
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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

Q1.

Esta é uma declaração de amor: amo a língua

portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não

foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência

é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro

pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la

numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor.

A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem

escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas

e das pessoas a primeira capa de superficialismo.

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais

complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma

frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada

num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente,

às vezes a galope.

Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao

máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que

escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram

para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.

Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo

do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.

Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei

do encantamento de lidar com uma língua que não foi

aprofundada. O que recebi de herança não me chega.

Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens:

de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto precedente.

Sem alteração dos sentidos e da coesão do texto, o primeiro

período do primeiro parágrafo poderia ser reescrito

da seguinte maneira: Esta é minha declaração de amor

à língua portuguesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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

Q2.

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 texto apresenta elementos textuais característicos

das tipologias expositiva e argumentativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica; Emprego das letras

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE

Q3.

Texto II

Os condenados no Brasil são originários, na maioria

das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses

indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e

oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas

regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio

ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de

informações e de escolarização.

Sem o repertório de uma mínima formação

educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um

delinquente, já ocupa uma posição social inferior.

O regime penitenciário deve empregar os meios

curativos, educativos, morais, espirituais, e todas as formas de

assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o

máximo possível as condições que enfraquecem o sentido de

responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua

pessoa e a sua capacidade de readaptação social.

Internet: <www.joaoluizpinaud.com> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias e às estruturas

linguísticas do texto II.

As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico

com base em justificativas gramaticais diferentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

outros elementos de sequenciação textual



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

Q4.

Esta é uma declaração de amor: amo a língua

portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não

foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência

é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro

pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la

numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor.

A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem

escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas

e das pessoas a primeira capa de superficialismo.

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais

complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma

frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada

num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente,

às vezes a galope.

Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao

máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que

escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram

para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.

Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo

do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.

Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei

do encantamento de lidar com uma língua que não foi

aprofundada. O que recebi de herança não me chega.

Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens:

de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto precedente.

O vocábulo “ela” (R.10) retoma o trecho “a primeira capa de

superficialismo” (R.9).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego/correlação de tempos e modos verbais

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q5.

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

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

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

oração

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

Q6.

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

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

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

Q7.

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.

As vírgulas que isolam a oração “que estava sentada na ponta

da cama” (R. 11 e 12) foram empregadas para dar ênfase às

ideias do texto, por isso sua supressão não interferiria nos

sentidos originais do trecho.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal

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

Q8.

Texto CB2A2BBB

O fenômeno da corrupção, em virtude de sua

complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,

além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva

do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no

serviço público, para que seus agentes sempre atuem, de fato,

em prol do interesse público.

Entende-se que a integridade pública representa o

estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está

“completa, inteira, perfeita, sã”, no sentido de uma atuação

que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e

valores públicos.

De acordo com a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do

que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos

que, em última análise, influenciam os resultados da

administração, e não apenas seus processos. Além disso,

a OCDE compreende um sistema de integridade como um

conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de

controle e de regulamentações que visem à promoção da

integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes

que violem os princípios éticos.

Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às

atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade

e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de

determinada organização.25

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

Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB,

julgue os itens subsequentes.



A coesão e a correção gramatical do trecho “e à redução do

risco de atitudes que violem os princípios éticos” (R. 20 e 21)

seriam mantidas caso a forma verbal “violem” fosse flexionada

no singular, passando, então, a concordância a restringir-se ao

termo “risco”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

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

Q9.

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 JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q10.

Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos

familiares e da violência doméstica assistem a situações de

violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto

e parentesco, pela deslealdade nas relações íntimas de afeto e

confiança. A violência doméstica exclui e segrega os

integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes

consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem. É a

mulher agredida quem “gosta de apanhar”, é a criança

espancada quem “provoca” os pais. Obviamente os membros

da família ficam apavorados diante da possibilidade da

agressão e da exclusão e temem pela própria vida quando

dependem da família para sobreviver emocional ou

materialmente. Assim, todos são atingidos pela agressão a um

deles dirigida.

Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se

dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados

necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação

regular e abrigo, quanto comissiva, pela prática de atos que

violam a liberdade e a integridade física e psíquica da vítima,

agressões físicas ou verbais. Esses atos são capazes de gerar

sentimento de insegurança nos membros da família. No âmbito

doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e

subjugar o mais fraco, da luta por poder dentro de casa. A

maior parte dos ataques tem motivos banais, como o

espancamento de mulheres que se recusam a preparar o almoço

ou a esquentar a comida dos companheiros, ou, como no caso

das crianças, o choro excessivo.

O processo judicial restaura a verdade dos fatos.

O agressor é sentado no banco dos réus e é tratado como tal. A

vítima tem o direito de expor a dor, o sofrimento e exigir a

reparação devida. Muitas vezes não se persegue o

encarceramento do agressor, mas apenas a responsabilização

pelos atos, de natureza cível ou criminal. O juiz observa as

partes com os olhos da lei, da equidade, da justiça. A justiça

analisa tais casos dia após dia, noite após noite, e os diversos

agentes envolvidos no amparo e proteção às vítimas

desenvolvem sensibilidade especial para o tema. E, movidos

pela empatia com os mais fracos nas relações sociais e

familiares, buscam ajudar a restabelecer a linguagem de

respeito entre os membros da comunidade familiar,

propiciando o resgate dos sentimentos que a mantêm coesa e

saudável.

Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Paz em

casa. In: Correio Braziliense, 26/2/2015 (com adaptações).

Acerca dos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os

itens seguintes.

Em “que a mantêm coesa e saudável” (R. 41 e 42), o 

deslocamento do pronome “a” para logo após a forma verbal



“mantêm” prejudicaria a correção gramatical do período.

• 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 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q11.

Esta é uma declaração de amor: amo a língua

portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não

foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência

é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro

pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la

numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor.

A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem

escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas

e das pessoas a primeira capa de superficialismo.

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais

complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma

frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada

num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente,

às vezes a galope.

Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao

máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que

escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram

para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.

Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo

do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.

Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei

do encantamento de lidar com uma língua que não foi

aprofundada. O que recebi de herança não me chega.

Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens:

de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto precedente.

No primeiro período do terceiro parágrafo, há uma

ambiguidade que poderia ser corretamente eliminada com

a substituição da preposição a, presente na contração

“ao” (R.15), pela preposição em — no —, sem alteração

dos sentidos originais do texto.

• 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)

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q12.

Não se concebe que um ato normativo de qualquer

natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou

impossibilite sua compreensão. A transparência do sentido dos atos

normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do

próprio Estado de direito: é inaceitável que um texto legal não seja

entendido pelos cidadãos. A publicidade implica, pois,

necessariamente, clareza e concisão.



Brasil. Presidência da República. Manual de Redação da

Presidência da República. 2.ª ed. Brasília, 2002.

Considerando o fragmento de texto apresentado, julgue os seguintes

itens, de acordo com o disposto no Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR).

A redação dos atos normativos deve permitir que cada cidadão,

a partir de suas condições próprias de leitura, atribua ao texto

legal sua própria interpretação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows XP e Windows 7

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q13.

Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft

Office 2013, julgue os itens a seguir.

O Windows 7, por meio dos recursos de pesquisa, permite que

o usuário, em um computador, localize arquivos e pastas

armazenados em outros computadores a ele conectados.

• 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: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q14.

Acerca das características de Internet, intranet e rede de

computadores, julgue os próximos itens.

A Internet e a intranet, devido às suas características

específicas, operam com protocolos diferentes, adequados

a cada situação.

• 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

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

Q15.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de navegação

Internet Explorer 11 e aos mecanismos de busca avançada no

Google.

Se, em uma sessão, a página inicial do Internet Explorer 11 for 

alterada, ela somente aparecerá novamente quando se abrir



uma nova sessão de navegação ou janela e se clicar o botão 

— ou, ainda, se forem usadas as teclas de

atalho

• 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 / Mozilla Firefox

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q16.

Com relação a conceitos básicos de redes de computadores e ao

programa de navegação Mozilla Firefox, julgue os próximos itens.

Os complementos são aplicativos que permitem ao usuário

personalizar o Firefox com estilos ou recursos extras. As

extensões são um tipo de complemento encontradas na última

versão desse navegador e possibilitam, entre outros recursos,

a integração do Firefox com alguns sítios da Internet.

• 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 / Google Chrome

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q17.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• 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 / Microsoft Outlook, Outlook Express

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

Q18.

Acerca do pacote Microsoft Office, julgue os itens a seguir.



No Outlook, se a opção Com cópia oculta (Cco) estiver ativada

durante a criação de uma nova mensagem de email, poderá ser

efetuada a inserção de um ou mais endereços como

destinatários, que receberão cópias do email com o conteúdo

ocultado.

• 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 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE

Q19.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de navegação

Internet Explorer 11 e aos mecanismos de busca avançada no

Google.

Na realização de pesquisa por meio do Google, o uso do termo

info:www.unb.br permite a obtenção de detalhes sobre o

sítio eletrônico da UnB.

• 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; Redes sociais

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q20.

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 / Suítes de Escritório / Br.Office / Edição de Textos

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q21.

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do

Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma 

minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a 

condição de que todos os servidores do setor pudessem 

colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada 

de consolidar o documento final. Após digitar a primeira



versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo, 

a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição 

do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer 

com a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa 

situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a 

diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora 

da alteração e autor da alteração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Br.Office / Planilhas

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q22.

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do

Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu a

listagem dos cinco últimos rendimentos de um pensionista e,

para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele

inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha

mostrada abaixo.

Assertiva: Nessa situação, por meio da fórmula

=MED(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá

determinar corretamente a média desejada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Br.Office / Material Escrito e Multimedia

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

Q23.

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

Após elaborar uma apresentação de eslaides no Impress, o

usuário poderá exportá-la para o formato pdf, opção que

permite a anexação da apresentação a um documento em

formato pdf e sua leitura por qualquer editor de textos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Microsoft Office / Edição de Textos



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

Q24.

Julgue os itens a seguir, a respeito do sistema operacional

Windows 8, da manipulação de arquivos e pastas e do Microsoft

Word 2010.

No Word 2010, por meio do botão Pincel de Formatação,

é possível somente copiar a formatação de texto selecionado,

já que esse botão não copia a formatação de estruturas como

parágrafos, tabelas etc.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Microsoft Office / Planilhas

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q25.

A respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição

de textos e planilhas, julgue os itens a seguir.

Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas,

o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados

para tabelas com mais de um milhão de registros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suítes de Escritório / Microsoft Office / Material Escrito e Multimedia

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q26.

Julgue os itens que se seguem, acerca da edição de textos, planilhas

e apresentações nos ambientes Microsoft Office e BrOffice.

Na versão 2013 do PowerPoint do Microsoft Office

Professional, é possível abrir arquivos no formato .odp, do

Impress do BrOffice; contudo, não é possível exportar ou

salvar arquivos .pptx originais do PowerPoint como arquivos

.odp.

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

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

Q27.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento 

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança



da informação, julgue os itens subsequentes. 

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto

de arquivos já compactados (zipados).

• 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

Q28.

Marta utiliza uma estação de trabalho que executa

o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local

da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios

da intranet da empresa e também sítios da Internet pública.

Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico

de navegação e identificou que um dos sítios acessados com

sucesso por meio do protocolo HTTP tinha o endereço 172.20.1.1.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

a seguir.

A despeito das configurações dos ativos de segurança

corporativos e do serviço de firewall instalado na estação

de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação

de trabalho usando a Conexão de Área de Trabalho Remota,

a partir de outra estação conectada à Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q29.

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de

textos, julgue os itens que se seguem.

Vírus do tipo boot, quando instalado na máquina do usuário,

impede que o sistema operacional seja executado corretamente.

• 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, firewall, antispyware)

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q30.

Acerca de redes de computadores e segurança, julgue os itens

que se seguem.



Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda

geração utilizam técnicas heurísticas para identificar códigos

maliciosos.

• 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: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q31.

Julgue os itens subsequentes, acerca de becape.

A central de sincronização do Windows 7 realiza o becape

completo do computador, armazenando a cópia em uma

partição específica do disco rígido.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Certificação digital

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

Q32.

Com relação a redes de computadores, Internet e respectivas

ferramentas e tecnologias, julgue os itens a seguir.

As entidades denominadas certificadoras são entidades

reconhecidas pela ICP Brasil (Infraestrutura de Chaves

Públicas) e autorizadas a emitir certificados digitais para

usuários ou instituições que desejam utilizá-los.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e moral; Ética, princípios e valores

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q33.

Está, pois, suficientemente esclarecido que a virtude moral 

é um meio-termo entre dois vícios, um dos quais envolve excesso 

e o outro, deficiência, e isso porque a sua natureza é visar à 

mediania nas paixões e nos atos. 

 

Do que acabamos de dizer segue-se que não é fácil ser 

bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio-termo. 

 

(...) 

