
Língua Portuguesa: / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

Internet: <www.embrapa.br> (com adaptações).

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO
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Q4.

Texto 2A1-II

Não podemos descartar a operação humana por trás1

dos sistemas, muito menos a presença de analistas reais. Vamos

supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba

que todas as pessoas com índice de massa corporal regular4

tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice

elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial

poderá inferir, assim, que o adoçante é o responsável pela7

obesidade dos usuários, o que nós sabemos, pela nossa

inteligência humana, que não é bem assim.

O sistema de aprendizagem de máquina diminui a10

ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de

gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa

que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos13

realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.

Correio Braziliense, 1.º/10/2018, p. 14 (com adaptações).

A respeito de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto 2A1-II,

julgue os itens que se seguem.

Os vocábulos “trás”, “é” e “nós” recebem acento gráfico em

obediência à mesma regra de acentuação.

• CERTO

• ERRADO
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Q5.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do 

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem 

conhecimentos e inovações que transformam a vida de 

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação 

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica 

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia. 

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos, 

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação 

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados 

pela sociedade na transição do século XX para o atual. 

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo 

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. 

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou 

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional. 

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda 

a América do Sul e na América Central e foi detectado 

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina 

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades 

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade, 

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle 

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro 

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica. 

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para 

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito 

Aedes aegypti — em todo o globo. 

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor 

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir



mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira, 

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos, 

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos 

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos, 

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos 

públicos em pesquisa científica e crescem comparações 

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação 

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução 

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso 

o debate sobre os papéis dos setores público e privado 

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas 

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas 

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de 

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento 

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão 

sem solução.

Internet: <www.embrapa.br> (com adaptações).

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1-I,

julgue os itens que se seguem.

Na linha 36, a expressão “a isso” retoma, de forma imediata

e restrita, o termo “sociedade”.

• CERTO

• ERRADO
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Q6.

Texto 13A1AAA

No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito 

de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição 

de condenados foi-se extinguindo. Em algumas dezenas 

de anos, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão 

penal: o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado 

simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, 

dado como espetáculo. Ficou a suspeita de que tal rito que dava 

um “fecho” ao crime mantinha com ele afinidades espúrias: 

igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em selvageria, 

acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos 

queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos 

crimes, fazendo o carrasco se parecer com criminoso, os juízes 

com assassinos, invertendo no último momento os papéis, 

fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. 

A punição vai-se tornando a parte mais velada do 

processo penal, provocando várias consequências: deixa o 

campo da percepção quase diária e entra no da consciência 

abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não à sua 

intensidade visível; a certeza de ser punido é que deve desviar 

o homem do crime, e não mais o abominável teatro. 

Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados 

corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. 

Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, 

as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente 

ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio 

delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as 

perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e 

desejos. Dir-se-ia que não são eles que são julgados; se são 

invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e 

determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no



crime. As sombras que se escondem por trás dos elementos da 

causa é que são, na realidade, julgadas e punidas. 

O juiz de nossos dias — magistrado ou jurado — faz 

outra coisa, bem diferente de “julgar”. E ele não julga mais 

sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da pena, 

prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças 

e juízes paralelos se multiplicaram em torno do julgamento 

principal: peritos psiquiátricos ou psicológicos, magistrados da 

aplicação das penas, educadores, funcionários da administração 

penitenciária fracionam o poder legal de punir. Dir-se-á, 

no entanto, que nenhum deles partilha realmente do direito de 

julgar; os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um 

julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Todo o 

aparelho que se desenvolveu há anos, em torno da aplicação 

das penas e de seu ajustamento aos indivíduos, multiplica as 

instâncias da decisão judiciária, prolongando-a muito além da 

sentença.

Michel Foucault. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel

Ramalhete. Petrópolis, Vozes, 1987, p. 8-26 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

13A1AAA, julgue os itens a seguir.

No longo período que finaliza o primeiro parágrafo do texto,

as formas verbais no gerúndio relacionam-se, por coesão, ao

termo “tal rito” (R.7).

• CERTO

• ERRADO
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Q7.

Em um momento no qual a presença da inteligência

artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo

e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser

mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções

são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas.

A informação consta do mais recente relatório de uma

organização dedicada a fazer avançar o uso do computador

nessa atividade, que, particularmente em sua vertente

literária, pleiteia para si o status de arte — ou, no mínimo,

de processo criativo.

“A cada dia do ano de 2016, mais de 250 bilhões

de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza

o estudo. É um cenário devastador para os tradutores

profissionais. E, de fato, muitos foram dispensados ao longo

das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados,

pois aquilo de que ainda não se tem notícia é que algum

romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e,

sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos.

Uma primeira e boa razão para isso é que

até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra

não se faz palavra por palavra. É curioso que o tal relatório

venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do

computador com base nessa falsa medida de eficiência.

O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho

humano nessa área só começou, precisamente, quando seus

desenvolvedores perceberam que a linguagem humana

transcende o nível lexical: ela é sempre texto — uma interação

verbal com um fim específico — e, principalmente, contexto.



Christian Schwartz. Avanço da tradução por máquinas gera debate sobre papel de

humanos na tarefa. Internet: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

antecedente, julgue os itens seguintes.

O emprego do advérbio “precisamente” (R.25) enfatiza o nexo

causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por

computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que

uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.

• CERTO

• ERRADO
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Q8.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

A vírgula logo após “país” (R.21) é de emprego facultativo,

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q9.

Dá licença, dona Rachel, para eu contar o que sucedeu

depois daquele dia em que Conceição viu o Vicente “sumir-se

no nevoeiro dourado da noite, passando a galope, como um

fantasma, por entre o vulto sombrio dos serrotes”. A senhora

sabe que eles eram um do outro, desde o começo desta história

de ir embora e de ficar. Pois bem. Vicente voltou no mesmo

galope para o olhar de Conceição, já que pior do que a seca é

a solidão, essa sede que mata a alma da gente.

Os dois se casaram, como tinha de ser, em tempo de

chuva no Quixadá. E tiveram tantos filhos, seus e das secas, e

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de

bem-querer e de coragem.

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse,

enramasse, florasse, que o milho abrisse as palmas, estendesse

o pendão, bonecasse, e lentamente endurecesse o caroço; e que

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as

raízes negras...”. Foram cem anos, até que nascessem Marias

e Josés, rainhas do doce e reis da palma, e outras Inácias, entre

fé e semeadura. Foram cem anos até haver a sombra da

mandala, a multiplicação do gado, a terra de tudo.

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu

também de o sertanejo aprender a reinventar a lida e semear a

felicidade. Essas são as gentes da Conceição e do Vicente —

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo

diz: “Não me deixes”.

É assim, dona Rachel, a história que o jornal conta

neste quarto ano de “seca encarrilhada”, no dizer do povo. São

outros quinze.28

Internet: <https://especiais.opovo.com.br> (com adaptações).

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.

Sem prejuízo para o sentido original e para a correção

gramatical do texto, a forma verbal ‘grelasse’ (R.13) poderia ser

substituída por germinasse.

• CERTO

• ERRADO
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O avião demorou a decolar, havia nevascas pela

Europa, fui parar em Copenhague, perdi a conexão em Paris,

me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em

casa quase à meia-noite. O menino já estaria dormindo, e

mesmo a Vanda logo iria para a cama. Estaria bicando um

vinho, ou fechando as cortinas, ou tomando um banho, ou em

frente ao espelho, catando fios de cabelo branco, para mim era

importante pegá-la desprevenida, queria ver com que gênero de

surpresa me receberia. Girei a chave, na sala havia uma árvore

de Natal, a Vanda estava no quarto, do corredor ouvi sua voz.

Devo ter aberto a porta com muito ímpeto, pois a babá, que

estava sentada na ponta da cama, se levantou num pulo. Mas o

menino não se mexeu, continuou recostado na cabeceira com

os olhos fitos na televisão.



Chico Buarque. Budapeste. São Paulo: Companhia das Letras, 2003 (com adaptações).

Dá licença, dona Rachel, para eu contar o que sucedeu

depois daquele dia em que Conceição viu o Vicente “sumir-se

no nevoeiro dourado da noite, passando a galope, como um

fantasma, por entre o vulto sombrio dos serrotes”. A senhora

sabe que eles eram um do outro, desde o começo desta história

de ir embora e de ficar. Pois bem. Vicente voltou no mesmo

galope para o olhar de Conceição, já que pior do que a seca é

a solidão, essa sede que mata a alma da gente.

Os dois se casaram, como tinha de ser, em tempo de

chuva no Quixadá. E tiveram tantos filhos, seus e das secas, e

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de

bem-querer e de coragem.

