.

Para fins de aplicação das regras e princípios contidos no Código de Defesa do Consumidor − Lei no 8.078/90, NÃO se considera prestação de serviços

• A) o tratamento odontológico.

• B) a contratação de seguro.

• C) o do empregado doméstico.

• D) o agenciamento de viagens.

• E) o fornecimento de energia elétrica.

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

Legislação Extravagante / Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei n.º 3.688/1941)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA SEGURANçA JUDICIáRIA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q123.

Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo

• A) somente as contravenções penais a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.

• B) as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.

• C) somente os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, desde que não cumulada com multa.

• D) as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena mínima de 36 meses, desde que não cumulada com multa.

• E) as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima superior a dois anos, cumulada ou não com multa.

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

Legislação Extravagante / Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente (Lei nº 9.605/1998)



Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC

Q124.

Com base no texto da Lei nº 9.605/1998, considere:

I. É circunstância que agrava a pena dos delitos ambientais, quando não constitui ou qualifica o crime ter o agente cometido

a infração facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.

II. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as

circunstâncias, deixar de aplicar a pena.

III. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante é

crime punido com detenção.

IV. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com

infringência das normas de proteção é crime punido com reclusão.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I e IV.

• D) II e IV.

• E) III e IV.

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

Legislação Extravagante / Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás (Lei n.º 8.033/75)

Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO

Q125.

Assinale a alternativa que é considerada uma manifestação do valor policial militar prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás.

• A) O sentimento de servir à comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever Policial-Militar e pelo integral devotamento à

manutenção da ordem pública, desde que não haja risco da própria vida.

• B) O espírito de corpo, orgulho do Policial-Militar, pela organização onde serve.

• C) Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados.

• D) Acatar as autoridades civis.

• E) Cumprir seus deveres de cidadão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Q28.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos de nacionalidade 
	Fonte: AGENTE PRISIONAL / SUSIPE/PA / 2018 / AOCP




	Q29.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q30.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q31.
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro 
	Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DFT / 2017 / IADES




	Q32.
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / União 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / União 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / União 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q33.
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q34.
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização politico-administrativa do Estado / Municípios 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q35.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições gerais 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q36.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP




	Q37.
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q38.
	Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional / Poder executivo / Atribuições e responsabilidades do presidente da República 
	Fonte: TéCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA / DPE/RS / 2017 / FCC




	Q39.
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Estrutura 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC




	Q40.
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Funcionamento e atribuições 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 15ª / 2018 / FCC




	Q41.
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Processo legislativo 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q42.
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP




	Q43.
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADOR / TJ/GO / 2014 / FGV




	Q44.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q45.
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Estado de defesa e estado de sítio 
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Estado de defesa e estado de sítio 
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Estado de defesa e estado de sítio 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q46.
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Forças Armadas 
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Forças Armadas 
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Forças Armadas 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q47.
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Segurança pública; Organização da segurança pública 
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Segurança pública; Organização da segurança pública 
	Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas / Segurança pública; Organização da segurança pública 
	Fonte: OFICIAL MILITAR DE ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DF / 2017 / IADES




	Q48.
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social 
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social 
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q49.
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente 
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente 
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente 
	Fonte: ANALISTA DE REGULAçãO - ADVOGADO / ARCE / 2012 / FCC




	Q50.
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente, idoso e índio 
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente, idoso e índio 
	Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Família, criança, adolescente, idoso e índio 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES




	Q51.
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios. 
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios. 
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes, princípios. 
	Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP




	Q52.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, elementos, poderes e organização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/TO / 2011 / FCC




	Q53.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Natureza, fins e princípios 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q54.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 1ª / 2018 / AOCP




	Q55.
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle 
	Noções de Direito Administrativo / Administração Pública / Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência, controle 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES




	Q56.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Fonte: ARQUIVOLOGIA / HEMOCENTRO / 2017 / IADES




	Q57.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos, deveres e prerrogativas 
	Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP




	Q58.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC




	Q59.
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito e requisitos; Atributos 
	Fonte: POLICIAL LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/GO / 2019 / IADES