 

A justiça corretiva será o intermediário entre a perda e o 

ganho. Eis aí por que as pessoas em disputa recorrem ao juiz; e 

recorrer ao juiz é recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser 

uma espécie de justiça animada; e procuram o juiz como um 

intermediário, e em alguns Estados os juízes são chamados



mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o 

meio-termo, conseguirão o que é justo. O justo, pois, é um 

meio-termo, já que o juiz o é. Ora, o juiz restabelece a igualdade. 

 

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

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

 

 

A partir das ideias constantes nesse fragmento de texto, julgue 

os itens a seguir. 

Depreende-se do texto que a decisão do juiz, apesar de ética,

não necessariamente representa o justo para os litigantes, pois

um terá de perder e o outro, ganhar, para que a justiça corretiva

aconteça.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q34.

A respeito da ética, da moral, de valores e democracia, julgue os

itens a seguir.

A vida do ser humano em comunidade teve como consequência

a construção e a aquisição de valores acerca do bem e do mal,

do justo e do injusto, que se tornaram costumes aceitos que,

transmitidos de geração para geração, passaram a constituir o

domínio da ética e da moral.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

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

Q35.

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994)

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q36.



Está, pois, suficientemente esclarecido que a virtude moral

é um meio-termo entre dois vícios, um dos quais envolve excesso

e o outro, deficiência, e isso porque a sua natureza é visar à

mediania nas paixões e nos atos.

Do que acabamos de dizer segue-se que não é fácil ser

bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio-termo.

(...)

A justiça corretiva será o intermediário entre a perda e o

ganho. Eis aí por que as pessoas em disputa recorrem ao juiz; e

recorrer ao juiz é recorrer à justiça, pois a natureza do juiz é ser

uma espécie de justiça animada; e procuram o juiz como um

intermediário, e em alguns Estados os juízes são chamados

mediadores, na convicção de que, se os litigantes conseguirem o

meio-termo, conseguirão o que é justo. O justo, pois, é um

meio-termo, já que o juiz o é. Ora, o juiz restabelece a igualdade.

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

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

A partir das ideias constantes nesse fragmento de texto, julgue

os itens a seguir.

Aristóteles vincula a justiça à natureza do trabalho de juiz, cuja

atuação deve ser ética e corresponder ao exercício da própria

noção de justiça.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Deveres e proibições

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

Q37.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário.

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei

nº 8.112/1990.



A conduta do servidor que conduzia o veículo configura

inobservância do dever funcional de zelar pela economia do

material e pela conservação do patrimônio público.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Acumulação

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q38.

No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos,

julgue os itens que se seguem.

Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação

remunerada do cargo de delegado de polícia federal com um

cargo público de professor.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Responsabilidade

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

Q39.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Regime disciplinar /

Penalidades

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q40.

Julgue os próximos itens, com base na Lei nº 8.112/1990 e na

Portaria PGR/MPU nº 98/2017 — Código de Ética e de Conduta

do Ministério Público da União (MPU) e da Escola Superior do

Ministério Público da União (ESMPU).

O Código de Ética e de Conduta do MPU e da ESMPU proíbe

que os servidores desses órgãos adotem postura hostil e

ofensiva no ambiente de trabalho e pratiquem qualquer tipo de

assédio contra os demais profissionais.

• CERTO

• ERRADO



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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q41.

À luz da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992

—, julgue os itens a seguir.

Além dos servidores públicos, são considerados sujeitos ativos

de atos de improbidade administrativa os notários e

registradores, que podem sofrer as penalidades previstas na lei

em apreço.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992, e alterações / Atos de improbidade administrativa

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

Q42.

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

Atualidades / Economia brasileira

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

Q43.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

No Brasil, o significativo crescimento da produção de grãos

fez que o país se tornasse o segundo maior produtor de soja

do planeta.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Economia Internacional

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q44.

No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política nacional

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q45.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal

põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema

divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e

pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política Internacional

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

Q46.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

No contexto econômico das relações internacionais

contemporâneas, o Brasil se destaca na produção e exportação

de commodities.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q47.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q48.

Pouco a pouco, o Brasil começou a se recuperar

dos efeitos causados pela greve dos caminhoneiros, que durou

dez dias e paralisou serviços como fornecimento de combustíveis

e distribuição de alimentos e insumos médicos, o que deixou

o país à beira de um colapso.

Greve dos caminhoneiros: a cronologia dos 10 dias que

pararam o Brasil. Internet: <www.bbc.com> (com adaptações).

Considerando o assunto do texto apresentado e aspectos

a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

A alta nos preços do óleo dísel foi o principal motivo

da greve dos caminhoneiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Meio ambiente, desenvolvimento sustentável

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q49.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em

Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa:

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento

econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer

que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa

prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta,

ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema

em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa

veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está

acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes

políticos não fazem”.

O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).



Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele

abordado.

O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

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

Q50.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

Embora tenha sido criada em um momento de instabilidade

política no âmbito federal, a Universidade de Brasília

sempre se manteve estável e livre de interferências políticas.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q51.

Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal

e os EUA avançam a passos largos na exploração de gás não

convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa

nos próximos vinte anos. Contudo, apesar do forte avanço de fontes

renováveis, como a eólica e a solar, especialistas do setor acreditam

que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do

mundo ainda por muitos anos.

O Globo, 16/2/2014, p. 42 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia

mundial, julgue os itens a seguir.

A dependência, em relação ao petróleo, do modelo

econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator

importante para fazer do Oriente Médio uma das mais

estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Ciência e tecnologia.

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



Q52.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

Atualmente, o massivo investimento em ciência e tecnologia

tem feito o setor secundário do Brasil desempenhar papel

de grande destaque no produto interno bruto nacional,

que, atualmente, está entre os dez maiores do mundo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Conceito, objeto, elementos e classificações

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

Q53.

Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos

e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue

os seguintes itens.

Por conter, de forma sucinta, normas que tratam dos mais

diversos temas de interesse da sociedade, a Constituição

Federal de 1988 é classificada como sintética.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Supremacia da Constituição

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q54.

Julgue os itens seguintes, acerca da supremacia da Constituição e

da aplicabilidade das normas constitucionais.

Decorre da noção de supremacia da Constituição o pressuposto

da superioridade hierárquica constitucional sobre as demais

leis do país, ressalvados os tratados internacionais de direitos

humanos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q55.

Julgue os itens seguintes, acerca da supremacia da Constituição e

da aplicabilidade das normas constitucionais.

A eficácia de uma norma constitucional pode ser considerada 

não só do ponto de vista jurídico, mas também do social, 

ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação



pela população.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Interpretação das normas constitucionais

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

Q56.

Acerca da normatividade da Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens que se seguem.

As lacunas normativas presentes na CF não se confundem com

o chamado silêncio eloquente, que se apresenta naquelas

situações em que a falta de uma regulamentação constitucional

específica possa ser atribuída a uma escolha intencional do

constituinte de não prever determinada hipótese normativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Poder Constituinte

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q57.

Conforme disposições constitucionais a respeito da organização

da segurança pública, julgue os itens a seguir.

O poder constituinte originário, ao tratar da segurança

pública no ordenamento constitucional vigente, fez menção

expressa à segurança viária, atividade exercida para a

preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas

e de seu patrimônio nas vias públicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Princípios fundamentais

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

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

Q58.

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os

itens a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos

fundamentais.

Conforme a CF, o poder emana do povo e é exercido por meio

de representantes eleitos, não havendo previsão do exercício

do poder diretamente pelo povo.

• CERTO

• ERRADO



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

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

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

Q59.

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q60.

Acerca de licitações e contratos a serem celebrados por empresas

públicas, julgue os itens a seguir.

Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação

promovida por empresa pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q61.

Acerca da disciplina constitucional da segurança pública, do Poder

Judiciário, do MP e das atribuições da PF, julgue os seguintes itens.

A vedação absoluta ao direito de greve dos integrantes das

carreiras da segurança pública é compatível com o princípio da

isonomia, segundo o STF.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q62.

A respeito dos direitos fundamentais e do controle de

constitucionalidade, julgue os itens que se seguem.



Em relação aos estrangeiros, a norma constitucional que

garante o acesso a cargos, empregos e funções públicas é de

eficácia contida.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q63.

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q64.

No que se refere a partidos políticos, julgue o próximo item.

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida

pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas

coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito

federal, estadual, distrital e no municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Organização político-administrativa

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

Q65.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Estados, DF e Territórios

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE



Q66.

Um cidadão brasileiro deseja impedir a construção de uma

usina nuclear em determinado estado da Federação no qual ele tem

domicílio. Nesse sentido, ele ajuizou ação civil pública na justiça

comum amparado pelos seguintes argumentos: a garantia do direito

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

o princípio da equidade intergeracional e do desenvolvimento

sustentável e, ainda, a impossibilidade da construção, visto que há

um cemitério na área em que se deseja construir a usina.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem, com base em aspectos legais a ela relacionados.

O estado-membro não poderá propor nem aprovar legislação

que autorize a criação da usina nuclear, porque, caso o faça,

essa lei será declarada inconstitucional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / A União

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

Q67.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Caso não exista lei federal que disponha normas gerais

relativas a tecnologia, os estados poderão exercer a

competência legislativa plena, necessária ao atendimento de

suas peculiaridades.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Municípios

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

Q68.

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988 (CF),

julgue os itens seguintes, relativos ao Estado federal brasileiro

e à sua organização político-administrativa.

As leis orgânicas dos municípios podem criar conselhos

ou órgãos de contas municipais para exercer o controle

externo do Poder Executivo municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Intervenção Federal e dos Estados nos Municípios



Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q69.

Com relação aos mecanismos de defesa da CF e das Constituições

estaduais, julgue os itens a seguir.

No caso de representação com vistas à intervenção estadual em

município para assegurar a observância de princípios indicados

na Constituição estadual, o provimento do pedido pelo tribunal

de justiça não pode consistir na suspensão da execução do ato

normativo impugnado, mesmo que essa medida baste ao

restabelecimento da normalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

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

Q70.

Divulgado o resultado final de um concurso público para

o preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil, da

administração direta federal, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e a legislação pertinente,

julgue os itens a seguir.

O concurso público foi necessário porque se tratava de

provimento de cargo público na administração direta; seria

dispensável se a contratação fosse para emprego público na

administração indireta federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

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

Q71.

Pedro, que é servidor público ocupante de cargo

de professor de rede estadual de ensino público e trabalha

de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, foi aprovado

em concurso para cargo público de nível médio não especializado,

com carga horária semanal de vinte horas, que deve ser cumprida

no turno matutino.

Nessa situação hipotética,

Pedro poderá acumular os dois cargos públicos, mesmo

que o cargo de nível médio para o qual ele foi aprovado

não seja especializado.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Administração Pública / Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TAQUíGRAFO LEGISLATIVO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q72.

No que se refere aos princípios, direitos e garantias

fundamentais previstos constitucionalmente, julgue os itens

que se seguem.

O militar com quinze anos de serviço que pretenda

candidatar-se ao cargo de deputado estadual deve ser

agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará

automaticamente, no ato da posse, para a inatividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Mecanismos de freios e contrapesos

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q73.

São poderes da União, independentes e harmônicos

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa

independência, todavia, não é absoluta porque há institutos de

ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas

pelo Poder Executivo, do controle orçamentário realizado pelo

Poder Legislativo e da apreciação de ações diretas de

inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Poder

Judiciário.

A respeito desse assunto, julgue os itens subsequentes.

Ao ser estabelecido, no texto constitucional, que os Poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário são independentes e

harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico

brasileiro as teorias da separação de poderes e de freios e

contrapesos, desenvolvidas por Maquiavel, na obra

O Príncipe.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q74.

A respeito de comissão parlamentar de inquérito (CPI), julgue os

itens a seguir.

As CPI podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo

Senado Federal, em conjunto ou separadamente, e detêm

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária e Tribunal de Contas

da União

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q75.

Julgue os seguintes itens, relativos ao controle da administração

pública.

A fiscalização contábil, orçamentária, operacional e

patrimonial da administração pública federal sob os aspectos

de legalidade, legitimidade e economicidade integra o controle

externo exercido pelo Poder Legislativo Federal com o auxílio

do TCU.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Legislativo / Processo legislativo

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

Q76.

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Legislativo / Prerrogativas parlamentares

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

Q77.

No que diz respeito aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo,

julgue os itens subsequentes.

Perderá o mandato o deputado federal que for investido no

cargo de chefe de missão diplomática temporária.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições

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

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

Q78.



Julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema tributário, ao

sistema financeiro, ao orçamento público e ao controle externo

conforme as disposições da CF.

Cabe ao Congresso Nacional exercer, entre outras

competências, a fiscalização contábil da União, mediante

controle externo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Executivo / Presidente da República: Atribuições, prerrogativas e

responsabilidades

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

Q79.

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Executivo / Ministros de Estado

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q80.

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

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

Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a

coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da

administração federal e estadual concernentes à sua área de

competência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Executivo / Conselho da República e de Defesa Nacional

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

Q81.

A respeito da organização dos poderes da República, julgue os itens

que se seguem.

O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do

presidente da República nos assuntos relacionados à soberania

e à defesa do Estado democrático, sendo sua competência

opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio

e intervenção federal.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q82.