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse,

enramasse, florasse, que o milho abrisse as palmas, estendesse

o pendão, bonecasse, e lentamente endurecesse o caroço; e que

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as

raízes negras...”. Foram cem anos, até que nascessem Marias

e Josés, rainhas do doce e reis da palma, e outras Inácias, entre

fé e semeadura. Foram cem anos até haver a sombra da

mandala, a multiplicação do gado, a terra de tudo.

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu

também de o sertanejo aprender a reinventar a lida e semear a

felicidade. Essas são as gentes da Conceição e do Vicente —

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo

diz: “Não me deixes”.

É assim, dona Rachel, a história que o jornal conta

neste quarto ano de “seca encarrilhada”, no dizer do povo. São

outros quinze.28

Internet: <https://especiais.opovo.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto precedente.

Na linha 4, o acento indicativo de crase em “à meia-noite”

poderia ser suprimido, sem comprometimento da correção

gramatical do texto, uma vez que é facultativo o uso de artigo

definido feminino antes de termos que indicam horário, como

“meia-noite”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa: / Domínio da estrutura morfossintática do período. / Colocação dos pronomes átonos.

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q11.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população 

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz 

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou 

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu 

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra



a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a 

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia 

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas 

suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, 

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908, 

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de 

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa: / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). / Adequação da linguagem e do tipo do

texto ao gênero.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q12.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República

(MRPR), julgue os itens que se seguem.

A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do

poder público necessariamente uniformes e destinados

exclusivamente para órgão do serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa: / Reescritura de frases e parágrafos do texto.

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q13.

O ensino superior no Brasil é oferecido por 

universidades, centros universitários, faculdades, institutos 

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode 

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura 

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação 

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs) 

e strictu sensu (mestrados e doutorados). 

Além da forma presencial, em que o aluno deve 

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações, 

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância. 

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno 

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta 

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais, 

com aulas em sala e também a distância. 

A Secretaria de Regulação e Supervisão 

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,



é a unidade responsável por afiançar que a legislação 

educacional seja cumprida para garantir a qualidade 

dos cursos superiores do país. 

Para medir a qualidade dos cursos de graduação 

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da 

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado 

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados 

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média 

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição, 

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas 

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

Caso o termo “ponderada” (R.27) fosse substituído por

calculada, a coerência do texto seria mantida, embora seus

sentidos fossem alterados.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q14.

A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma

biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros

meses de 2017.

A partir dessa tabela, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Os livros emprestados no referido

semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017

e os números correspondentes às quantidades de livros

devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética

em que o primeiro termo era 90 e razão, 30. Assertiva: Nessa

situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir

de 2018.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q15.



Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em

cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os

itens a seguir.

Entre os três servidores, Maria é a mais eficiente, isto é, em

cada dia de trabalho, ela cataloga mais livros que cada um dos

outros dois.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q16.

A tabela a seguir mostra o início da construção de tabelas-verdade

de proposições compostas a partir das proposições simples

P, Q e R.

Julgue os itens seguintes, considerando o correto preenchimento da

tabela anterior, se necessário.

Os elementos da coluna da tabela-verdade correspondente à

proposição P∧(Q∨R), de cima para baixo, na ordem em que

aparecem, são V / V / V / V / F / V / F / F.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q17.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.



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

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

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

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

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

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q18.

Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam

ser acomodados em uma estante, de modo que um fique ao lado do

outro, julgue os itens seguintes.

A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros

na estante de forma que os livros de matemática fiquem todos

à esquerda dos livros de física é igual a 720.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: ESPECIALISTA TéCNICO 1 – QUALIFICADOR: ANALISTA DE SISTEMA / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q19.

Um banco comercial realizou um evento de negócios na

cidade de Fortaleza – CE. Após as reuniões, os participantes

do evento visitaram pontos turísticos da cidade: 95 dos participantes

visitaram o Mercado Central, 80 visitaram o Espigão de Iracema

e 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Do total de

participantes, 30 visitaram somente o Mercado Central, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar, 35 visitaram o Mercado Central e

o Espigão de Iracema, e 20 visitaram esses três pontos turísticos.

Considerando que todos os participantes tenham visitado, pelo

menos, um desses três pontos turísticos, julgue os itens

subsequentes.

Mais de 15 dos participantes do evento visitaram somente o

Centro Cultural Dragão do Mar.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q20.

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em

cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os

itens a seguir.

Situação hipotética: Cada um dos livros que serão

catalogados em três dias de trabalho constitui um sólido que

tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 2.000 cm3 de

volume. Assertiva: Nessa situação, se, nesse período, João

catalogar 375 desses livros, então, nesse período, os três

servidores juntos catalogarão uma quantidade de livros cuja

soma dos volumes será superior a 2 m3.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q21.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos sistemas operacionais

Windows e Linux.

O Linux é um sistema operacional em que cada usuário

consegue ter apenas um processo ativo por vez, processo esse

que é iniciado automaticamente quando o sistema é carregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q22.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos sistemas operacionais

Windows e Linux.

No que se refere ao ambiente Windows, desde o

Windows 2000, os nomes de domínio do Active Directory são,

geralmente, os nomes DNS (domain name service) completos

dos domínios.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE



Q23.

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de

textos, julgue os itens que se seguem.

No MS Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos a

fim de que se forme um só. Para tanto, é necessário fazer uso

da opção Área de Transferência, que lista os arquivos

recentemente utilizados ou os pretendidos pelo usuário para

reutilização.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q24.

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

informática.

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

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

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q25.

Acerca de Internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas

associados, julgue os itens a seguir.

Os browsers para navegação na Internet suportam nativamente

arquivos em Java e em Flash, sem necessidade de aplicações

adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q26.

Julgue os itens seguintes, a respeito da versão mais atual do

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.



A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a

exclusão, da página Histórico, dos endereços da Web visitados,

e também não serão mais exibidas as previsões da barra de

endereço dos sítios visitados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q27.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

No catálogo de endereços das versões mais recentes do

Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o

mesmo email.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q28.

Julgue os itens seguintes, a respeito da versão mais atual do

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.

Embora o Google possua diversos recursos para filtrar

resultados de pesquisas, não é possível encontrar uma imagem

em um sítio ou domínio específico.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q29.

Em um big data, alimentado com os dados de um sítio de

comércio eletrônico, são armazenadas informações diversificadas,

que consideram a navegação dos usuários, os produtos comprados

e outras preferências que o usuário demonstre nos seus acessos.

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os itens

seguintes.

Dados coletados de redes sociais podem ser armazenados,

correlacionados e expostos com o uso de análises preditivas.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q30.

No que diz respeito a conceitos de cloud computing, julgue os itens

a seguir.

Tanto o ambiente computacional convencional como o de

computação em nuvem garantem alta disponibilidade por meio

da duplicação de suas respectivas infraestruturas; no entanto,

isso gera enorme desperdício de recursos, altos custos e

ociosidade, se considerados os ambientes duplicados, somente.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q31.

Julgue os próximos itens, relativos à edição de planilhas e textos.

Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft

Excel na pasta c:\mydocs: clientes.xls e venda.xls. No primeiro

arquivo, há dados de clientes, separados em colunas, tais como

CPF e nome, uma linha para cada cliente. No segundo arquivo,

também separado em colunas, valor da venda e CPF do cliente

para o qual foi feita a venda. Foi solicitado a Tiago que,

a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente

o nome do cliente constante na planilha clientes.xls por meio da

comparação do CPF. Assertiva: Nessa situação, ainda que haja

igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será

impossível fazer a comparação e busca solicitada

exatamente devido ao fato de essas informações estarem em

arquivos distintos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q32.

Julgue os próximos itens, a respeito de proteção e segurança,

e noções de vírus, worms e pragas virtuais.

A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita

o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com

dados da vítima, identidades essas que podem ser usadas para

atividades maliciosas tais como a realização de transações

financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos

e o envio de mensagens eletrônicas falsas por email ou redes

sociais.



• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q33.

Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores,

julgue os itens subsequentes.

Se um rootkit for removido de um sistema operacional, esse

sistema não voltará à sua condição original, pois as mudanças

nele implementadas pelo rootkit permanecerão ativas.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE

Q34.

Acerca de pesquisas na Web e de vírus e ataques a computadores,

julgue os itens subsequentes.

Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a

mais confiável e eficiente é o scareware, pois os antivírus

dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são

capazes de remover 99% dos vírus existentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q35.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento

de becape corporativo de correio eletrônico é executado

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e

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

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

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

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape

corporativo.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q36.

Os gestores de determinado órgão público decidiram

adotar a computação em nuvem como solução para algumas

dificuldades de gerenciamento dos recursos de tecnologia da

informação. Assim, para cada contexto, análises devem ser

realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e

segurança com os modelos técnicos de contratação.