	Q60.
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q61.
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação; espécies 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / HEMOCENTRO / 2017 / IADES




	Q62.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder vinculado; Poder discricionário 
	Fonte: ASSISTENTE LEGISLATIVO / Câmara Municipal de Maringá/PR / 2017 / AOCP




	Q63.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC




	Q64.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES




	Q65.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / IPM/SP / 2018 / AOCP




	Q66.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia 
	Fonte: ARQUIVOLOGIA / HEMOCENTRO / 2017 / IADES




	Q67.
	Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Do uso e do abuso do poder 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO ADMINISTRATIVA / Prefeitura de Recife/PE / 2019 / FCC




	Q68.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/AP / 2017 / FCC




	Q69.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2013 / FCC




	Q70.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / PGM - Pref. João Pessoa/PB / 2012 / FCC




	Q71.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q72.
	Noções de Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Noções de Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Noções de Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q73.
	Noções de Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies, sujeito ativo e sujeito passivo 
	Noções de Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies, sujeito ativo e sujeito passivo 
	Noções de Direito Penal / Infração penal: elementos, espécies, sujeito ativo e sujeito passivo 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES




	Q74.
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Crime consumado e tentado 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Crime consumado e tentado 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Crime consumado e tentado 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q75.
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA / TRT 2ª / 2018 / FCC




	Q76.
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Erro de tipo; erro de proibição 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Erro de tipo; erro de proibição 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Erro de tipo; erro de proibição 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q77.
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade (elementos e causas de exclusão) 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade (elementos e causas de exclusão) 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude e causas de exclusão; Culpabilidade (elementos e causas de exclusão) 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q78.
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Punibilidade; Excesso punível 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Punibilidade; Excesso punível 
	Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Punibilidade; Excesso punível 
	Fonte: OFICIAL / Polícia Militar/DFT / 2017 / IADES




	Q79.
	Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES




	Q80.
	Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q81.
	Noções de Direito Penal / Das Penas 
	Noções de Direito Penal / Das Penas 
	Noções de Direito Penal / Das Penas 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q82.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q83.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q84.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a dignidade sexual 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a dignidade sexual 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a dignidade sexual 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q85.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a fé pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q86.
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública 
	Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública 
	Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO / SEJUS/CE / 2017 / AOCP




	Q87.
	Noções de Direito Processual Penal / Princípios do Processo Penal. Sistemas Processuais 
	Noções de Direito Processual Penal / Princípios do Processo Penal. Sistemas Processuais 
	Noções de Direito Processual Penal / Princípios do Processo Penal. Sistemas Processuais 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q88.
	Noções de Direito Processual Penal / Inquérito policial 
	Noções de Direito Processual Penal / Inquérito policial 
	Noções de Direito Processual Penal / Inquérito policial 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES




	Q89.
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal: espécies 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal: espécies 
	Noções de Direito Processual Penal / Ação Penal: espécies 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q90.
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Exame do corpo de delito e pericias em geral 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Exame do corpo de delito e pericias em geral 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Exame do corpo de delito e pericias em geral 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q91.
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Interrogatório do acusado 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Interrogatório do acusado 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Interrogatório do acusado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q92.
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Testemunhas 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Testemunhas 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Testemunhas 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q93.
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Acareação 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Acareação 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Acareação 
	Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES




	Q94.
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Documentos de prova 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Documentos de prova 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Documentos de prova 
	Fonte: PERITO CRIMINALíSTICO / SAEB/BA / 2014 / FCC




	Q95.
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Indícios 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Indícios 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Indícios 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q96.
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Busca e apreensão 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Busca e apreensão 
	Noções de Direito Processual Penal / Prova / Busca e apreensão 
	Fonte: SOLDADO DE 3ª CLASSE / Polícia Militar/GO / 2017 / FUNRIO




	Q97.
	Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Prisão em flagrante 
	Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Prisão em flagrante 
	Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Prisão em flagrante 
	Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/DF / 2018 / IADES




	Q98.
	Noções de Direito Processual Penal / Restrição de liberdade / Prisão preventiva 
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