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário: organização e competências

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q83.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.

O CNJ exerce a supervisão orçamentária da justiça federal de

primeiro e de segundo graus.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização dos poderes no Estado / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q84.

No que se refere ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,

originariamente, ações contra o CNJ.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Ministério Público

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q85.



No que se refere ao procurador-geral da República, aos demais

procuradores-gerais e às garantias dos membros do Ministério

Público da União, julgue os itens seguintes.

Somente depois de aprovado pelo Senado Federal, o

procurador-geral da República deverá ser nomeado pelo

presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia Pública

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

Q86.

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

Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia e Defensoria Pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q87.

No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue os

itens subsequentes.

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores

públicos a garantia de inamovibilidade, originalmente

concedida aos magistrados.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Sistemas gerais e sistema brasileiro

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q88.

A respeito do poder constituinte, do controle de constitucionalidade

e da organização dos poderes, julgue os itens que se seguem.

O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal

em controle de constitucionalidade alcança também as decisões

que adotem a interpretação conforme a Constituição.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Controle concreto e abstrato

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q89.

São poderes da União, independentes e harmônicos

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Essa

independência, todavia, não é absoluta porque há institutos de

ingerência mútua, como é o caso das medidas provisórias editadas

pelo Poder Executivo, do controle orçamentário realizado pelo

Poder Legislativo e da apreciação de ações diretas de

inconstitucionalidade por omissão, entre outras, pelo Poder

Judiciário.

A respeito desse assunto, julgue os itens subsequentes.

O controle da inconstitucionalidade por omissão pode ocorrer

por meio do mandado de injunção ou da ação direta de

inconstitucionalidade por omissão, a qual pode ser proposta

por ministério público estadual, que é constitucionalmente um

dos legitimados ativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ação declaratória de constitucionalidade

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q90.

Julgue os itens seguintes, relativos ao controle de

constitucionalidade.

Desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o

elenco de legitimados à propositura da ação declaratória de

constitucionalidade passou a ser diverso do rol de credenciados

à propositura da ação direta de inconstitucionalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Ações diretas de inconstitucionalidade

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q91.

A respeito dos direitos fundamentais e do controle de

constitucionalidade, julgue os itens que se seguem.

Regulamento que disponha sobre o licenciamento ambiental de

cemitérios tem caráter autônomo e abstrato, razão por que o

STF admite ação direta de inconstitucionalidade contra esse

tipo de norma.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade / Arguição de descumprimento de preceito fundamental

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q92.

A respeito do controle de constitucionalidade, julgue os itens

seguintes.

Pode o STF, por decisão da maioria absoluta de seus

membros, deferir pedido de medida liminar na arguição de

descumprimento de preceito fundamental.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Defesa do Estado e das instituições democráticas

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q93.

Conforme disposições constitucionais a respeito da organização

da segurança pública, julgue os itens a seguir.

A segurança pública, exercida para preservação da ordem

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, é

responsabilidade de todos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Ordem social

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

Q94.

Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos

e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue

os seguintes itens.

Situação hipotética: Meire, servidora pública de sessenta anos

de idade, vinculada a regime próprio de previdência,

cumpriu quinze anos de efetivo exercício no serviço público,

tendo, nos últimos cinco anos, trabalhado no cargo efetivo

em que pretende requerer aposentadoria. Assertiva: Nesse

caso, Meire poderá aposentar-se voluntariamente com

proventos integrais em razão da idade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Introdução ao direito administrativo / Conceituação, objeto e fontes do Direito Administrativo

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



Q95.

Julgue os itens subsequentes, relativos a controle da administração

pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo

federal e improbidade administrativa.

Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de

assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado,

à administração pública é vedado ter privilégios não

concedidos a particulares.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Introdução ao direito administrativo / Regime jurídico-administrativo: princípios do direito administrativo e da Administração

Pública

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

Q96.

A respeito de administração, julgue os próximos itens.

A existência de roteiros-padrão a serem seguidos na execução

de tarefas em um órgão público guarda similaridade com

procedimentos típicos da teoria clássica da administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Conceito de administração pública sob os aspectos orgânico, formal e material

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q97.

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Órgão público: conceito e classificação

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

Q98.

Com relação à administração direta e indireta, centralizada e

descentralizada, julgue os itens a seguir.

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, um órgão

classificado como autarquia em regime especial, integra a

administração indireta da União.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Servidor: cargo e funções

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q99.

Julgue os itens a seguir, relativos ao regime jurídico dos servidores

públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor

será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer

omisso, será instaurado procedimento administrativo

disciplinar sumário conduzido por comissão composta por

dois servidores estáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Atribuições

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

Q100.

Julgue os itens subsequentes, relativos a controle da administração

pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo

federal e improbidade administrativa.

Embora a competência conferida aos agentes públicos seja

irrenunciável, há situações específicas em que, conforme

a conveniência, a lei permite que ocorra a delegação

ou a avocação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Competência administrativa: conceito e critérios de distribuição, avocação, delegação e ausência de

competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q101.

A respeito dos poderes administrativos, da contratação com a

administração pública e do processo administrativo —

Lei nº 9.784/1999 —, julgue os itens seguintes.

A desistência do interessado quanto a pedido formulado à

administração pública impede o prosseguimento do processo.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Administrativo / Administração Pública / Administração direta e indireta

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q102.

Acerca da administração direta e indireta, julgue os itens que

se seguem.

A administração direta é constituída de órgãos, ao passo

que a administração indireta é composta por entidades

dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias,

que são destinadas a executar serviços públicos de natureza

social e atividades administrativas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Autarquias

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

Q103.

A respeito da administração direta, indireta e fundacional, julgue os

itens a seguir.

As autarquias e as empresas públicas integram a administração

indireta e assemelham-se quanto ao modo de criação e ao

regime jurídico, pois a criação de ambas depende de

autorização legislativa e ambas submetem-se tanto ao regime

público como ao regime privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Fundações Públicas

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q104.

A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Empresas Públicas e privadas

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

Q105.



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

seguir.

No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar

na assistência médica poderá consistir em empresa pública, se

envolver a geração de lucro, ou fundação pública, se se tratar

de entidade sem fins lucrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Sociedades de economia mista

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

Q106.

A respeito de organização administrativa, de atos administrativos

e de autarquias, julgue os itens a seguir.

Apesar de terem o tipo societário de sociedade anônima,

as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas

de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Administração Pública / Entidades paraestatais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q107.

O estado do Piauí concedeu incentivo fiscal a determinada

organização social (OS), visando fomentar a execução de projeto

social voltado à preservação do meio ambiente. Assim, foi firmado

contrato de gestão para o fomento e a execução de atividades,

ficando consignado no ajuste que o ente federado repassaria verba

pública à OS. No início da execução da parceria, a OS contratou,

sem concurso público, um profissional para trabalhar na área de

atuação da OS. No exercício de suas funções, esse profissional, com

o auxílio de um servidor público estadual, permitiu que sua esposa

utilizasse, para fins particulares, parte da verba pública transferida

pela administração pública à entidade. O Ministério Público, ao

tomar ciência do fato, requereu ao juízo competente medida

cautelar de indisponibilidade de bens do trabalhador contratado

e do servidor público que o havia auxiliado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Uma OS, como é o caso da mencionada nessa situação

hipotética, é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins

lucrativos que integra a administração pública indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceitos, requisitos, elementos, pressupostos, validade e eficácia



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

Q108.

A respeito de organização administrativa, de atos administrativos

e de autarquias, julgue os itens a seguir.

Ao fazer uso de sua supremacia na relação com

os administrados, para impor-lhes determinada forma de agir,

o poder público atua com base na autoexecutoriedade dos

atos administrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Fato e ato administrativo

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

Q109.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação e espécies

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q110.

A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e

discricionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Processo administrativo: Lei n■ 9.784/1999

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

Q111.

Inconformada com a aplicação de uma multa, uma 

sociedade privada contratada pelo poder público ingressou 

com pedido administrativo de anulação da penalidade. No 

curso do processo, o representante legal da sociedade foi 

chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A 

decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs



recurso administrativo. 

 

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

seguem, considerando as disposições legais acerca de 

processo administrativo. 

O não atendimento à intimação para comparecimento pelo

representante legal da sociedade importou em renúncia ao

direito da sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Atos administrativos vinculados e discricionários

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

Q112.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Nulidades, cassação, revogação, anulação e convalidação do ato administrativo

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q113.

A respeito da extinção de atos administrativos, julgue os

próximos itens.

Tanto a anulação como a revogação retiram do mundo

jurídico atos com defeitos e produzem efeitos prospectivos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Hierarquia; poder hierárquico e suas manifestações

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

Q114.

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

Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Poder disciplinar

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

Q115.

Julgue os itens seguintes, acerca de poderes administrativos,

licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil

do Estado.

O poder disciplinar da administração pública é considerado

discricionário nos procedimentos previstos para apuração

de faltas administrativas, tendo em vista que não existem

regras rígidas, por exemplo, para considerar a gravidade

da infração e arbitrar uma pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração pública / Poder de polícia, polícia judiciária e administrativa, liberdades públicas e setores de

atuação

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q116.

Acerca do poder de polícia — poder conferido à administração

pública para impor limites ao exercício de direitos e de atividades

individuais em função do interesse público —, julgue os

próximos itens.

São características do poder de polícia a discricionariedade, a

autoexecutoriedade e a coercibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão, permissão, autorização e delegação, serviços delegados, extinção da concessão e reversão

de bens

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

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

Q117.

A respeito de concessão administrativa, julgue os itens

subsecutivos.

Tratando-se de concessão administrativa, a administração

pública é usuária direta ou indireta da prestação de serviços,

enquanto, no caso de concessão patrocinada, há cobrança de

tarifa dos usuários particulares.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Administrativo / Serviços públicos / Convênios e consórcios

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

Q118.

A exploração e operação de determinado aeroporto foi

transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas

pelo prazo de vinte anos. Em determinado dia, durante a vigência

da execução desse serviço público pelo consórcio, uma passageira

sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto,

a qual se encontrava em manutenção devidamente sinalizada.

A passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular,

não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais e

doutrinários a ela relacionados, julgue os itens subsequentes.

Na situação descrita, a transferência do referido serviço

público para o consórcio terá obedecido à legislação pertinente

se tiver sido realizada por meio de contrato de permissão de

serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito de serviço público

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q119.

Acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir.

A encampação é a denominação dada a uma forma de se

extinguir a concessão para a prestação de serviço público

e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de

atuação culposa do concessionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação e garantias

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

Q120.

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



Direito Administrativo / Serviços públicos / Usuário do serviço público

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES TERRESTRES - ECONOMIA / ANTT / 2013 / CESPE

Q121.

No que se refere a serviços públicos, julgue os próximos itens.

Os usuários têm o direito de receber do poder concedente e da

concessionária de serviço público as informações para a defesa

de interesses individuais ou coletivos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades e interpretação

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

Q122.

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

itens seguintes.

A administração pública pode revogar ato próprio

discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente

pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Formalização

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE

Q123.

Com relação aos contratos administrativos, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei nº 8.666/1993, o contrato administrativo

deve ser escrito, sendo nulo e de nenhum efeito todo contrato

verbal celebrado com a administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Execução, inexecução, revisão e rescisão

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q124.

Acerca de atos administrativos, licitações e contratos da

administração pública, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: O Ministério Público de determinado 

estado da Federação, visando reformar seu edifício sede, 

firmou contrato administrativo. Iniciada a execução do 

contrato, a administração resolveu modificar unilateralmente



o contrato em decorrência de acréscimo quantitativo do objeto 

contratado. Assertiva: Nessa situação, o contratado é obrigado 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

realizados até o limite de 50% do valor inicial atualizado do 

contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Conceito, tipos e formas de controle

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

Q125.

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

itens seguintes.

Contrato de direito privado firmado em igualdade de condições

pela administração pública com particular não pode ser

anulado unilateralmente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Recursos administrativos

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

Q126.

Inconformada com a aplicação de uma multa, uma

sociedade privada contratada pelo poder público ingressou

com pedido administrativo de anulação da penalidade. No

curso do processo, o representante legal da sociedade foi

chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A

decisão final manteve a multa, razão por que a sociedade interpôs

recurso administrativo.

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

seguem, considerando as disposições legais acerca de

processo administrativo.

Caso a lei seja silente, para que o recurso administrativo

interposto seja admitido, será necessário o depósito prévio do

valor da multa imposta.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Lei n■ 8.429/1992 e alterações (Lei de Improbidade Administrativa)

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

Q127.

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, 

José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade

administrativa que praticou nas esferas civil e penal,

uma vez que já foi apenado administrativamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos e servidores públicos / Agentes públicos (servidor público e funcionário público)

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

Q128.

Considerando o disposto nas Leis n.o 8.112/1990 e nº 8.429/1992,

julgue os itens que se seguem, acerca dos agentes públicos.

De acordo com a legislação que trata de atos de improbidade

administrativa, são considerados agentes públicos as pessoas

em exercício de cargo eletivo em autarquia federal, mesmo que

sem remuneração.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos e servidores públicos / Estágio probatório

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

Q129.