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.

Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores

desse órgão público, incluindo-se documentos, imagens e

planilhas, e para o uso de recursos de rede compartilhados,

como impressoras e computadores, seria adequado contratar o

modelo de computação em nuvem denominado infraestrutura

como um serviço (IaaS).

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e moral.

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q37.

Visto que a virtude se relaciona com paixões e ações, e é

às paixões e ações voluntárias que se dispensa louvor e censura,

enquanto as involuntárias merecem perdão e às vezes piedade, é

talvez necessário a quem estuda a natureza da virtude distinguir o

voluntário do involuntário. Tal distinção terá também utilidade para

o legislador no que tange à distribuição de honras e castigos. São,

pois, consideradas involuntárias aquelas coisas que ocorrem sob

compulsão ou por ignorância; e é compulsório ou forçado aquilo

cujo princípio motor se encontra fora de nós e para o qual em nada

contribui a pessoa que age e que sente a paixão — por exemplo, se

tal pessoa fosse levada a alguma parte pelo vento ou por homens

que dela se houvessem apoderado.

(...)

No que tange a dar ou receber dinheiro, a mediania é a

generosidade; o excesso é a prodigalidade, e a deficiência, a

mesquinhez, mas o indivíduo pródigo e o mesquinho são excessivos

e carentes de maneiras opostas entre si; o pródigo se excede em

dar e é deficiente em obter, enquanto o mesquinho se excede

em obter e é deficiente em dar.

Aristóteles. Ética a Nicômaco. In: Os pensadores. (Org.) José A. M.

Pessanha. 4.ª ed. Vol. 2. São Paulo: Nova Cultural, 1991 (com adaptações).

A partir do fragmento de texto antecedente, julgue os itens a seguir.

Segundo Aristóteles, é preciso identificar entre as ações e as 

paixões as que sejam voluntárias, ou seja, aquelas que



dependem da vontade, a fim de se reconhecer seu aspecto 

ético.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e função pública.

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

Q38.

Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público.

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q39.

Acerca da ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios

éticos não podem ser utilizados como instrumento de

interpretação da CF e das leis.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal).

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q40.

Considerando as disposições do Código de Ética Profissional

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue

os itens a seguir, relativos à ética e à moral no serviço público.

Diante de uma situação urgente de escolha que exija

do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais

de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal,

justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético,

a fim de atender com maior efetividade ao interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição.



Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q41.

Em 2015, Sara era servidora pública estável de

determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público,

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado

efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano.

Em 2018, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e,

consequentemente, no estágio probatório.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis da União.

Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira,

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações

eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido

para o cargo, idade mínima de dezoito anos e aptidão física

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Direitos e vantagens.

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

Q42.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

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

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

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação, responsabilidades,

penalidades, processo administrativo disciplinar

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q43.

Julgue os próximos itens, a respeito dos poderes e deveres do

administrador público.

O dever de eficiência do administrador público está

intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento

necessário à legitimidade de seus atos.

• CERTO

• ERRADO



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

Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q44.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário.

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

da Lei nº 8.429/1992 e os princípios e normas de ética

do servidor público,

o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa,

uma vez que não se admite conduta culposa para a

configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação e Ética no Serviço Público / Regimento Interno do TRT – 17ª Região

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q45.

Com base no Regimento Interno do TRT da 17ª Região,

julgue os itens seguintes.

Um servidor público federal que deteriora, por má

vontade, bem pertencente ao patrimônio público, ofende

também, segundo o Código de Ética Profissional do

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, todos

os homens de boa vontade que dedicaram sua

inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços

para construí-lo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais.

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q46.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos

são fundamentos da República Federativa do Brasil.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas.

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q47.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

O direito à educação, previsto pela Constituição Federal

de 1988, é norma de direito fundamental de eficácia plena

e de execução imediata, pois não necessita da atuação

do legislador para produzir todos os seus efeitos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q48.

Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos

e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue

os seguintes itens.

A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais

fundamentais decorrentes do devido processo legal aplicáveis

tanto ao cidadão em geral quanto aos servidores públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q49.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.



O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de

trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos

servidores ocupantes de cargo público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q50.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

Situação hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é

espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e

não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje,

aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer

a nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso, poderá ser

conferida a João a condição de brasileiro nato.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q51.

Com relação aos direitos e às garantias fundamentais

constitucionalmente assegurados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, indivíduo civilmente identificado não será

submetido à identificação criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q52.

No que se refere às disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) acerca de direitos políticos, julgue o próximo item.

Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese

de condenação judicial transitada em julgado por ato de

improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado: Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal,

municípios e territórios.

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q53.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Será compartilhado o domínio de rio que banhe mais de um

estado-membro, pertencendo a cada um deles a parte que

adentrar o seu território.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Disposições Gerais

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q54.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

Os requisitos de idade e de tempo de contribuição para fins de

aposentadoria serão reduzidos em cinco anos no caso de

professor da rede pública de ensino que tenha exercido, ainda

que parcialmente, a função de magistério.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores Públicos

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q55.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

A investidura em emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público, que pode ser promovido por meio

de provas ou simplesmente por meio de avaliação de títulos.

• CERTO

• ERRADO

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 DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q56.



Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o

manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria

daquilo que ele expressar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições

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

Q57.

Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue os itens

subsequentes.

Compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de

processo contra o presidente da República, e ao Senado

Federal compete o seu processamento e julgamento, nos

casos de crimes de responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Processo legislativo

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q58.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

O presidente da República, embora nomeie os ministros que

compõem o Supremo Tribunal Federal, não interfere na função

jurisdicional desse órgão.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q59.

Julgue os itens a seguir, a respeito dos poderes da União,

de seus integrantes e de suas competências.

Caso se omitam no dever legal de comunicar ao Tribunal

de Contas da União as irregularidades de que tiverem

conhecimento, os responsáveis pelo controle interno dos

três poderes da União poderão ser responsabilizados

solidariamente com o infrator.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q60.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.

No exercício de atividade investigatória, caso se deparem

com a necessidade de quebra do sigilo fiscal de alguém,

as comissões parlamentares de inquérito deverão requerer

tal quebra ao Poder Judiciário, pois elas não possuem poderes

de investigação próprios das autoridades judiciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q61.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do

Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por

razões de interesse público, mediante decisão fundamentada do

chefe da instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário: organização e competências

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q62.

Julgue os itens a seguir, relativos à organização administrativa

do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar

originariamente mandados de segurança e habeas data

contra ato de ministro de Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça: composição e competências

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



Q63.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle

da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito

de todo o Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q64.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

Ato normativo publicado pelo presidente da República e cujo

conteúdo exorbite do poder de regulamentar poderá ser sustado

pelo Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q65.

Acerca das funções essenciais à justiça, julgue os próximos itens.

A fim de garantir assistência jurídica integral aos necessitados,

o Estado federado poderá optar por criar a defensoria

pública local ou firmar convênio exclusivo e obrigatório

com a Ordem dos Advogados do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q66.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q67.

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

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q68.

Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração

pública federal, julgue os itens a seguir.

O princípio do planejamento refere-se ao estudo e

estabelecimento das diretrizes e metas que devem orientar a

ação governamental, por meio, por exemplo, de programas

globais, setoriais e regionais.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q69.

No que diz respeito à administração pública, julgue os itens a

seguir.

Documento de entidade de direito privado cujo objetivo seja

tornar pública decisão tomada pela entidade no exercício de

delegação concedida por órgão da administração pública direta

não caracteriza ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q70.

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

itens seguintes.



Controle interno se refere, sempre, a atos de natureza

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Prescriçao, invalidação, anulação e revogação

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q71.

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos

Humanos e a Constituição Federal de 1988, ninguém será privado

da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Acerca da aplicação dessa garantia constitucional, bem como do

contraditório e da ampla defesa, julgue os itens a seguir.

Para anular ato administrativo que tenha impacto em direito

individual, a administração tem de observar o devido processo

legal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q72.

Julgue os próximos itens, a respeito dos poderes e deveres do

administrador público.

O poder do administrador público — que constitui, ao mesmo

tempo, dever para com a comunidade — é irrenunciável pelo

seu titular.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

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

Q73.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q74.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração

pública de punir internamente as infrações funcionais de seus

servidores e as infrações administrativas cometidas por

particulares com quem o ente público tenha algum vínculo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q75.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder

de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico

da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação

do dano

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

Q76.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem

causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q77.



Acerca dos poderes administrativos, julgue os itens a seguir.

O excesso de poder é a modalidade de abuso de poder nas

situações em que o agente busca alcançar fim diverso daquele

que a lei lhe permitiu.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e

alterações

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q78.