Julgue os itens seguintes, relativos ao regime dos servidores

públicos federais e à ética no serviço público.

Em caso de licença por motivo de doença de enteado de

servidor público em estágio probatório, este ficará suspenso,

sendo retomado ao término do período da licença.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos e servidores públicos / Direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos civis

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q130.

De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as



proibições, julgue os itens subsequentes. 

As sanções penais, civis e administrativas são independentes

entre si, o que justifica a eventual responsabilização civil e

administrativa do servidor, mesmo quando absolvido

criminalmente pela ausência de autoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos e servidores públicos / Lei nº 8.112/1990 e alterações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE

Q131.

Acerca das regras aplicáveis aos servidores públicos do Poder

Judiciário, e considerando o que dispõe a Lei nº 8.112/1990 e a

Lei nº 11.416/2006, julgue os itens a seguir.

A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a

possibilidade de o servidor público, em determinadas

hipóteses, pedir remoção para outra localidade,

independentemente do interesse da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos e servidores públicos / Processo administrativo disciplinar

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

Q132.

Considerando o disposto nas Leis n.o 8.112/1990 e nº 8.429/1992,

julgue os itens que se seguem, acerca dos agentes públicos.

Servidor público estável poderá perder o seu cargo em virtude

de sentença judicial transitada em julgado ou de processo

administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla

defesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes públicos e servidores públicos / Formas de provimento e vacância dos cargos públicos

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

Q133.

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, 

com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo

público que ele ocupava, sendo possível, por interesse

da administração, a redistribuição do cargo vago para outro

órgão do mesmo poder.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Classificação, caracteres e natureza jurídica

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

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

Q134.

Considerando o modelo constitucional de repartição das

competências e dos bens dos entes federados, julgue os próximos

itens, a respeito da organização do Estado.

Os rios que banhem mais de um estado e que sejam

provenientes de outros países são considerados bens da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso, ocupação, aforamento, concessão

de domínio pleno

Fonte: PROCURADOR / PGE/BA / 2014 / CESPE

Q135.

Em relação aos bens públicos, julgue o item seguinte.

Para a utilização de espaço de prédio de autarquia para o

funcionamento de restaurante que atenda aos servidores

públicos, é obrigatória a realização de licitação e a autorização

de uso de bem público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Espécies

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q136.

A respeito de bens públicos, concessões e permissões, bem como

sanções administrativas, julgue os itens subsequentes.

A demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

se dá por processo administrativo, o qual deverá, ao final, ser

homologado por decreto do presidente da República.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Bens públicos / Requisição da propriedade privada, ocupação temporária e desapropriação

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q137.

A administração pública promoveu a desapropriação de

dois imóveis. No primeiro, o ato expropriatório previa a construção

de uma escola. No entanto, após três anos, construiu-se no local um

abrigo para moradores de rua. Quanto ao segundo, que já contava

com edificação, a previsão era de que o imóvel fosse aproveitado

para servir de unidade de saúde pública, porém, nada foi feito e a

edificação permaneceu fechada.

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

seguem.

Ocorreu, no caso do primeiro imóvel, a tredestinação lícita.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Teorias subjetivas e objetivas da responsabilidade patrimonial do Estado

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q138.

Em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma

cidade determinou a realização de diligências para apurar delito

de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os

agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia.

Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do

crime e, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes,

foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi

levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura

de processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a

suposta ilicitude nos atos praticados.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes.

A apuração de eventual responsabilidade civil dos agentes

dispensa a presença de conduta dolosa ou culposa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade patrimonial do Estado por atos da administração pública no direito

brasileiro

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

Q139.



Julgue os itens seguintes, acerca de poderes administrativos,

licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil

do Estado.

No contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa

da vítima será considerada como critério para excluir

ou para atenuar a responsabilização do ente público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência

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

Q140.

Uma lei nova, oficialmente publicada, que regula

inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma,

nada estabeleceu sobre a data de sua entrada em vigor e o seu prazo

de vigência; foi silente também quanto à revogação da lei mais

antiga. Sessenta dias depois da publicação oficial, um juiz recebeu

um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos

antes, com base na lei antiga.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes,

considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro.

A lei nova vigorará até que outra a modifique ou revogue.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Aplicação das Leis

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q141.

Uma nova lei, que disciplinou integralmente matéria antes

regulada por outra norma, foi publicada oficialmente sem

estabelecer data para a sua entrada em vigor e sem prever prazo

de sua vigência. Sessenta dias após a publicação oficial dessa

nova lei, foi ajuizada uma ação em que as partes discutem um

contrato firmado anos antes sobre o assunto objeto das referidas

normas.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os

seguintes itens, com base na Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro.

No momento do ajuizamento da ação, a nova lei já estava em

vigor.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Interpretação e integração das leis

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

Q142.

Uma lei nova, oficialmente publicada, que regula

inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma,

nada estabeleceu sobre a data de sua entrada em vigor e o seu prazo

de vigência; foi silente também quanto à revogação da lei mais

antiga. Sessenta dias depois da publicação oficial, um juiz recebeu

um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos

antes, com base na lei antiga.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes,

considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro.

Há, nesse caso, conflito de leis no tempo e, para decidir qual

delas será aplicada ao contrato, o juiz deverá considerar

a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e capacidade

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q143.

A respeito das condições para o exercício de atividade comercial,

julgue os itens subsequentes.

O incapaz é impedido de iniciar atividade empresarial

individual, mas poderá, excepcionalmente, ser autorizado a

dar continuidade a atividade empresária preexistente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q144.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), a alteração

do prenome e do gênero (sexo) no registro civil de pessoas

transgênero somente poderá ser realizada se houver

autorização judicial e comprovação da realização de cirurgia

de transgenitalização pelo(a) interessado(a).

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Civil / Pessoas naturais / Ausência

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q145.

Julgue os itens seguintes, relativos à desconsideração da

personalidade jurídica, à responsabilidade civil e à ausência.

A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória de

bens de ausente não produzirá efeitos imediatamente,

necessitando de um lapso temporal de cento e oitenta dias,

contado da sua publicação; exceção a essa determinação ocorre

quando há testamento, sendo os efeitos da sentença produzidos

logo após o trânsito em julgado do procedimento de abertura

testamentária.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas naturais / Domicílio

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q146.

Com base nas disposições do Código Civil, julgue os itens

seguintes.

Se a pessoa natural tiver diversas residências onde viva

alternadamente, qualquer uma delas é considerada seu

domicílio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Pessoas jurídicas

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q147.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Se houver capacidade legal e manifestação expressa por

escrito, será válida a renúncia prévia da prescrição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Bens: diferentes classes

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q148.



Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

O uso comum dos bens públicos deve ser sempre gratuito;

por isso, a cobrança de valores por sua utilização caracteriza

violação ao interesse social.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Atos lícitos e ilícitos

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q149.

Acerca de direitos da personalidade, responsabilidade civil objetiva

e prova de fato jurídico, julgue os itens seguintes.

A teoria da responsabilidade civil objetiva aplica-se a atos

ilícitos praticados por agentes de autarquias estaduais.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Disposições gerais

Fonte: AUDITOR / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q150.

Com relação a bens, fato e negócio jurídico, julgue os itens

seguintes.

Pessoa que formalizar negócio jurídico com indivíduo

relativamente capaz e, posteriormente, arrepender-se da

negociação poderá alegar a falta de capacidade do outro

contratante para exigir a nulidade do negócio firmado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Representação

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

Q151.

Julgue os itens subsequentes com base nas disposições do Código

Civil acerca de bens, fatos jurídicos e prescrição.

Denomina-se representação a relação jurídica em que uma

pessoa se obriga perante terceiro por meio de ato praticado em

seu nome por representante, cujos poderes são conferidos por

lei ou por mandato.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Condição, termo e encargo

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

Q152.

No que diz respeito às normas jurídicas, à prescrição, aos negócios

jurídicos e à personalidade jurídica, julgue os itens a seguir.

Em observância ao princípio da conservação contratual, caso

ocorra o vício do consentimento denominado lesão, a parte

lesionada pode optar pela revisão judicial do negócio jurídico,

ao invés de pleitear sua anulação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Defeitos do negócio jurídico

Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q153.

Acerca da prescrição, do negócio jurídico, das obrigações e dos

contratos, julgue os itens subsequentes.

A fraude contra credores, vício social do negócio jurídico, tem

caráter objetivo e o seu reconhecimento prescinde de

demonstração do consilium fraudis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Validade, invalidade e nulidade do negócio jurídico

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q154.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Para a imputação do pagamento, os débitos devem ser relativos

a coisas fungíveis entre si e consistir em obrigações líquidas e

vencidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Fato e ato jurídico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q155.



A respeito de fatos jurídicos, julgue os itens a seguir.

Considere que Cláudio tenha vendido seu veículo, por R$ 35.000,00, à sua irmã Matilde. Nessa situação hipotética,

o negócio jurídico é classificado como aquisição por ato

inter vivos, derivada, bilateral, a título oneroso e consensual.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Prescrição e decadência

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q156.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Um indivíduo embriagado transportava

em seu carro um passageiro, por simples cortesia, quando, por

descuido, colidiu de frente com uma árvore às margens da

pista. Assertiva: A embriaguez do motorista não atrai a

responsabilidade pela reparação de eventuais danos materiais

causados ao passageiro, posto que o transporte por simples

cortesia é ato gratuito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Prova

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q157.

Acerca de direitos da personalidade, responsabilidade civil objetiva

e prova de fato jurídico, julgue os itens seguintes.

A confissão como instrumento de prova de fato jurídico pode

ser firmada pela parte ou por seu representante ou pode, ainda,

ser obtida por intermédio de testemunha.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Obrigações de dar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q158.

Julgue os itens seguintes, relativos a obrigações, desconsideração

da personalidade jurídica e propriedade.

Em se tratando de obrigação de dar coisa certa, ocorrendo a

perda da coisa antes da tradição, independentemente de

verificação de culpa do devedor, pode o credor dele exigir o

valor equivalente à coisa acrescido de perdas e danos.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Obrigações de fazer e de não fazer

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q159.

Julgue os itens a seguir acerca de direitos da personalidade, de

registros públicos, de obrigações e de bens.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ), cassino que funcione no exterior de forma legal poderá

cobrar, no Brasil, por dívida de jogo contraída por brasileiro

no exterior.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Obrigações alternativas

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

Q160.

No que concerne a obrigações e à responsabilidade civil, julgue os

próximos itens.

Subsistindo apenas uma das prestações, a obrigação alternativa

transforma-se em simples, já que o credor terá perdido o

direito de escolha.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Obrigações divisíveis e indivisíveis

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q161.

No que se refere a prescrição e decadência, julgue os itens

subsequentes à luz do Código Civil.

No caso de obrigação indivisível, a suspensão da prescrição em

favor de um dos credores solidários será aproveitada aos

demais credores.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Obrigações solidárias

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q162.



A respeito da responsabilidade civil das empresas públicas, julgue

os próximos itens.

Na hipótese de uma empresa pública prestadora de serviços

públicos não dispor de recursos financeiros para arcar com

indenização decorrente de sua responsabilidade civil, o ente

político instituidor dessa entidade deverá responder, de

maneira subsidiária, pela indenização.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Transmissão das obrigações

Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q163.

Supondo que duas partes tenham estabelecido determinada relação

jurídica, julgue os itens.

Caso o credor da relação jurídica ceda seu crédito a terceiro, a

ausência de notificação do devedor implicará a inexigibilidade

da dívida.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Inadimplemento das obrigações

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q164.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Negócio jurídico simulado por interposição de pessoa, por

ocultação da verdade ou por falsidade de data será considerado

nulo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Obrigações / Adimplemento e extinção das obrigações

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q165.

A respeito de interpretação de lei, pessoas jurídicas e naturais,

negócio jurídico, prescrição, adimplemento de obrigações e

responsabilidade civil, julgue os itens a seguir.

Na interpretação sistemática de lei, o intérprete busca o sentido

da norma em consonância com as que inspiram o mesmo ramo

do direito.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Espécies de contratos regulados no Código Civil

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q166.

Acerca das obrigações, dos direitos de personalidade e do negócio

jurídico, julgue os itens subsequentes.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na ação

ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperar coisa

vendida com cláusula de reserva de domínio, a apresentação de

notificação extrajudicial enviada pelo cartório de títulos e

documentos não é meio apto a comprovar a mora do devedor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Contratos / Contratos em geral

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q167.

Considerando o que dispõe o Código Civil acerca de negócios

jurídicos e contratos, julgue os itens a seguir.

Nos contratos onerosos, a responsabilidade do alienante pela

evicção pode ser excluída por convenção das partes em

cláusula expressa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Atos unilaterais

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q168.

A respeito da prescrição, julgue os itens seguintes.

O devedor capaz que pagar dívida prescrita pode reaver o valor

pago se alegar, na justiça, a ocorrência de pagamento indevido

ao credor, estando o direito de reaver esse valor fundado no

argumento de que o credor que receba o que lhe não seja

devido enriquece às custas do devedor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Títulos de crédito / Disposições gerais

Fonte: PROMOTOR DE JUSTIçA SUBSTITUTO / MPE/RO / 2013 / CESPE



Q169.

Considerando o disposto no Código Civil acerca dos títulos de crédito, assinale a opção correta.

• A) É válido o endosso parcial de título ao portador.

• B) O endosso mandato perde a eficácia com a morte do endossante.

• C) É vedado o aval em branco.

• D) A nulidade da obrigação por incapacidade do avalizado não afasta a obrigação do avalista, não havendo vício de forma.

• E) Considera-se cessão de crédito o endosso feito no anverso do título ao portador.

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

Direito Civil / Títulos de crédito / Títulos ao portador, à ordem e nominativos

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q170.

No que se refere aos títulos de crédito, julgue os itens subsequentes.

Considere que Ana emita letra de câmbio cuja ordem seja

destinada a Bento e cujo beneficiário seja Caio. Nessa situação

hipotética, se Bento aceitar parcialmente a letra de câmbio,

ocorrerá o vencimento antecipado do título, sendo admissível,

então, a Caio cobrar a totalidade do crédito da sacadora.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Responsabilidade civil

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q171.

Julgue os itens seguintes, relativos à desconsideração da

personalidade jurídica, à responsabilidade civil e à ausência.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, as instituições

bancárias respondem objetivamente por fortuitos internos

— danos causados por fraudes ou delitos praticados por

terceiros, como o recebimento de empréstimos mediante

fraude —, responsabilidade que decorre do risco do

empreendimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de empresa / Empresário

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE

Q172.

Considerando que Luciana e Carlos sejam casados em regime de

comunhão parcial de bens há dez anos e tenham um filho, julgue os

seguintes itens.

Luciana e Carlos poderão contratar sociedade com terceiros,

mas não entre si.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de empresa / Estabelecimento

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q173.

Julgue os seguintes itens, referentes a locação de imóveis,

estabelecimento comercial e empresário.

Apesar de ser um bem imaterial, a marca faz parte do

estabelecimento do empresário, haja vista que possui feição

econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Posse

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q174.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação

hipotética a respeito de extinção dos contratos, direito de posse e

aquisição da propriedade, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Determinada empresa adquiriu de Paulo a posse de um imóvel

urbano particular que, havia alguns anos, ele ocupava de forma

mansa, pacífica e com justo título. Nessa situação, para efeito

de tempo exigido para a aquisição por usucapião, a empresa

poderá contar com o tempo da posse exercida por Paulo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direitos reais / Propriedade

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q175.

À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores,

julgue os itens a seguir, a respeito dos direitos da personalidade, do

direito de família, dos direitos reais e da prescrição.

De acordo com o Código Civil, uma vez constatada a

inadimplência, o condomínio poderá proibir o condômino de

usar a área comum destinada ao lazer.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direitos reais / Servidões

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



Q176.

Acerca dos direitos reais, julgue os itens seguintes.

A servidão de passagem, aquela imposta a partir de um prédio

encravado sobre prédio vizinho, garante ao prédio dominante,

tornando-o útil, o direito de acesso à via pública, porto ou

nascente, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direitos reais / Usufruto

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE

Q177.

A respeito da responsabilidade civil, da posse, do usufruto, do

contrato de locação e das práticas comerciais no âmbito do direito

do consumidor, julgue os itens que se seguem.

Ainda que o usufruto tenha sido estabelecido com prazo

determinado, o falecimento do usufrutuário não gera direito à

sucessão hereditária legítima desse usufruto.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direitos reais de garantia

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q178.

Acerca de contrato de penhor, direito de herança e registros

públicos, julgue os seguintes itens.

É legítimo o contrato de penhor de veículo firmado mediante

instrumento público ou particular, cujo prazo máximo de

vigência é de dois anos, prorrogável até o limite de igual

período.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Casamento

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q179.

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue

os itens subsequentes.

A existência de estado gravídico é hipótese excepcional de

permissão para casamento de pessoa que não tenha atingido a

idade núbil.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Relações de parentesco

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

Q180.

Julgue os próximos itens, relativos a atos unilaterais, comodato e

responsabilidade civil.

De acordo com o entendimento do STJ, os pais que não

exercem autoridade de fato sobre o filho menor, ainda que

detenham o poder familiar, não respondem por ato ilícito

praticado pelo filho.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Regime de bens entre os cônjuges

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q181.

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue

os itens subsequentes.

O cônjuge supérstite casado no regime de comunhão universal

de bens não concorre, na herança, com os descendentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Usufruto e administração dos bens de filhos menores

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

Q182.

No que concerne ao direito de família e ao direito das sucessões,

julgue os itens subsequentes.

O direito ao usufruto vidual é relativo, visto que sua efetivação

se sujeita à demonstração pelo cônjuge sobrevivente de sua

situação financeira precária.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Alimentos

Fonte: ANALISTA - GESTãO E ANáLISE PROCESSUAL / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q183.



A respeito do ato e do negócio jurídico, da prescrição e das relações

de parentesco, julgue os itens que se seguem.

O enteado, por ser parente por afinidade, somente poderá

requerer alimentos do padrasto se nenhum outro parente

consanguíneo lhe puder prestar o auxílio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Bem de família

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q184.

Em relação ao direito de família e ao direito das sucessões, julgue

os itens subsequentes.

O bem de família é constituído voluntariamente e visa proteger

o ente familiar, de maneira que, se dissolvida a sociedade

conjugal, fica extinto o bem de família.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / União estável

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q185.

Com relação a contratos, união estável e improbidade

administrativa, julgue os itens subsequentes.

A relação afetiva não eventual, pública, contínua e duradoura

e estabelecida com o objetivo de constituição de família, entre

pessoas já casadas, não configura união estável, ainda que cada

uma delas esteja separada de fato de seu respectivo cônjuge.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito de família / Curatela

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - DIREITO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q186.

Com referência a tutela, curatela, ausência, casamento, relações de

parentesco e sucessão, julgue os próximos itens.

Apesar de não reconhecer a personalidade do nascituro, o Código Civil põe a salvo os seus direitos desde a concepção. Nesse sentido, na hipótese de

interdição de mulher grávida, o

curador desta será também o curador do nascituro.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão em geral

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q187.

Determinado indivíduo deseja buscar, por via judicial, o

reconhecimento de paternidade biológica, embora já possua vínculo

de paternidade baseado em relação socioafetiva declarada em

registro público.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsequentes

de acordo com o entendimento do STF.

Embora no ordenamento jurídico seja possível o

reconhecimento de situação de pluriparentalidade, caso a

paternidade biológica seja comprovada, a paternidade

socioafetiva deixará de produzir efeitos sucessórios.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão legítima

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q188.

João, ao falecer, deixou Maria, sua esposa, com quem era

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, e dois filhos. Ao

tempo do seu passamento, ele possuía alguns bens comuns com sua

esposa e outros particulares.

Nessa situação hipotética, conforme a jurisprudência dos tribunais

superiores,

caso tenha sido beneficiada por testamento deixado por João,

Maria perderá automaticamente o direito à legítima.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão testamentária

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

Q189.

Acerca dos direitos reais, julgue o item abaixo.

O legatário sucede ao de cujus em bens ou direitos específicos

e responde pelas dívidas da herança.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Direito das sucessões / Inventário e partilha

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE



Q190.

Com relação a contratos, união estável e improbidade

administrativa, julgue os itens subsequentes.

O herdeiro de deputado distrital que tenha, no exercício

do mandato, ocasionado lesão ao patrimônio público e

enriquecido ilicitamente está sujeito às cominações da Lei de Improbidade Administrativa, mas somente até o limite do valor

da herança recebida.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei nº 8.078/1990 e alterações (Direito das relações de consumo)

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q191.

Leonardo adquiriu um aparelho elétrico em uma loja de

eletrodomésticos, recebendo-o em embalagem fechada e com a

devida indicação do fabricante. Quando o aparelho foi ligado na

residência de Leonardo, um defeito do produto causou um acidente,

que feriu gravemente Leonardo e também seu vizinho Flávio.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir de

acordo com o estabelecido no CDC.

Caso se comprove que o acidente ocorreu em razão de defeito

do produto, a loja que comercializou o aparelho elétrico

responderá pelos danos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Civil / Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q192.

A respeito da tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais

homogêneos, julgue os itens a seguir.

Todas as pessoas idosas têm iguais direitos garantidos pelo

Estatuto do Idoso, que não discrimina prioridade especial

dentro do grupo por critério de idade dos indivíduos idosos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Jurisdição e ação

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q193.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens

seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de

nulidades processuais; e de sentença.



O Ministério Público será intimado a se manifestar em todas as

causas em que a fazenda pública figurar em um dos polos,

visto que essa hipótese é de interesse público e social.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Capacidade processual

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

Q194.

Julgue os itens a seguir, relativos a normas processuais civis,

capacidade processual e postulatória e intervenção de terceiros.

Caso o titular do direito lesado ou ameaçado seja uma pessoa

incapaz, a legitimidade ativa passa a ser dos seus pais, que

poderão agir em conjunto ou isoladamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q195.

Túlio, cidadão idoso, natural de Aracaju ■ SE e

domiciliado em São Paulo ■ SP, caminhava na calçada em frente

a um edifício em sua cidade natal quando, da janela de um

apartamento, caiu uma garrafa de refrigerante cheia, que lhe

atingiu o ombro e provocou a fratura de sua clavícula e de seu

braço. Em razão do incidente, Túlio permaneceu por dois meses

com o membro imobilizado, o que impossibilitou seu retorno a

São Paulo para trabalhar. Por essas razões, Túlio decidiu

ajuizar ação de indenização por danos materiais. Apesar da

tentativa, ele não descobriu de qual apartamento caiu ou foi

lançada a garrafa.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

Diante da impossibilidade de saber de qual apartamento caiu

ou foi lançada a garrafa que o atingiu, Túlio poderá buscar a

responsabilização direta do condomínio, indicando-o como

réu na ação de reparação de danos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Litisconsórcio e assistência

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

Q196.



Conforme o Código de Processo Civil vigente, julgue os itens

seguintes, a respeito da função jurisdicional, dos deveres das partes

e de procuradores, do litisconsórcio e da assistência.

É lícito ao juiz limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao

número de litigantes na fase de conhecimento, mas não por

ocasião da execução da sentença.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Intervenção de terceiros

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q197.

Túlio, cidadão idoso, natural de Aracaju ■ SE e

domiciliado em São Paulo ■ SP, caminhava na calçada em frente

a um edifício em sua cidade natal quando, da janela de um

apartamento, caiu uma garrafa de refrigerante cheia, que lhe

atingiu o ombro e provocou a fratura de sua clavícula e de seu

braço. Em razão do incidente, Túlio permaneceu por dois meses

com o membro imobilizado, o que impossibilitou seu retorno a

São Paulo para trabalhar. Por essas razões, Túlio decidiu

ajuizar ação de indenização por danos materiais. Apesar da

tentativa, ele não descobriu de qual apartamento caiu ou foi

lançada a garrafa.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

Em caso de condenação do condomínio, o direito de regresso

contra o morador do apartamento do qual caiu a garrafa, caso

ele seja posteriormente identificado, depende da

comprovação de dolo ou culpa do causador do dano.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Ministério Público

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q198.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens

seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de

nulidades processuais; e de sentença.

Em processo que envolva interesse de incapaz, tendo sido

verificado que o parquet não foi intimado, o juiz decretará, de

ofício, a nulidade do processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Competência



Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q199.

Túlio, cidadão idoso, natural de Aracaju ■ SE e

domiciliado em São Paulo ■ SP, caminhava na calçada em frente

a um edifício em sua cidade natal quando, da janela de um

apartamento, caiu uma garrafa de refrigerante cheia, que lhe

atingiu o ombro e provocou a fratura de sua clavícula e de seu

braço. Em razão do incidente, Túlio permaneceu por dois meses

com o membro imobilizado, o que impossibilitou seu retorno a

São Paulo para trabalhar. Por essas razões, Túlio decidiu

ajuizar ação de indenização por danos materiais. Apesar da

tentativa, ele não descobriu de qual apartamento caiu ou foi

lançada a garrafa.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

A ação de reparação de danos materiais deverá ser ajuizada

por Túlio na capital paulista, conforme a previsão do Código

de Processo Civil de que, em situações como a descrita, o

foro competente para o julgamento da ação é o do domicílio

do autor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / O Juiz

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q200.

Acerca do valor da causa, da tutela provisória, do Ministério

Público, da advocacia pública, da defensoria pública e da coisa

julgada, julgue os itens subsequentes.

Os membros do Ministério Público, da advocacia pública e da

defensoria pública podem ser responsabilizados

regressivamente quando atuarem com dolo ou fraude no

exercício de suas funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos

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

Q201.

Acerca dos atos processuais, julgue os seguintes itens.

Decisão interlocutória consiste no ato pelo qual o juiz põe fim

à fase cognitiva do procedimento comum.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q202.