José, servidor de um órgão público, autorizou a entrada

de uma amiga, Cristina, trabalhadora sem vínculo com o serviço

público, em sua repartição. Cristina e José elaboraram

conjuntamente um documento falso que determinava a transferência

de determinados bens para outro prédio do órgão, por ordens

superiores. Sob essa justificativa, Cristina obteve autorização dos

seguranças para efetuar o transporte desses bens, ocasião em que

furtou equipamentos de tecnologia.

Nessa situação hipotética, conforme as disposições da

Lei nº 8.429/1992,

somente José, por ser agente público, estará sujeito às

penalidades relativas aos atos de improbidade administrativa

previstas na lei em questão, enquanto Cristina, por não

ter vínculo com o serviço público, não estará sujeita a essa lei,

devendo ser responsabilizada somente na esfera criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE

Q79.

No que se refere aos poderes da administração pública e aos

serviços públicos, julgue os itens subsecutivos.

Os serviços públicos gerais são indivisíveis, sendo prestados a

toda a coletividade, sem destinatários determinados ou

individualizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q80.



Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de

serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só

podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são

exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação

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

Q81.

Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão

de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas

comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as

condições de geração de energia, elevando os custos da

concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações

tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro

firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da

concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente,

o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia

elétrica.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

A alteração tarifária promovida pela agência reguladora é

exemplo de exercício do poder hierárquico da agência sobre as

concessionárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q82.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente

da administração pública direta integrado à estrutura

administrativa da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

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

Q83.



Considerando os ditames constitucionais da administração

pública, julgue os itens que se seguem.

Uma autarquia federal pode firmar contrato com o poder

público com a finalidade de ampliar sua autonomia

financeira e gerencial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q84.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Fundações públicas federais são órgãos que possuem

personalidade jurídica de direito público e que realizam,

precipuamente, a exploração de atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q85.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não

necessitam de lei específica que autorize sua criação e podem

ter patrimônio próprio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q86.

Em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional

de Desestatização (PND), a Companhia de Energia do Piauí

(CEPISA), uma sociedade de economia mista, foi vendida,

mediante leilão, para a Equatorial Energia.

A partir dessa informação, julgue os itens seguintes, acerca de

organização administrativa e licitação.



Antes de ser leiloada, a CEPISA, por ser sociedade de

economia mista, era uma entidade integrante da administração

direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo

Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:

GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q87.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q88.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

públicos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem.

Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada por

danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que seja

comprovado o dolo ou a culpa de quem tiver causado o dano.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial).

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q89.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos

e arquivamento, julgue os itens que se seguem.

A ciência clássica da administração apresenta um enfoque

analítico, que possui uma orientação linear de causa e efeito.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930), reformas

administrativas, a nova gestão pública.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q90.

Julgue os próximos itens, relativos aos modelos de gestão

adotados na administração pública brasileira desde 1930.

A nova administração pública manteve a prerrogativa de

estabilidade do servidor público e, por isso, não se admite a

possibilidade de demissão de servidor por baixo desempenho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q91.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos

e arquivamento, julgue os itens que se seguem.

O rol de procedimentos administrativos elenca as atividades

a serem realizadas a fim de que determinado objetivo seja

alcançado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Planejamento estratégico e tático e operacional.

Visão, missão e análise SWOT.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q92.

A respeito de ferramentas, técnicas e abordagens utilizadas

por gestores em organizações, julgue os itens subsequentes.

No planejamento estratégico, o gestor deve considerar

dimensões internas e externas à organização, como análise

da situação organizacional e análise ambiental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Análise competitiva e estratégias genéricas.

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

Q93.

Julgue os próximos itens, em relação ao planejamento 

organizacional, às escolas de planejamento estratégico e aos 

modelos SWOT e Porter.



A elaboração de planejamento alicerçado em técnicas

especializadas retrata características da escola de concepção,

também categorizada como uma escola descritiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Redes e alianças.

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

Q94.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Redes e parcerias são estratégias embasadas na colaboração

(em maior ou menor grau), e não na competição entre

organizações, com o objetivo de compartilhar recursos

e capacidades para atuação no mercado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Administração por objetivos.

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE

Q95.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do processo de

planejamento.

A administração por objetivos tem como características o

estabelecimento conjunto de objetivos entre subordinados e

superiores hierárquicos, o apoio e o fornecimento de recursos

para a realização das tarefas pelos superiores e a avaliação

conjunta, por subordinados e superiores, dos resultados

obtidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Balanced scorecard.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q96.

A respeito de ferramentas, técnicas e abordagens utilizadas

por gestores em organizações, julgue os itens subsequentes.

Sabe-se que o BSC (balanced scorecard) é composto

por quatro dimensões/perspectivas. Nesse sentido, o foco

do gestor, ao utilizar um BSC, é o da perspectiva ambiental,

uma das quatro dimensões do BSC.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Processo decisório.

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q97.

Julgue os itens a seguir, a respeito de modelagem de processo,

gestão de projetos e tomada de decisão.

O escopo de um projeto para automação de processos judiciais

em um órgão público deve ser definido durante a fase de

concepção do projeto, para que haja uma clara delimitação das

atividades que farão parte do planejamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Estrutura organizacional.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q98.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos

e arquivamento, julgue os itens que se seguem.

A estrutura organizacional matricial combina a competência

técnica da estrutura funcional com a ação orientada para

o resultado da organização de projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Tipos de departamentalização: características, vantagens e

desvantagens de cada tipo. 2.3.3 Organização informal.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q99.

A respeito de ferramentas, técnicas e abordagens utilizadas

por gestores em organizações, julgue os itens subsequentes.

Utilizar a departamentalização funcional em uma organização

significa estruturá-la com base em critérios geográficos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Cultura organizacional.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q100.

Julgue os seguintes itens, relativos ao comportamento humano em

organizações e a aspectos relacionados.

O etnocentrismo cultural é a crença de que a subcultura de uma

organização ou de uma pessoa é inferior às outras organizações

ou pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Motivação e liderança.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q101.

Julgue os seguintes itens, relativos ao comportamento humano em

organizações e a aspectos relacionados.

A atitude positiva de uma pessoa em relação ao salário que

recebe em sua organização não constitui aspecto relevante para

determinação da satisfação no trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Comunicação.

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q102.

Acerca de cultura, comunicação, liderança e motivação em

organizações, julgue os itens a seguir.

Em contexto organizacional, a comunicação ocorre quando

se tem envio de informação exclusivamente por uma pessoa

a outra.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Descentralização e delegação.

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q103.

A respeito das organizações administrativas e dos tipos de

estruturas organizacionais, julgue os itens a seguir.

Há distinção entre descentralização de atividades e

descentralização de autoridade; por exemplo, as atividades

de grandes multinacionais são descentralizadas, ou seja,

desenvolvem-se em vários locais, entretanto o poder

organizacional, em geral, centraliza-se nas sedes dessas

empresas.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Tipos, Características

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q104.

A administração pública, além de estar sujeita ao controle

dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre

seus próprios atos.

Tendo como referência inicial essas

informações, julgue os itens a seguir, acerca do controle da

administração pública.

O poder de autotutela tem fundamento, preponderantemente,

nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse

público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade

competente verificar ilegalidade em ato da própria

administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Medição de Desempenho

Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q105.

Julgue os próximos itens, a respeito dos indicadores de

desempenho utilizados na gestão estratégica.

Os indicadores que permitem a avaliação dos resultados

esperados são denominados direcionadores do desempenho

(drivers).

• CERTO

• ERRADO

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

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

gestão da qualidade.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q106.

A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência

gerencial, julgue os itens subsequentes.

A preocupação com a qualidade, em sentido amplo, começou

com Deming, na década de 1950, com o desenvolvimento do

controle estatístico de processo.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q107.

A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência

gerencial, julgue os itens subsequentes.

A finalidade do diagrama espinha-de-peixe é verificar o

comportamento de um processo em relação à especificação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Modelo da fundação nacional da qualidade.

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

Q108.

Em relação ao ciclo PDCA, às ferramentas de gestão da qualidade

e aos modelos de excelência gerencial, julgue os itens seguintes.

O Modelo de Excelência em Gestão (MEG), desenvolvido pela

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), prescreve práticas de

gestão para instituições públicas e privadas.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q109.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se

refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de

indicadores atinentes à economicidade, à execução e

à excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Elaboração, análise e avaliação de projetos.

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q110.

Julgue os itens que se seguem, relativos a gestão de projetos.



No documento de apresentação do escopo do projeto, são

descritas as características, as funcionalidades e as

especificações do que será entregue quando da conclusão do

projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Principais características dos modelos de gestão de projetos.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q111.

Acerca da gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

O gerenciamento de projetos inclui as etapas de iniciação,

planejamento, execução, monitoramento, controle e

encerramento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Conceitos da abordagem por processos.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q112.

Julgue os próximos itens, relativos a gestão de processos.

Com o objetivo de valorizar o trabalho em equipe, a gestão por

processos atua no sentido de reduzir interferências entre áreas

funcionais e níveis hierárquicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q113.

A respeito de análise e melhoria de processos, julgue os itens

seguintes.

A modelagem de processos contribui para a arquitetura e a

melhoria de processos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Processos e certificação ISO 9000:2000.

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



Q114.

Com relação à gestão da qualidade no contexto organizacional,

julgue os itens a seguir.

As normas ISO série 9000 são um conjunto de manuais

que sintetizam normas nacionais para avaliação de sistemas

de qualidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Conceito, finalidade

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q115.

As empresas A, B e C participaram de processo licitatório

no qual se buscava a contratação de empresa para executar obra

em autarquia de determinado município. Findo o processo de

licitação, de acordo com o procedimento previsto em lei, a empresa

A, por ter apresentado proposta mais vantajosa para a

administração, foi contratada para realizar integralmente a obra,

de maneira que todas as etapas, serviços e instalações necessárias

ficaram sob sua responsabilidade, até a entrega final da obra em

condições de entrada em operação.

Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições

da Lei nº 8.666/1993 — Lei de Licitações e Contratos —,

a autarquia municipal em questão não tinha a obrigação

de submeter as empresas A, B e C a processo licitatório,

uma vez que este é facultativo para contratos celebrados

por órgãos da administração pública indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Princípios

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q116.

As empresas A, B e C participaram de processo licitatório

no qual se buscava a contratação de empresa para executar obra

em autarquia de determinado município. Findo o processo de

licitação, de acordo com o procedimento previsto em lei, a empresa

A, por ter apresentado proposta mais vantajosa para a

administração, foi contratada para realizar integralmente a obra,

de maneira que todas as etapas, serviços e instalações necessárias

ficaram sob sua responsabilidade, até a entrega final da obra em

condições de entrada em operação.

Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições

da Lei nº 8.666/1993 — Lei de Licitações e Contratos —,

qualquer cidadão poderá requerer à administração municipal

informação sobre os valores referentes à obra realizada

pela empresa A, em observância ao princípio da publicidade.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Objeto

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q117.

As empresas A, B e C participaram de processo licitatório

no qual se buscava a contratação de empresa para executar obra

em autarquia de determinado município. Findo o processo de

licitação, de acordo com o procedimento previsto em lei, a empresa

A, por ter apresentado proposta mais vantajosa para a

administração, foi contratada para realizar integralmente a obra,

de maneira que todas as etapas, serviços e instalações necessárias

ficaram sob sua responsabilidade, até a entrega final da obra em

condições de entrada em operação.

Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições

da Lei nº 8.666/1993 — Lei de Licitações e Contratos —,

a empresa A foi contratada para realizar a obra pelo regime

de empreitada integral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Obrigatoriedade, dispensa,

inexigibilidade e vedações

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q118.

Considerando que o objetivo do setor de compras de uma

universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na

instituição, desde a sua aquisição até a sua efetiva utilização, julgue

os próximos itens, relativos a compras e contratações públicas,

coleta de preços, gestão e controle de estoques.

Para a compra de hortifrutigranjeiros para o restaurante dessa

universidade, realizada diretamente com base no preço do dia,

admite-se a dispensa de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Modalidades

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q119.

Considerando que o objetivo do setor de compras de uma

universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na

instituição, desde a sua aquisição até a sua efetiva utilização, julgue

os próximos itens, relativos a compras e contratações públicas,

coleta de preços, gestão e controle de estoques.



Para a aquisição de bens, a universidade pode optar pelo leilão,

modalidade de licitação que permite acelerar o processo de

aquisição.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Procedimentos, anulação e

revogação

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

Q120.

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

a seguir.

A inabilitação de licitante impede a sua participação nas

fases subsequentes da licitação.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sanções

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

Q121.

Com relação ao instituto da inexigibilidade de licitação, julgue

os itens subsequentes.

Se comprovado superfaturamento na contratação,

o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente

público serão solidariamente responsabilizados pelos danos

causados ao erário.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Pregão presencial e

eletrônico

Fonte: CARGO 18: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2018 / CESPE

Q122.

De acordo com o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta

o pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e serviços

comuns, julgue os itens seguintes.

Quando o objeto da licitação for a contratação de obras

de engenharia, as sociedades de economia mista não podem

fazer uso da modalidade de pregão, na forma eletrônica.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sistema de registro de preços

Fonte: CARGO 18: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2018 / CESPE

Q123.

Com base no Decreto nº 7.

892/2013, que regulamenta o sistema

de registro de preços (SRP), julgue os itens a seguir.

No âmbito da administração pública direta federal, o SRP

não será adotado nos casos em que, em função da natureza

do objeto de licitação, for impossível estabelecer previamente

a quantidade a ser demandada pela administração.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do direito do trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q124.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos princípios e aos

institutos reguladores das relações coletivas do trabalho.

Não ofende norma constitucional cláusula constante de acordo,

convenção coletiva ou sentença normativa que estabeleça

contribuição obrigatória, a trabalhadores não filiados, em favor

de entidade sindical, a título de taxa para custeio do sistema

confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento

sindical e outras da mesma espécie.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal de 1988)

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

Q125.

Julgue os itens subsecutivos acerca do trabalhador doméstico

brasileiro.

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um Projeto de Emenda Constitucional ampliando os direitos dos

trabalhadores domésticos no Brasil. A nova regulamentação,

no entanto, não entrou em vigor no ano de 2012.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q126.



No que concerne à relação de emprego, julgue os próximos itens.

Em caso de aviso prévio trabalhado, a jornada de trabalho do

empregado deve ser reduzida em duas horas diárias ou o

empregador deve liberar o empregado do trabalho por sete dias

seguidos. No entanto, é cabível a negociação entre as partes

para substituição do período de jornada reduzida pelo

pagamento das horas correspondentes.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu (trabalho autônomo, eventual,

temporário e avulso)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q127.

Julgue os próximos itens, a respeito do trabalho temporário.

O contrato de trabalho temporário pode ser acordado tácita ou

expressamente, verbalmente ou por escrito.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Características

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q128.

Julgue os itens seguintes, referentes ao contrato de emprego.

O contrato individual de trabalho pode ser acordado tácita ou

expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo

determinado ou indeterminado.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q129.

Julgue os próximos itens, relativos aos direitos trabalhistas.

Considere que um trabalhador tenha ajuizado reclamação

trabalhista contra decisão de seu empregador, argumentando

que a empresa deveria retomar a concessão de intervalo

intrajornada e o fornecimento da refeição que eram

anteriormente fornecidas aos seus empregados. Nessa situação,

é correto afirmar que o pedido do empregado é adequado, pois,

como tais vantagens foram instituídas pela própria empresa,

por mútuo consentimento, elas são incorporadas aos contratos

de trabalho.



• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q130.

Julgue os próximos itens, relativos aos direitos trabalhistas.

A suspensão que ultrapassar o prazo de trinta dias consecutivos

é considerada rescisão injusta do contrato de trabalho por

culpa do empregador, portanto são devidas, ao empregado, as

verbas rescisórias normais.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q131.

Julgue os itens seguintes, referentes ao contrato de emprego.

Se o término do contrato de trabalho se der em razão de ato

faltoso praticado por ambas as partes do pacto de emprego,

ter-se-á a denominada culpa recíproca, hipótese em que o

empregado não fará jus ao décimo terceiro salário do ano

em curso.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q132.

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

hipotética acerca de rescisão do contrato de trabalho e aviso prévio,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Em determinada empresa foi estabelecido o mês de dezembro

para efetuar o pagamento de valores a título de distribuição dos

lucros. Nessa situação, o empregado que vier a ser demitido no

mês de outubro não terá direito ao recebimento da distribuição

dos lucros, pois o seu contrato de trabalho não estará vigente

à época estabelecida para a divisão.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Aviso prévio



Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q133.

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

hipotética acerca de rescisão do contrato de trabalho e aviso prévio,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um empregado, enquanto cumpria aviso prévio, agrediu

fisicamente um colega de trabalho dentro da empresa, durante

o expediente, em decorrência de uma discussão a respeito de

futebol. Nessa situação, o empregado não terá direito às verbas

rescisórias de caráter indenizatório.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Estabilidade e garantias provisórias de emprego / Formas de estabilidade

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q134.

A respeito da proteção ao trabalho da mulher, das garantias

provisórias do emprego e da estabilidade, julgue os itens seguintes.

Empregado eleito membro suplente da CIPA apenas terá o

direito à garantia provisória do emprego se, durante a vigência

do mandato, passar a exercer como titular o cargo de membro.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q135.