Pedro, motorista da Secretaria de Saúde do Estado do

Amazonas, conduzia um veículo do referido ente público, quando

provocou acidente automobilístico que resultou na incapacidade

física e mental de Flávio. Após a interdição de Flávio, seu

advogado pretende ajuizar ação de reparação de danos materiais e

morais.

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

seguem.

Proposta ação de reparação de dano, a citação deverá ser

realizada na Procuradoria do Estado do Amazonas, que terá o

prazo em quádruplo para apresentação da sua defesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicação dos atos

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q203.

Pedro, motorista da Secretaria de Saúde do Estado do

Amazonas, conduzia um veículo do referido ente público, quando

provocou acidente automobilístico que resultou na incapacidade

física e mental de Flávio. Após a interdição de Flávio, seu

advogado pretende ajuizar ação de reparação de danos materiais e

morais.

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

seguem.

Proposta a ação de reparação de dano, o MP do Estado do

Amazonas deverá ser intimado para intervir como custos legis

na relação processual em apreço.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Atos processuais / Nulidades

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q204.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens

seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de

nulidades processuais; e de sentença.

A existência de convenção de arbitragem acarreta a extinção

do processo sem resolução do mérito.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q205.

Com base nas normas que regem o processo civil, julgue os itens

seguintes, acerca da função jurisdicional; do Ministério Público; de

nulidades processuais; e de sentença.

Na cooperação jurídica internacional, poderá ser prestado

auxílio direto caso a medida requerida não decorra diretamente

de decisão jurisdicional que, proferida por autoridade

estrangeira, será submetida a juízo de delibação no Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q206.

Acerca do procedimento comum, julgue os itens que se seguem.

Quando for dispensável a fase instrutória e o pedido contrariar

súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo

Tribunal Federal, o juiz poderá julgar liminarmente

improcedente o pedido, mesmo sem a citação do réu.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Resposta do réu: contestação, exceções e reconvenção

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q207.

A respeito das regras do atual Código de Processo Civil acerca da

resposta do réu, julgue os itens que se seguem.

A reconvenção, incidente processual no qual o réu apresenta

pretensão conexa com a ação principal contra o autor, deve ser

instrumentalizada em petição avulsa e pode ser apresentada a

qualquer tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Revelia

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE



Q208.

A respeito das regras do atual Código de Processo Civil acerca da

resposta do réu, julgue os itens que se seguem.

O réu que não contestar tempestivamente os fatos a ele

imputados pelo autor na inicial será considerado revel e os

referidos fatos serão presumidos verdadeiros, ainda que o

litígio verse sobre direitos indisponíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Sentença e coisa julgada

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE

Q209.

Acerca do valor da causa, da tutela provisória, do Ministério

Público, da advocacia pública, da defensoria pública e da coisa

julgada, julgue os itens subsequentes.

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva

de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de

interesses dos seus associados, somente alcançará os seus

filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador

se estes tiverem a condição de filiado até a data da propositura

da demanda.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Liquidação e cumprimento da sentença

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

Q210.

Julgue os itens subsequentes, relativos à improcedência liminar do

pedido e ao cumprimento de sentença.

Compete ao juízo cível processar o cumprimento de sentença

penal condenatória e de sentença arbitral que reconheçam

a obrigação de pagar quantia. Tais processos sujeitam-se

a distribuição e podem ser impugnados pelos executados nos

mesmos moldes das sentenças condenatórias provenientes do

juízo cível.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Recursos: Disposições gerais

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q211.



Julgue os itens a seguir, considerando as regras do atual Código de

Processo Civil acerca das sentenças e dos recursos.

A insuficiência no valor do preparo — que, em regra, constitui

um dos requisitos de admissibilidade recursal — implica

imediata deserção.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Processo de execução / Execução em geral

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q212.

Acerca de normas processuais, atos processuais, tutela

provisória e atuação do Ministério Público no processo civil,

julgue os itens subsequentes.

Os estados-membros têm competência para editar normas

a fim de estabelecer procedimentos em matéria processual,

podendo se basear em peculiaridades locais para legislar

nessa situação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q213.

Acerca de normas processuais, atos processuais, tutela

provisória e atuação do Ministério Público no processo civil,

julgue os itens subsequentes.

A concessão de tutela provisória, em qualquer de suas

modalidades previstas no Código de Processo Civil,

depende da demonstração da probabilidade do direito e do

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo

judicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Da Tutela de Urgência

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q214.

Acerca de tutela provisória, cumprimento de sentença e processos

nos tribunais, julgue os itens a seguir.

A tutela provisória antecipada poderá ser concedida em caráter 

antecedente, liminarmente e incidentalmente a qualquer tempo,



ao passo que a tutela provisória cautelar só poderá ser 

concedida em caráter antecedente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Da Tutela de Evidência

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

Q215.

A respeito da petição inicial, da tutela provisória, da suspensão do

processo e das nulidades, julgue os próximos itens à luz do Código

de Processo Civil vigente.

Para a concessão da tutela de evidência, é exigido que a parte

demonstre o perigo de dano ao direito alegado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Procedimentos especiais

Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE

Q216.

Com relação aos procedimentos especiais e ao processo de

execução no âmbito do processo civil, julgue os próximos itens.

É cabível, segundo o STJ, o ajuizamento de ação monitória

contra a fazenda pública, com o objetivo de receber nota

promissória prescrita, emitida por ente público e vencida há

quatro anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Mandado de segurança

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q217.

A respeito de mandado de segurança, ação civil pública, ação de

improbidade administrativa e reclamação constitucional, julgue os

itens que se seguem.

Ainda que vise garantir a observância de súmula vinculante, o

trânsito em julgado de decisão obsta o manejo de reclamação

constitucional pela parte prejudicada.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Ação popular



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

Q218.

Julgue os itens subsequentes, relativos à improcedência liminar do

pedido e ao cumprimento de sentença.

Situação hipotética: Um ente do poder público federal firmou

contrato de concessão de serviço de transporte de passageiro

interestadual com uma empresa privada em desobediência

às regras que exigem concorrência pública. Assertiva: Nesse

caso, segundo interpretação do Superior Tribunal Federal, uma

pessoa jurídica de direito privado que atue no ramo e que

demonstre ter interesse em explorar tal serviço terá

legitimidade ativa para propor ação popular com o fim de obter

a declaração de nulidade do referido contrato de concessão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Ação civil pública

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

Q219.

A respeito de mandado de segurança, ação popular, ação civil

pública e ação de improbidade administrativa, julgue os itens

a seguir.

Na hipótese de abandono de ação civil pública proposta

por associação, poderá a Defensoria Pública assumir a

titularidade ativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Civil / Lei nº 9.099/1995, e alterações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q220.

Julgue os próximos itens, referentes aos juizados especiais cíveis,

à ação civil pública e à reclamação.

Ao apresentar contestação em procedimento sumaríssimo dos

juizados especiais cíveis, as empresas de pequeno porte podem

oferecer pedido contraposto fundado nos mesmos fatos que

constituem objeto da controvérsia, devendo observar, também

nesse caso, os limites de competência em razão da matéria e de

valor estabelecidos pela Lei nº 9.099/1995.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Fontes do direito penal / Princípios aplicáveis ao direito penal

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



Q221.

Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal,

julgue os itens seguintes.

O instituto da abolitio criminis refere-se à supressão da

conduta criminosa nos aspectos formal e material, enquanto o

princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à

supressão formal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Aplicação da lei penal

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

Q222.

Em sete de janeiro de 2017, João praticou conduta que,

à época, configurava crime punível com prisão. O resultado

desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses

depois, ou seja, em sete de março do mesmo ano, momento no qual

a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos

grave, de restrição de direitos.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal,

considera-se praticado o crime somente em sete de março de

2017, momento em que se alcançou o resultado desejado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Classificação dos crimes

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q223.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente,

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas,

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto,

prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, o autor do delito

é aquele que tem o domínio final sobre o fato criminoso

doloso.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Penal / Crime / Ação, causalidade e omissão

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q224.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente,

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas,

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto,

prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Aquele que planeja toda a ação criminosa é considerado

autor intelectual do delito, ainda que não detenha o controle

sobre a consumação do crime.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crime consumado e tentado

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

Q225.

Julgue os próximos itens, relativos ao instituto da tentativa.

Crime culposo não admite tentativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q226.

Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas 

vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que 

ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e 

entrou em contato com Ciro, colecionador de joias, para que ele 

adquirisse a mercadoria. Luna desistiu de participar do fato e não 

foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram 

se apossar das peças conforme o planejado; entretanto, como não 

foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a 

casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e 

persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência 

materna, até a semana seguinte. 

 

 



Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética 

venha a ser descoberto, julgue os itens que se seguem, com 

fundamento na legislação pertinente. 

Luna não responderá criminalmente, porque sua desistência

caracteriza arrependimento posterior.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Concurso de crimes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q227.

Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do

arrependimento eficaz e do erro de execução, julgue os itens

seguintes.

Se um indivíduo praticar uma série de crimes da mesma

espécie, em continuidade delitiva e sob a vigência de duas leis

distintas, aplicar-se-á, em processo contra ele, a lei vigente ao

tempo em que cessaram os delitos, ainda que seja mais

gravosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Erro de tipo e de proibição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE

Q228.

Acerca dos institutos do erro de tipo, do erro de proibição e do

concurso de pessoas, julgue os itens subsequentes.

O erro de proibição evitável exclui a culpabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crimes contra a pessoa

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q229.

Francisco, maior e capaz, em razão de desavenças

decorrentes de disputa de terras, planeja matar seu desafeto

Paulo, também maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina

de Paulo, Francisco aguarda pelo momento oportuno para

efetivar seu plano.

A partir dessa situação hipotética e de assuntos a ela correlatos,

julgue os itens seguintes.



Caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do

planejamento do crime, a premeditação poderá ser

considerada uma qualificadora do delito de homicídio.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crimes contra o patrimônio

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q230.

Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética

seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito da aplicação e da

interpretação da lei penal, do concurso de pessoas e da

culpabilidade.

Joaquim, penalmente imputável, praticou, sob absoluta e

irresistível coação física, crime de extrema gravidade e

hediondez. Nessa situação, Joaquim não é passível de

punição, porquanto a coação física, desde que absoluta, é

causa excludente da culpabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crimes contra a propriedade imaterial

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA V / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q231.

Acerca dos crimes contra a organização do trabalho e da tutela

penal laboral, julgue os itens a seguir.

Para que se configure o crime de lockout, é necessária a

multiplicidade de autores, porquanto se trata de delito

plurissubjetivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q232.

Julgue os itens seguintes, referentes ao crime e seus elementos e ao

fato típico.

A perturbação de cerimônia funerária realizada em igreja

presbiteriana configurará crime contra o sentimento religioso,

dado princípio da especialidade.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Penal / Crime / Crimes contra a dignidade sexual

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q233.

Acerca de execução penal, de crimes de abuso de autoridade, de

crimes contra a criança e o adolescente e de crimes contra o Sistema

Financeiro Nacional, julgue os itens que se seguem.

O crime de estupro praticado contra criança ou adolescente

é insuscetível de fiança.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crimes contra a incolumidade pública

Fonte: OFICIAL DE INTELIGêNCIA - ÁREA 1 / ABIN / 2018 / CESPE

Q234.

Com relação às leis penais especiais, julgue os itens seguintes.

Para que o uso de explosivos, gases tóxicos, conteúdos

biológicos ou nucleares capazes de causar danos ou destruição

em massa caracterize terrorismo, deve-se expor a perigo a

incolumidade pública com a finalidade de provocar terror

generalizado, por motivo de xenofobia, discriminação ou

preconceito de raça, cor, etnia e religião.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crimes contra a fé pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q235.

Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem,

considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e

a doutrina majoritária.

No crime de peculato, o proveito a que se refere o tipo penal

pode ser tanto material quanto moral, consumando-se o delito

mesmo que a vantagem auferida pelo agente não seja de

natureza econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Crimes contra a Administração Pública

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q236.



Com relação aos crimes em espécie, julgue os itens que se seguem,

considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e

a doutrina majoritária.

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável,

ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe

todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais.

O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia,

quando da abordagem policial, já não mais portava a arma

utilizada no roubo. Assertiva: Nessa situação, o agente

responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável

a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a

caracterização da correspondente majorante do crime.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Lei nº 8.072/1990 e alterações (delitos hediondos)

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

Q237.

A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue.

O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é

hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou

parente consanguíneo de até terceiro grau, de agente da Polícia

Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força

Nacional de Segurança Pública, em razão dessa condição.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Lei nº 7.716/1989 e alterações (crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor)

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q238.

À luz das Leis n.º 10.826/2003 (que institui o Estatuto do Desarmamento), n.º 8.072/1990 (que trata de crimes hediondos) e

n.º 7.716/1989 (que versa sobre crimes resultantes de preconceitos

de raça ou de cor), julgue os itens seguintes.

Configura crime o ato de veicular ornamento ou propaganda

que utilize a cruz suástica ou gamada, com a finalidade de

divulgação do nazismo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Lei nº 9.455/1997 (crimes de tortura)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q239.

Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção 

e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de 

abuso de autoridade e de delitos previstos na Lei de Tortura,



julgue os itens que se seguem. 