No que se refere à duração do trabalho e das férias, julgue os

próximos itens.

Um empregado que, em sua jornada diária, necessite de quinze

minutos após o encerramento do seu horário de trabalho para

trocar seu uniforme e fazer a higiene pessoal, receberá como

extras esses minutos excedentes.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Períodos de descanso

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE

Q136.

No que se refere à segurança e higiene no trabalho e ao trabalho da

mulher, julgue os itens a seguir.



A cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que

suprime ou reduz o intervalo intrajornada é inválida.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q137.

No que se refere à duração do trabalho e das férias, julgue os

próximos itens.

A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em

razão da integração das horas extras, não repercute no cálculo

de férias e 13.º salário, pois configuraria um ganho dobrado

para o empregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Sistema de compensação de horas

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE

Q138.

Julgue o item abaixo, acerca da duração da jornada de trabalho e

sua compensação.

O sistema de banco de horas somente poderá ser implantado na

empresa por meio de instrumento coletivo de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q139.

Julgue os itens a seguir, acerca de remuneração e salário.

O salário mínimo é fixado por lei federal, em caráter nacional,

de modo a garantir as necessidades vitais do trabalhador e de

sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,

vestuário, higiene, transporte e previdência social, devendo os

valores ser reajustados periodicamente para preservar o seu

poder aquisitivo, vedada sua vinculação como indexador

financeiro ou outro qualquer fim, podendo o valor ser

declarado por decreto do presidente da República, se assim

autorizado pela lei que fixar o modo de reajuste ou aumento.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito do Trabalho / Férias / Direito a férias e sua duração

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q140.

No que se refere à duração do trabalho e das férias, julgue os

próximos itens.

O empregado que peça demissão do emprego antes de

completar um ano não terá direito a receber nenhum valor a

título de férias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Férias / Remuneração e abono de férias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q141.

No que se refere à remuneração do empregado, julgue os itens a

seguir.

As férias do empregado devem ser remuneradas em dobro caso

sua concessão ultrapasse o período de doze meses

subsequentes ao do período aquisitivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Conceito e distinções

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q142.

Julgue os itens a seguir, acerca de remuneração e salário.

A remuneração do trabalhador compreende, além do salário,

também as gorjetas que perceber entre os valores cobrados

pela empresa de seus clientes, como adicional nas contas e a

destinada à distribuição entre os empregados, não integrando

a remuneração, entretanto, as gorjetas dadas espontaneamente

pelos clientes ao empregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Composição do salário

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE

Q143.

No tocante a férias, repouso semanal remunerado, trabalho

extraordinário e verbas trabalhistas, julgue os itens seguintes.



A integração das diárias de viagem ao salário do empregado

mensalista será devida quando o valor da diária for superior à

metade do salário-dia do referido empregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Salário e remuneração / Modalidades de salário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q144.

No que se refere à remuneração do empregado, julgue os itens a

seguir.

Considere que um empregado tenha sido designado para

substituir sua chefa durante o período de licença-maternidade.

Durante esse período, esse empregado recebeu o mesmo

salário da chefa substituída. No entanto, ao final do prazo da

licença, a chefa pediu demissão, tendo o empregado sido

convidado a assumir a chefia de forma definitiva, porém com

a remuneração menor que recebia anteriormente à substituição

temporária. Nessa situação, é correto afirmar que a substituição

definitiva do cargo não obriga a empresa a pagar salário igual

ao do seu antecessor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Equiparação salarial

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q145.

Tendo em vista que o princípio da igualdade salarial no Brasil é

garantia constitucional disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), julgue os itens a seguir, acerca da equiparação

salarial.

Para que se reconheça o quadro de carreira como excludente

da equiparação, é imprescindível a sua homologação pelo Ministério do Trabalho e Emprego, excetuando-se as entidades

de direito público da administração direta, autárquica e

funcional, cujo quadro de carreira será aprovado por ato

administrativo da autoridade competente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / FGTS

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q146.

Julgue os itens seguintes, referentes ao contrato de emprego.

É possível a movimentação da conta vinculada do trabalhador

no FGTS no caso de despedida sem justa causa, inclusive a

indireta, de culpa recíproca e de força maior.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Prescrição e decadência

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q147.

No que se refere aos procedimentos, à reclamação, à prescrição e

à competência na justiça do trabalho, julgue os itens que se seguem.

Situação hipotética: Um empregado ajuizou uma reclamação

trabalhista em que pedia horas extras e aviso prévio, mas,

por não ter comparecido à audiência inaugural, a demanda foi

arquivada. Proposta nova ação, dois meses depois do

arquivamento, no mesmo juízo, o mesmo reclamante requereu

apenas as horas extras. Assertiva: Nessa hipótese, o TST

entende que a prescrição deve ser interrompida, mas apenas em

relação às horas extras.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Segurança e medicina no trabalho / Atividades insalubres ou perigosas

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q148.

Com relação a segurança e medicina do trabalho, julgue o item a

seguir.

Um auxiliar de serviços gerais, empregado de uma companhia

aérea, que, de forma corriqueira, exerça suas funções a bordo

de aeronave no momento do abastecimento, deverá receber o

adicional de periculosidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Proteção ao trabalho da mulher / Estabilidade da gestante

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q149.

A respeito da proteção ao trabalho da mulher, das garantias

provisórias do emprego e da estabilidade, julgue os itens seguintes.

A estabilidade provisória da gestante começa a ser garantida a

partir do momento em que a empregada comunique a sua

gravidez ao empregador.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q150.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos princípios e aos

institutos reguladores das relações coletivas do trabalho.

O princípio da liberdade sindical, previsto na Constituição

Federal (CF), garante a criação de entidades sindicais pelos

trabalhadores e empregadores sem interferência do Estado,

inclusive no que se refere à elaboração dos estatutos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Organização sindical

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q151.

Julgue os itens seguintes com base nos dispositivos referentes a

direitos sociais previstos na CF.

Em respeito à Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, a CF garante que os trabalhadores e os

empregadores, sem nenhuma distinção e sem autorização

prévia, têm o direito de constituir as organizações que estimem

convenientes, assim como o de filiar-se a estas organizações,

com a única condição de observar os estatutos das mesmas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Conceito de categoria e categoria diferenciada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q152.

Julgue os itens que se seguem, relativos a estabilidade e garantias

provisórias de emprego.

Segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), o empregado

de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só gozará

de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente

à categoria profissional do sindicato para o qual tiver sido

eleito dirigente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Direito coletivo do trabalho / Convenções e acordos coletivos de trabalho

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q153.

Julgue os próximos itens, acerca dos direitos coletivos do trabalho.



A diferença básica entre a convenção coletiva de trabalho e o

acordo coletivo de trabalho traduz-se nos seus sujeitos, pois,

enquanto na convenção coletiva os sujeitos são o sindicato

profissional de um lado e uma ou mais empresas do outro, no

acordo coletivo os sujeitos são o sindicato profissional de um

lado e, de outro lado, o sindicato da categoria econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Direito de greve e serviços essenciais

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q154.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos agentes públicos,

à responsabilidade civil do Estado e à licitação.

Conforme a jurisprudência do STJ, no setor público,

a deflagração do movimento grevista suspende o vínculo

funcional e, por conseguinte, desobriga o poder público ao

pagamento referente aos dias não trabalhados, podendo haver

compensação dos dias de greve.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito do Trabalho / Comissões de conciliação prévia

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q155.

Com base nas normas de segurança e medicina do trabalho, julgue

os seguintes itens.

O objetivo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

(CIPA), instituída no Brasil por recomendação da Organização

Internacional do Trabalho (OIT), é a prevenção de acidentes e

doenças decorrentes do trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O papel do Estado e a atuação do governo nas finanças públicas /

Formas e dimensões da intervenção da administração na economia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q156.

Julgue os itens subsecutivos, referentes ao empreendedorismo

governamental e às novas lideranças no setor público.

Aproximando-se do modelo tradicional burocrático, o governo

empreendedor visa estimular a ação e a parceria da sociedade,

exercendo forte controle sobre a economia.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Orçamento como instrumento do

planejamento governamental

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q157.

Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.

O orçamento-programa, que é o orçamento público no qual

constam apenas a previsão da receita e a fixação da despesa,

constitui uma peça meramente contábil-financeira, sem

nenhum planejamento de ação do governo, voltada

preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Orçamento público e sua evolução / Princípios orçamentários

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q158.

Julgue os itens a seguir, a respeito de princípios orçamentários.

Princípios orçamentários são regras constitucionais que

norteiam a elaboração da proposta orçamentária.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q159.

A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Caso o Poder Executivo abra um crédito suplementar, os

recursos correspondentes ao referido crédito serão excluídos

do cômputo total de créditos orçamentários.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q160.