Situação hipotética: Um cidadão penalmente imputável,

com emprego de extrema violência, submeteu pessoa

homossexual a intenso sofrimento físico e mental, motivado,

unicamente, por discriminação à orientação sexual da vítima.

Assertiva: Nessa situação, é incabível o enquadramento da

conduta do autor no crime de tortura em razão da

discriminação que motivou a violência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Lei nº 9.605/1998 e alterações (crimes contra o meio ambiente)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q240.

Renato e Gabriel fundaram, em 2015, a empresa

Camarões do Mangue Ltda., que visava a exploração da

carcinicultura — criação de crustáceos — exclusivamente em

área rural de manguezais de um estado federado. No referido ano,

eles instalaram viveiros de grande porte e passaram a exercer

atividade econômica muito lucrativa. Após três anos de atividade,

os sócios perceberam que não detinham licença ambiental para o

exercício da atividade.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

que se seguem.

Conforme a jurisprudência do STF, a empresa em questão

não responderá na esfera penal pelo crime de funcionamento

sem licença ambiental, caso seus sócios, pessoas físicas,

sejam absolvidos do mesmo crime.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Crime / Lei nº 9.503/1997 e alterações (crimes de trânsito)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q241.

Julgue os itens seguintes, referentes a crimes de trânsito e a posse

e porte de armas de fogo, de acordo com a jurisprudência e

legislação pertinentes.

Situação hipotética: Após grave colisão de veículos,

pessoas que transitavam pelo local — condutores de outros

veículos e pedestres alheios ao evento — deixaram, sem

justificativa, de prestar imediato socorro às vítimas.

Assertiva: Nessa situação, os terceiros não envolvidos no

acidente não responderão pelo crime de omissão de socorro

previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Penal / Crime / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e excludentes

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q242.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente,

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas,

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto,

prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Na situação descrita, está presente a hipótese de participação

necessária imprópria.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Imputabilidade penal

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q243.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base na

legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores

a respeito de aplicação de pena, cominação de penas, regime de

penas, medidas de segurança e livramento condicional.

Bruna, de vinte e quatro anos de idade, processada e julgada

pela prática do crime de latrocínio, foi absolvida ao final

do julgamento, por ter sido considerada inimputável, apesar

de sua periculosidade. Nessa situação, mesmo tendo Bruna

sido absolvida, o juiz pode impor-lhe medida de segurança.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Concurso de pessoas

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q244.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, 

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos 

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas, 

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro 

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual 

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos 

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada 

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto, 

prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local.



 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens 

subsequentes. 

Como as ações paralelas de João, Pedro e Ana — agentes

diversos — lesionaram o mesmo bem jurídico, constata-se a

ocorrência da autoria colateral, haja vista que o resultado foi

previamente planejado em conjunto.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Ação penal

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

Q245.

Paulo e Jean foram denunciados pela prática do crime de

furto de joias, praticado contra Maria, tia sexagenária de Paulo. A

subtração foi facilitada pelo fato de Paulo residir com a vítima.

Quando da citação, Paulo não foi encontrado no novo endereço que

havia fornecido na fase do inquérito, tendo sido o mandado

entregue a outro morador, que se comprometeu a entregá-lo ao

destinatário. Jean, que retornou para a França, seu país de origem,

havia fornecido seu endereço completo ao delegado.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Em razão do parentesco de Paulo e Maria, assim como do fato

de ambos residirem juntos, é correto afirmar que se tratou de

ação penal pública condicionada à representação da vítima.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Punibilidade e causas de extinção

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q246.

Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores no que se

refere a ação penal pública e privada, a crimes contra a fé pública

e a crimes contra a ordem tributária, julgue os itens seguintes.

A renúncia, o perdão e a perempção extinguem a punibilidade

na ação penal privada e na ação pública condicionada a

representação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas)

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE



Q247.

Acerca de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes contra o meio

ambiente, crime de discriminação e preconceito e crime contra

o consumidor, julgue os próximos itens.

Aquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para

consumo próprio ficará sujeito às mesmas penas imputadas

àquele que adquirir, transportar e guardar cocaína para

fornecer a parentes e amigos, ainda que gratuitamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q248.

Acerca do tráfico ilícito de entorpecentes, de ações de prevenção

e repressão a delitos praticados por organizações criminosas, de

abuso de autoridade e de delitos previstos na Lei de Tortura,

julgue os itens que se seguem.

Situação hipotética: Uma autoridade policial prolongou,

sem autorização judicial, a execução de prisão temporária de

um indiciado, o que levou a defesa deste a representá-la

criminalmente por abuso de autoridade, mediante petição

dirigida à autoridade superior. Assertiva: Nessa situação, a

representação é condição de procedibilidade para a aplicação

das sanções penais correspondentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q249.

Julgue os itens seguintes, referentes a crimes de trânsito e a posse

e porte de armas de fogo, de acordo com a jurisprudência e

legislação pertinentes.

O porte de arma de fogo de uso permitido sem autorização,

mas desmuniciada, não configura o delito de porte ilegal

previsto no Estatuto do Desarmamento, tendo em vista ser

um crime de perigo concreto cujo objeto jurídico tutelado é a

incolumidade física.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro)

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE



Q250.

Com referência à interceptação de comunicação telefônica, ao crime

de tráfico ilícito de entorpecentes, ao crime de lavagem de capitais

e a crimes cibernéticos, julgue os seguintes itens.

Situação hipotética: Álvaro, servidor público federal, foi,

por cinco anos, presidente da comissão de licitações de

determinado órgão público federal. Em diversas ocasiões,

Álvaro recebeu valores e bens para favorecer empresas nos

certames licitatórios, e os transferiu para o patrimônio de

Flávio, seu irmão, que os utilizava nos negócios da empresa da

família, com vistas a ocultar o ingresso desses recursos e a sua

origem ilícita. Assertiva: Nessa situação, Álvaro e Flávio

responderão pelo crime de lavagem de capitais, e será da

justiça federal a competência para processar e julgar a ação

penal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q251.

Conforme disposto nas análises e legislações específicas, julgue os

itens relativos aos seguintes segmentos: homens,

mulheres e portadores de HIV.

Nos casos de comprovada prática de violência psicológica

contra a mulher, a Lei Maria da Penha permite a aplicação de

penas por meio de pagamento de cesta básica ou de pagamento

de multa, desde que o agressor se comprometa a submeter-se

a tratamento em serviço que ofereça atendimento psicológico

às vítimas de violência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q252.

A respeito do Ministério Público, da proteção judicial dos

interesses individuais, difusos e coletivos e dos crimes e infrações

administrativas previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA), julgue os itens subsecutivos.

Caso o gerente de um hotel hospede um adolescente

desacompanhado dos pais, sem autorização escrita dos

responsáveis legais ou autorização judicial, estará ele

cometendo crime punível com pena de detenção.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Penal / Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q253.

Considerando o disposto no Estatuto do Idoso acerca de crimes,

julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Um empregado de uma instituição

financeira, aproveitando-se do acesso aos dados bancários e

à senha de acesso à conta de depósitos de uma pessoa idosa,

desviou vultosos valores da correntista, aplicando-lhes, em

proveito próprio, destinação diversa da sua finalidade.

Assertiva: Nessa situação, o empregado incorreu no tipo

penal de furto mediante fraude previsto no Código Penal,

afastando-se a aplicação de tipo incriminador do Estatuto do

Idoso, porquanto o agente não detinha a prévia posse da

res furtiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Penas / Espécies de penas

Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q254.

Gerson, com vinte e um anos de idade, e Gilson, com

dezesseis anos de idade, foram presos em flagrante pela prática de

crime. Após regular tramitação de processo nos juízos competentes,

Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro

e Gilson, por cometimento de infração análoga a esse crime.

Com relação a essa situação hipotética, julgue os próximos itens.

No cumprimento da pena em regime fechado, Gerson poderá,

para fins de remição, cumular atividades laborativas com

atividades típicas do ensino fundamental. Nessa hipótese, para

cada três dias de trabalho e estudo concomitante, serão

abatidos dois dias de sua pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Penas / Cominação das penas

Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q255.

No que tange ao entendimento sumulado do STJ a respeito das

espécies, da cominação e da aplicação de penas e do regime de

execução de penas em espécie, julgue os itens subsecutivos.

A gravidade abstrata do delito justifica o estabelecimento de 

regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da 

sanção imposta, independentemente de a pena-base ter sido



fixada no mínimo legal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Penas / Aplicação da pena

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q256.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente,

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas,

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto,

prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

João e Pedro tiveram participação de menor importância no

crime de furto; assim, eventual indiciamento dos dois será na

condição de partícipes, razão por que eles poderão ser

beneficiados pela diminuição de um a dois terços da pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Penas / Livramento condicional

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/DF / 2013 / CESPE

Q257.

De acordo com a Lei de Execução Penal, julgue os itens

subsequentes.

É pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que

o cometimento de falta disciplinar de natureza grave pelo

condenado que cumpre pena privativa de liberdade interrompe

o prazo para a obtenção do livramento condicional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Penas / Efeitos da condenação

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Corpo de Bombeiro Militar/CE / 2014 / CESPE

Q258.

Com relação ao conceito de crime, à lei penal no tempo e aos

demais institutos previstos na parte geral do Código Penal, julgue

os itens seguintes.



A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito

da condenação, portanto, caso lei posterior desconsidere a

conduta como crime, essa obrigação desaparecerá.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Penas / Execução das penas em espécie e incidentes de execução

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

Q259.

Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação

telefônica e à prisão temporária, julgue os itens subsequentes.

Tanto a autoridade policial, no curso das investigações, quanto

o juiz, no curso da ação penal, podem ordenar, ex officio ou

mediante requerimento do Ministério Público, o sequestro dos

bens móveis adquiridos com os proventos logrados pela prática

da infração penal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Penal / Medidas de Segurança

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q260.

Com relação à aplicação da pena, à medida de segurança e ao

instituto da prescrição, julgue os itens que se seguem.

Segundo o entendimento pacificado do STJ, a execução

de medida de segurança perdurará enquanto não cessar

a periculosidade do inimputável, sujeitando-se,

independentemente do delito, ao tempo máximo de duração de

trinta anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Princípios aplicáveis ao direito processual penal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE

Q261.

A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito

processual penal, julgue os itens a seguir.

A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato

processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Processual Penal / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q262.

João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente,

aceitaram convite de Ana, também maior e capaz, para juntos

assaltarem loja do comércio local. Em data e hora combinadas,

no período noturno e após o fechamento, João e Pedro

arrombaram a porta dos fundos de uma loja de decoração, na qual

entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos

valiosos, que seriam divididos igualmente entre os três. Alertada

pela vizinhança, a polícia chegou ao local durante o assalto,

prendeu os três e os encaminhou para a delegacia de polícia local.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

Mesmo se tivesse assumido a condição de autora mediata

por colocar em seu lugar na prática do delito pessoa

inimputável, Ana seria responsabilizada pelo resultado do

crime.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Inquérito policial

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q263.

Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue

os próximos itens, de acordo com o entendimento da doutrina

majoritária e dos tribunais superiores.

É de seis meses o prazo para que o ministro da Justiça requeira

a instauração de inquérito policial em crime de ação penal

pública condicionada. Findo esse prazo, opera-se a decadência

do direito de ação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Pressupostos processuais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / CNJ / 2013 / CESPE

Q264.

Em relação a procedimentos criminais, julgue os itens subsequentes.

A denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para o

exercício da ação penal, ou seja, quando faltar pressuposto

processual, como ocorre quando está extinta a punibilidade ou

falta representação na ação penal pública condicionada.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Processual Penal / Ação penal

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q265.

Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue

os próximos itens, de acordo com o entendimento da doutrina

majoritária e dos tribunais superiores.

Havendo a prática de contravenção penal contra bens e

serviços da União em conexão probatória com crime de

competência da justiça federal, opera-se a separação dos

processos, cabendo à justiça estadual processar e julgar a

contravenção penal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Ação civil

Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q266.

Em relação a coisa julgada, prova criminal e restituição de bens,

medidas assecuratórias e cautelares no direito processual penal,

julgue os itens subsequentes.

Apesar da independência das esferas penal e civil, a absolvição

criminal do réu sob o fundamento de não haver prova da

existência do fato faz coisa julgada no juízo cível.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Jurisdição e Competência

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q267.

Durante uma festa, após desentendimentos entre

Carlos e Miro, este proferiu xingamentos racistas contra aquele,

o que levou Carlos a empurrar seu agressor, que caiu em uma

mesa de vidro. Com o forte impacto, a mesa se despedaçou

completamente e seus cacos causaram cortes profundos por todo

o corpo de Miro. Os convidados ligaram para a polícia e para

o corpo de bombeiros: Carlos foi preso em flagrante e Miro

foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado por cinco dias,

com risco de morte; passou por procedimentos cirúrgicos e,

posteriormente, teve de ficar afastado de sua atividade laboral

por trinta e dois dias. O Ministério Público denunciou Carlos

por lesão corporal de natureza grave.