A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Se alguma das casas do Poder Legislativo ultrapassar o limite

máximo de execução de despesas fixado na programação

financeira, o Poder Executivo ficará dispensado de apresentar

o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre seguinte na

comissão mista de orçamentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q161.

O decano de administração de uma universidade federal

decidiu pela necessidade da contratação de serviço continuado de

brigadista para melhorar a segurança patrimonial e dos usuários do

campus universitário.

Nessa situação hipotética,

após a realização da licitação, o primeiro estágio da execução

orçamentária consistirá na assinatura do contrato entre a

universidade e a empresa vencedora da licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação;

elaboração, discussão, votação e aprovação da Proposta orçamentária

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q162.

Tendo como referência as normas gerais que regem o processo

orçamentário, julgue os itens subsecutivos.

Na etapa de revisão da proposta orçamentária, as ações de

aquisição ou produção de insumos não estratégicos serão

apartadas das ações que geram bens e produtos finais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Classificações orçamentárias

Fonte: CARGO 18: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2018 / CESPE

Q163.

Com relação a orçamento público, julgue os próximos itens.

O orçamento da seguridade social integra a lei orçamentária

anual, que é uma lei de iniciativa do Poder Executivo.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento

da execução

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q164.

Acerca dos mecanismos técnicos utilizados na administração do

orçamento público, julgue os itens a seguir.

É vedado à norma legal alterar a destinação de determinado

recurso público para uma finalidade específica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Sistemas de

informações

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q165.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens

a seguir.

Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes

orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de

Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela

coordenação do processo orçamentário — realiza atividades

relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo

governo federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Programação e execução orçamentária e financeira / Alterações

orçamentárias

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q166.

A propósito de despesa e receita públicas, julgue os itens

subsequentes.

Despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes

de vigência superior a um exercício terão de ser empenhadas

por inteiro no exercício em que começar a sua execução.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Categorias, fontes e estágios

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q167.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.

No caso de o Poder Legislativo ter aprovado a lei orçamentária

anual antes do início do exercício financeiro, nenhum dos

estágios da despesa pública terá sido executado até o momento

da fixação da despesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q168.

Considere que o responsável pela administração tributária

de determinado estado da Federação verifique que, ao final de

um exercício, não tenha sido recolhido por alguns

contribuintes/devedores o montante de R$ 1 milhão, relativo a

impostos estaduais lançados e reiteradamente cobrados.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo,

concernente à dívida ativa.

Nesse caso, o referido responsável deverá providenciar a

inscrição desses valores na dívida ativa estadual para que seja

dado início à execução fiscal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Categorias e estágios

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q169.

Acerca dos mecanismos técnicos utilizados na administração do

orçamento público, julgue os itens a seguir.

Havendo necessidade de detalhar o localizador de determinado

gasto para efeito de acompanhamento físico financeiro, a

administração deve usar a identificação por meio do plano

orçamentário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Restos a pagar



Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q170.

A respeito das receitas e despesas públicas, julgue os itens a seguir.

Restos a pagar processados correspondem às despesas que

tenham sido empenhadas, mas não foram liquidadas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores

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

Q171.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Considere que, em 31/12/2016, o executor de despesas tenha

verificado que uma fatura da empresa, no valor de R$ 10 mil,

relativa ao fornecimento de gêneros alimentícios consumidos

na escola, foi liquidada, mas não foi paga. Nesse caso, como o

exercício financeiro se encerrou, o procedimento correto

consistirá em solicitar a inscrição dessa fatura em despesas de

exercícios anteriores no orçamento de 2017.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Despesa pública / Suprimento de fundos

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q172.

Acerca dos mecanismos técnicos utilizados na administração do

orçamento público, julgue os itens a seguir.

Se alguma parcela de suprimento de fundos concedido for

restituída sem utilização, a despesa correspondente deverá ser

obrigatoriamente anulada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento



Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q173.

Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens subsecutivos.

O projeto de lei orçamentária deve demonstrar, em anexo próprio, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na lei de diretrizes

orçamentárias.

• CERTO
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Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Despesa Pública

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q174.

Acerca da receita e da despesa públicas, bem como de dispositivos

da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens que se seguem.

Havendo a necessidade de que um órgão público classifique

determinada receita de acordo com o acontecimento real que

tenha ocasionado o ingresso nos cofres públicos, ele deverá

utilizar a classificação orçamentária por natureza da receita.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / Lei de Responsabilidade Fiscal / Transparência, controle e fiscalização

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q175.

Em relação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens subsecutivos.

As informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira de todos os entes da Federação devem ser divulgadas

em meios eletrônicos de acesso público.
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• ERRADO
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Noções de Gestão de Pessoas / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q176.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

Contribuindo para o sucesso organizacional, a gestão do

conhecimento e o conhecimento organizacional constituem,

ambos, abordagens prescritivas acerca da estruturação e do

gerenciamento do conhecimento em organizações.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Fundamentos, teorias e escolas da administração e o seu impacto na gestão de pessoas.

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q177.

Com referência à gestão de pessoas em uma organização, julgue os

itens seguintes.

A necessidade do aumento da produtividade nas organizações

tornou o trabalho mais flexível, o que rompeu com as

identidades e os papéis profissionais definidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Função do órgão de recursos humanos. / Atribuições básicas e objetivos.

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q178.

Acerca da conceituação e das funções dos setores de recursos

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

As funções de gestão de pessoas podem ser agrupadas em

razão do foco de intervenção: seleção e treinamento visam ao

aperfeiçoamento de capacidades; gestão do desempenho e

planejamento de carreira objetivam o aumento da motivação;

e equipes e desenhos flexíveis de trabalho almejam a

ampliação da participação dos trabalhadores nos processos

decisórios.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Função do órgão de recursos humanos. / Políticas e sistemas de informações gerenciais.

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

Q179.

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

Uma área de gestão de pessoas que utilize o sistema de

informações gerenciais ERP (enterprise resource planning)

terá como vantagem a otimização do processo de tomada de

decisão na organização.

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional. / Qualidade de vida.

Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE



Q180.

Acerca de qualidade de vida, saúde, higiene, segurança no trabalho,

julgue os itens subsecutivos.

Até bem pouco tempo, o foco da GP estava na produtividade

e na qualidade do trabalho. Atualmente, pode-se afirmar que

o foco foi ampliado para agregar também a qualidade de vida

dos empregados, pois, quando estes estão felizes, produzem

mais e melhor.
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Noções de Gestão de Pessoas / Competência interpessoal.

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

Q181.

Os atendimentos de um órgão da administração pública são

realizados preferencialmente por canais eletrônicos e os

atendimentos presenciais devem ser agendados exclusivamente pelo

sítio eletrônico. Os cidadãos que se dirigem diretamente ao órgão

sem terem feito o agendamento não são atendidos e são orientados

quanto ao procedimento automatizado.

Nessa situação hipotética,

as relações interpessoais deixam de ser evidenciadas nos

atendimentos realizados integralmente via canais eletrônicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Gerenciamento de conflitos.

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE

Q182.

Com relação a aspectos diversos pertinentes à função administrativa

organização, julgue os itens subsequentes.

O conflito entre unidades e entre dirigentes de unidades

constitui uma desvantagem da estrutura organizacional do tipo

linha e assessoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Gestão da mudança.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q183.



A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

No mundo contemporâneo, um dos desafios da gestão de

pessoas é o gerenciamento de mudanças reativas e proativas

nas organizações de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção. / Tipos de recrutamento: vantagens e desvantagens. Técnicas de seleção: vantagens,

desvantagens e processo decisório.

Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q184.

A respeito das boas práticas para a gestão de pessoas,

julgue os seguintes itens.

A divulgação da existência de vagas por meio de cartazes,

para o recrutamento de pessoas, consiste em um sistema de

baixo custo e capaz de atrair elevado número de candidatos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho. / Métodos de avaliação de desempenho: características, vantagens e desvantagens.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q185.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

Ao combinar várias fontes de informação, a avaliação de

desempenho 360 graus permite maior precisão na avaliação de

empregados, mas tem custo elevado, visto que a sistemática

envolvida é complexa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Desenvolvimento e capacitação de pessoal. / Programação, execução e avaliação.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q186.

A respeito de relações humanas, desempenho profissional e trabalho

em equipe, julgue os itens a seguir.

A capacidade do indivíduo de analisar, compreender

e desenvolver as próprias potencialidades é característica

relativa à competência interpessoal.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Administração de cargos, carreiras e salários.

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q187.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

O enriquecimento de cargos com o acréscimo de tarefas que

tornem o trabalho mais significativo é um método de redesenho

de cargos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Gestão por competências.

Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q188.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da gestão por

competências nas organizações.

Na redação do mapeamento de competências, devem ser

utilizados frases extensas e termos técnicos, para que haja o

maior detalhamento possível dos comportamentos esperados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Tendências em gestão de pessoas no setor público.

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

Q189.

Julgue os itens seguintes, que versam sobre o disposto no Código

de Ética Profissional do Servidor Público e sobre gestão de

pessoas e de processos no serviço público.

Por ser uma atividade estratégica das organizações, a gestão

de pessoas deve ser de responsabilidade exclusiva do órgão

de administração de recursos humanos.

• CERTO

• ERRADO
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	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird) 
	Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q27.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q28.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais 
	Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q29.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Computação na nuvem (cloud computing) 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q30.
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q31.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q32.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q33.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, anti-spyware etc.) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, anti-spyware etc.) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, anti-spyware etc.) 
	Fonte: ANALISTA BANCáRIO / Banco do Nordeste do Brasil S/A / 2018 / CESPE




	Q34.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q35.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage) 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q36.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e moral. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e moral. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e moral. 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q37.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e função pública. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e função pública. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética e função pública. 
	Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE




	Q38.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público. 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q39.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal). 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal). 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal). 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q40.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q41.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Direitos e vantagens. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Direitos e vantagens. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Direitos e vantagens. 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q42.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades, processo administrativo disciplinar 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades, processo administrativo disciplinar 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações. / Regime disciplinar: deveres, proibições, acumulação, responsabilidades, penalidades, processo administrativo disciplinar 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q43.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa. 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992: disposições gerais, atos de improbidade administrativa. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q44.
	Legislação e Ética no Serviço Público / Regimento Interno do TRT – 17ª Região 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Regimento Interno do TRT – 17ª Região 
	Legislação e Ética no Serviço Público / Regimento Interno do TRT – 17ª Região 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE




	Q45.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais. 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais. 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais. 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q46.
	Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. 
	Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. 
	Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas. 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q47.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q48.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q49.
	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: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q50.
	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: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q51.
	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: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q52.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado: Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado: Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado: Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios. 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q53.
	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: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q54.
	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: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q55.
	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 DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q56.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q57.
	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: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q58.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q59.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q60.
	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 DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q61.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário: organização e competências 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário: organização e competências 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário: organização e competências 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q62.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça: composição e competências 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça: composição e competências 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça: composição e competências 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q63.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q64.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia pública 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q65.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Defensoria pública 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q66.
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes 
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes 
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes 
	Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q67.
	Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q68.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q69.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q70.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Prescriçao, invalidação, anulação e revogação 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Prescriçao, invalidação, anulação e revogação 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Prescriçao, invalidação, anulação e revogação 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q71.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q72.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q73.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q74.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q75.
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação do dano 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação do dano 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação do dano 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q76.
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q77.
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e alterações 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e alterações 
	Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e alterações 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q78.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito 
	Fonte: TéCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS / DPU / 2016 / CESPE




	Q79.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q80.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q81.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q82.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q83.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q84.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q85.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q86.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q87.
	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: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q88.
	Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial). 
	Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial). 
	Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial). 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q89.
	Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930), reformas administrativas, a nova gestão pública. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930), reformas administrativas, a nova gestão pública. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Evolução da administração. / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930), reformas administrativas, a nova gestão pública. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q90.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Funções de administração: planejamento, organização, direção e controle. 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q91.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Planejamento estratégico e tático e operacional. Visão, missão e análise SWOT. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Planejamento estratégico e tático e operacional. Visão, missão e análise SWOT. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Planejamento estratégico e tático e operacional. Visão, missão e análise SWOT. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q92.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Análise competitiva e estratégias genéricas. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Análise competitiva e estratégias genéricas. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Análise competitiva e estratégias genéricas. 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q93.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Redes e alianças. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Redes e alianças. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Redes e alianças. 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q94.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Administração por objetivos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Administração por objetivos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Administração por objetivos. 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO II - ÁREA PLANEJAMENTO E CONTROLE / EMAP / 2018 / CESPE




	Q95.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Balanced scorecard. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Balanced scorecard. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Balanced scorecard. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q96.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Processo decisório. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Processo decisório. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Processo de planejamento. / Processo decisório. 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q97.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Estrutura organizacional. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Estrutura organizacional. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Estrutura organizacional. 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q98.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo. 2.3.3 Organização informal. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo. 2.3.3 Organização informal. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada tipo. 2.3.3 Organização informal. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q99.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Cultura organizacional. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Cultura organizacional. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Organização. / Cultura organizacional. 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q100.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Motivação e liderança. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Motivação e liderança. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Motivação e liderança. 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q101.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Comunicação. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Comunicação. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Comunicação. 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q102.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Descentralização e delegação. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Descentralização e delegação. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Direção. / Descentralização e delegação. 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE




	Q103.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Tipos, Características 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Tipos, Características 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Tipos, Características 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q104.
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Medição de Desempenho 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Medição de Desempenho 
	Noções de Administração Pública e Geral / Processo administrativo. / Controle / Medição de Desempenho 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 7 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q105.
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q106.
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Ferramentas de gestão da qualidade. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Ferramentas de gestão da qualidade. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Ferramentas de gestão da qualidade. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q107.
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Modelo da fundação nacional da qualidade. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Modelo da fundação nacional da qualidade. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Modelo da fundação nacional da qualidade. 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q108.
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Modelo do gespublica. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Modelo do gespublica. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial. / Modelo do gespublica. 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Elaboração, análise e avaliação de projetos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Elaboração, análise e avaliação de projetos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Elaboração, análise e avaliação de projetos. 
	Fonte: ANALISTA - ÁREA 5 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q110.
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Principais características dos modelos de gestão de projetos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Principais características dos modelos de gestão de projetos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de projetos. / Principais características dos modelos de gestão de projetos. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Conceitos da abordagem por processos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Conceitos da abordagem por processos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Conceitos da abordagem por processos. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q113.
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Processos e certificação ISO 9000:2000. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Processos e certificação ISO 9000:2000. 
	Noções de Administração Pública e Geral / Gestão de processos. / Processos e certificação ISO 9000:2000. 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Conceito, finalidade 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Conceito, finalidade 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Conceito, finalidade 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q115.
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Princípios 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Princípios 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Princípios 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q116.
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Objeto 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Objeto 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Objeto 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q117.
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedações 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Modalidades 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Modalidades 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Modalidades 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q119.
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Procedimentos, anulação e revogação 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Procedimentos, anulação e revogação 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Procedimentos, anulação e revogação 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sanções 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sanções 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sanções 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Pregão presencial e eletrônico 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Pregão presencial e eletrônico 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Pregão presencial e eletrônico 
	Fonte: CARGO 18: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2018 / CESPE
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	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sistema de registro de preços 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sistema de registro de preços 
	Noções de Administração Pública e Geral / Licitações e contratos administrativos (Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002) / Sistema de registro de preços 
	Fonte: CARGO 18: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2018 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do direito do trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do direito do trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Princípios e fontes do direito do trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal de 1988) 
	Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal de 1988) 
	Noções de Direito do Trabalho / Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da Constituição Federal de 1988) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q125.
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Requisitos e distinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE




	Q126.
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu (trabalho autônomo, eventual, temporário e avulso) 
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu (trabalho autônomo, eventual, temporário e avulso) 
	Noções de Direito do Trabalho / Relação de trabalho e relação de emprego / Relações de trabalho lato sensu (trabalho autônomo, eventual, temporário e avulso) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q127.
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Características 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Características 
	Noções de Direito do Trabalho / Contrato individual de trabalho / Características 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q128.
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Noções de Direito do Trabalho / Alteração do contrato de trabalho / Alteração unilateral e bilateral 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE




	Q129.
	Noções de Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção 
	Noções de Direito do Trabalho / Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: caracterização e distinção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE




	Q130.
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Culpa recíproca 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q131.
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização 
	Noções de Direito do Trabalho / Rescisão do contrato de trabalho / Indenização 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q132.
	Noções de Direito do Trabalho / Aviso prévio 
	Noções de Direito do Trabalho / Aviso prévio 
	Noções de Direito do Trabalho / Aviso prévio 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Estabilidade e garantias provisórias de emprego / Formas de estabilidade 
	Noções de Direito do Trabalho / Estabilidade e garantias provisórias de emprego / Formas de estabilidade 
	Noções de Direito do Trabalho / Estabilidade e garantias provisórias de emprego / Formas de estabilidade 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Jornada de trabalho 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Períodos de descanso 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Períodos de descanso 
	Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Descanso semanal remunerado 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Sistema de compensação de horas 
	Noções de Direito do Trabalho / Duração do trabalho / Sistema de compensação de horas 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE
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	Noções de Direito do Trabalho / Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Noções de Direito do Trabalho / Salário-mínimo: irredutibilidade e garantia 
	Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE
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