Nessa situação hipotética,



a competência para processar e julgar Carlos será da vara

criminal do local onde ocorreu o fato, mesmo que Miro

tenha passado por risco de morte em razão das lesões.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Questões e processos incidentes

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q268.

Acerca dos processos e das questões incidentes, julgue os itens a

seguir à luz do Código de Processo Penal.

Quando a questão demandar ampla dilação probatória, o

incidente de restituição, instaurado em razão de a coisa ter sido

apreendida em poder de terceiro de boa-fé, será resolvido no

juízo cível.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Prova

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q269.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância

com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais

superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade

provisória e habeas corpus.

Um cidadão penalmente imputável foi preso em flagrante

delito pela prática de crime hediondo. Nessa situação, é vedada

a concessão de fiança ao autuado, mas não será proibido o

deferimento de liberdade provisória.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Lei nº 9.296/1996 (interceptação telefônica)

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q270.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância

com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais

superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade

provisória e habeas corpus.

Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se 

espontaneamente a autoridade policial depois de ter cometido 

um crime. Nessa situação, a apresentação espontânea não



impede a decretação da prisão preventiva nos casos em que a 

lei a autoriza.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Assistentes e auxiliares da justiça

Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q271.

Júlio foi preso em flagrante pela prática de furto de um

caixa eletrônico da CEF. Júlio responde a outros processos por

crime contra o patrimônio.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

O representante da CEF poderá habilitar-se como assistente

da acusação a partir da instauração do inquérito policial, não

cabendo impugnação da decisão judicial que negar a

habilitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Juiz, Ministério Público, acusado e defensor

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q272.

Tércio, servidor público federal em cargo de direção,

foi denunciado pela prática de falsificação de documento público.

O oficial de justiça não o localizou em sua residência, tendo

citado o acusado em seu local do trabalho. Apesar de citado,

Tércio não constituiu advogado e não apresentou defesa em juízo.

Nessa situação hipotética,

dada a ausência de nomeação de advogado por Tércio,

o juiz poderá nomear defensor dativo, o qual terá direito

a receber honorários advocatícios arbitrados pelo julgador.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q273.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação 

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância 

com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais 

superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade



provisória e habeas corpus. 

Um cidadão foi indiciado por supostamente ter praticado crime

contra a administração pública. O próprio indiciado, que não

possui formação universitária, impetrou habeas corpus por

meio de carta manuscrita. Nessa situação, é incabível o habeas

corpus, devido à falta de capacidade postulatória do

impetrante.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária)

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q274.

Julgue os seguintes itens, acerca do habeas corpus e de medidas

coativas de prisão.

Desde que ajuizada a queixa-crime, o ofendido ou querelante

tem legitimidade para requerer à autoridade judiciária

competente a decretação da prisão temporária do querelado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Citações e intimações

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q275.

Julgue os itens que se seguem, relativos à comunicação dos atos

processuais penais.

Se o acusado residir em comarca diversa da jurisdição do juízo

processante, a citação terá de ocorrer por meio de carta de

ordem.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Sentença e coisa julgada

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE

Q276.

Ainda acerca de aspectos diversos do processo penal brasileiro,

cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Gabriela está sendo processada porque, segundo a denúncia, 

teria praticado delito de roubo. Há prova segura nos autos para 

se afirmar que a ré era imputável no momento do delito. No 

entanto, após o recebimento da denúncia, mas antes da resposta



à acusação, sobreveio à ré, no cárcere, doença mental 

comprovada em incidente de insanidade mental, procedimento 

que suspendeu o curso do processo. Após a homologação das 

conclusões dos peritos no incidente de insanidade mental, o 

juiz competente determinou que o processo retomasse seu 

curso. Em seguida, a DP apresentou resposta à acusação e o 

magistrado absolveu sumariamente a ré, impondo-lhe medida 

de segurança, uma vez que a doença mental que a tornou 

inimputável era a única tese da defesa. Nessa situação, à luz do 

CPP, agiu acertadamente o magistrado ao determinar o 

prosseguimento do processo e, ao final, decretar a absolvição 

imprópria da acusada nos termos do pedido da defesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processo comum

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - DIREITO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q277.

Julgue os itens subsequentes, referentes a prisões, liberdade

provisória e procedimentos processuais penais.

O procedimento comum será ordinário, quando tiver por objeto

crime cuja sanção máxima cominada seja igual ou superior a

quatro anos de pena privativa de liberdade; ou sumário, quando

tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja

inferior a quatro anos de pena privativa de liberdade.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processos especiais

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2013 / CESPE

Q278.

Nos itens que avaliam conhecimentos específicos, a sigla PRF, sempre que empregada, refere-se à Polícia Rodoviária Federal ou

a policial rodoviário federal, conforme o contexto.

Com base no disposto no CPP e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, julgue os seguintes itens.

Em processo por crime de responsabilidade de funcionário

público, o juiz pode rejeitar a denúncia oferecida pelo Ministério Público caso se convença, após análise dos

documentos apresentados pelo acusado em resposta à

denúncia, da inexistência do crime apurado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001 e alterações (juizados especiais criminais)

Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE

Q279.

A polícia civil de determinado município deflagrou 

operação a fim de investigar a exploração ilícita de jogo do 

bicho, promovida pelos denominados banqueiros. Constatou-se



que os chamados recolhedores usavam motocicletas para coletar 

apostas em municípios vizinhos. Identificadas as motocicletas 

usadas, o Ministério Público estadual requereu a busca e 

apreensão dos veículos, o que foi deferido pelo juízo competente. 

Intimado, Antônio, dono de uma das motocicletas e recolhedor de 

apostas, compareceu à delegacia, ocasião em que firmou 

compromisso de posterior comparecimento ao juízo criminal e 

entregou o veículo, após lavratura do competente termo 

circunstanciado. Na audiência preliminar, o representante do 

Ministério Público apresentou proposta de transação penal a 

Antônio: pagamento de dez cestas básicas a uma instituição de 

caridade. A proposta foi aceita e devidamente homologada pelo 

juízo. Comprovado o cumprimento da proposta, foi proferida 

sentença extintiva da punibilidade de Antônio. Na mesma 

sentença, o magistrado acolheu manifestação do Ministério 

Público e decretou o confisco da motocicleta de Antônio. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a 

seguir, considerando os institutos inerentes à Lei nº 9.099/1995 e 

o entendimento dos tribunais superiores acerca da matéria. 

O confisco da motocicleta foi legítimo, como efeito penal

decorrente da natureza do delito praticado: Antônio utilizava

o veículo como instrumento do crime.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Prazos: Características, princípios e contagem

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q280.

Em relação aos prazos processuais, à comunicação dos respectivos

atos e aos sujeitos da relação processual, julgue os itens que se

seguem.

Da sentença condenatória devem ser obrigatoriamente

intimados o réu e o seu defensor, seja ele público, dativo ou

constituído; todavia, o prazo para eventual recurso fluirá a

partir da intimação do réu, quando se dá por aperfeiçoado o

procedimento de cientificação da decisão.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Nulidades

Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE

Q281.

Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores e a doutrina

acerca dos procedimentos especiais e das nulidades no processo

penal, julgue os itens que se seguem.

Em regra, a nulidade absoluta de sentença poderá ser arguida

a qualquer tempo, ressalvada a hipótese da sentença

absolutória, que, uma vez transitada em julgado, não mais

comportará a referida arguição.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Recursos em geral

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q282.

Acerca de execução penal, de crimes de abuso de autoridade, de

crimes contra a criança e o adolescente e de crimes contra o Sistema

Financeiro Nacional, julgue os itens que se seguem.

Caberá recurso de apelação contra decisão do juízo da

execução penal que indeferir pedido de livramento condicional

ao apenado.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Habeas corpus e seu processo

Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE

Q283.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância

com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais

superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade

provisória e habeas corpus.

Um indivíduo penalmente imputável ameaça, ardilosa e

reiteradamente, determinada pessoa mediante ligações

telefônicas de número não identificado, prometendo-lhe graves

malefícios e provocando-lhe intenso temor. Nessa situação, é

cabível o deferimento de pedido de interceptação telefônica

formulado pela autoridade policial competente, para a

formação de prova da autoria e da materialidade do delito.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Processual Penal / Lei nº 7.210/1984 e alterações (execução penal)

Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q284.

Julgue os itens que se seguem, relativos a execução penal,

desarmamento, abuso de autoridade e evasão de dívidas.

Preso provisório não pode ser submetido ao regime disciplinar

diferenciado.

• CERTO

• ERRADO

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



Direito Processual Penal / Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira

Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE

Q285.

Em relação à condição jurídica do estrangeiro e aos direitos de

nacionalidade, julgue os itens que se seguem.

O direito brasileiro veda a deportação de estrangeiro acusado

da prática de crime político.

• CERTO

• ERRADO

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

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios / Regimento Interno

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q286.

Com base nas disposições do Regimento Interno do TJDFT,

julgue os itens a seguir.

Vencido o relator na questão principal, a lavratura do acórdão

competirá ao prolator do primeiro voto vencedor.

• CERTO

• ERRADO

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

Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT / Provimento Geral

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q287.

Consoante as disposições do Provimento Geral da Corregedoria

aplicado aos juízes e ofícios judiciais do DF, julgue os itens

seguintes.

É obrigatória, sob pena de nulidade processual, a publicação

do inteiro teor da sentença no órgão oficial da imprensa.

• CERTO

• ERRADO

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

Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei n■ 11.697/2008 e alterações) / Lei de Organização Judiciária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q288.

A respeito da organização judiciária do DF e dos territórios,

julgue os itens a seguir com base nas disposições da Lei

n.º 11.697/2008 e suas alterações.

As atribuições dos oficiais de justiça incluem atuar como perito

oficial na determinação de valores nos casos indicados em lei.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Vigência 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q140.
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Aplicação das Leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Aplicação das Leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Aplicação das Leis 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q141.
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Interpretação e integração das leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Interpretação e integração das leis 
	Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Interpretação e integração das leis 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q142.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e capacidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e capacidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e capacidade 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE
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	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q144.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Ausência 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Ausência 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Ausência 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q145.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Domicílio 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Domicílio 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Domicílio 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q146.
	Direito Civil / Pessoas jurídicas 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q147.
	Direito Civil / Bens: diferentes classes 
	Direito Civil / Bens: diferentes classes 
	Direito Civil / Bens: diferentes classes 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q148.
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Atos lícitos e ilícitos 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Atos lícitos e ilícitos 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Atos lícitos e ilícitos 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE




	Q149.
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Disposições gerais 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Disposições gerais 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Disposições gerais 
	Fonte: AUDITOR / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q150.
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Representação 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Representação 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Representação 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q151.
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Condição, termo e encargo 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Condição, termo e encargo 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Condição, termo e encargo 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - DIREITO / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q152.
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Defeitos do negócio jurídico 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Defeitos do negócio jurídico 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Defeitos do negócio jurídico 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q153.
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Validade, invalidade e nulidade do negócio jurídico 
	Direito Civil / Atos e Fatos Jurídicos / Negócio Jurídico / Validade, invalidade e nulidade do negócio jurídico 
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	Direito Civil / Prescrição e decadência 
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	Direito Civil / Prescrição e decadência 
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	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE
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	Direito Civil / Obrigações / Obrigações alternativas 
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	Direito Civil / Obrigações / Obrigações solidárias 
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	Direito Civil / Contratos / Contratos em geral 
	Direito Civil / Contratos / Contratos em geral 
	Direito Civil / Contratos / Contratos em geral 
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	Direito Civil / Atos unilaterais 
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	Direito Civil / Títulos de crédito / Disposições gerais 
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	Direito Civil / Títulos de crédito / Títulos ao portador, à ordem e nominativos 
	Direito Civil / Títulos de crédito / Títulos ao portador, à ordem e nominativos 
	Direito Civil / Títulos de crédito / Títulos ao portador, à ordem e nominativos 
	Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE




	Q170.
	Direito Civil / Responsabilidade civil 
	Direito Civil / Responsabilidade civil 
	Direito Civil / Responsabilidade civil 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q171.
	Direito Civil / Direito de empresa / Empresário 
	Direito Civil / Direito de empresa / Empresário 
	Direito Civil / Direito de empresa / Empresário 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE




	Q172.
	Direito Civil / Direito de empresa / Estabelecimento 
	Direito Civil / Direito de empresa / Estabelecimento 
	Direito Civil / Direito de empresa / Estabelecimento 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2013 / CESPE
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	Direito Civil / Direitos reais / Propriedade 
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	Q175.
	Direito Civil / Direitos reais / Servidões 
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	Direito Civil / Direitos reais / Servidões 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q176.
	Direito Civil / Direitos reais / Usufruto 
	Direito Civil / Direitos reais / Usufruto 
	Direito Civil / Direitos reais / Usufruto 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE
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	Direito Civil / Direitos reais de garantia 
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	Direito Civil / Direito de família / Casamento 
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	Direito Civil / Direito de família / Casamento 
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	Direito Civil / Direito de família / Regime de bens entre os cônjuges 
	Direito Civil / Direito de família / Regime de bens entre os cônjuges 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE
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	Direito Civil / Direito de família / Usufruto e administração dos bens de filhos menores 
	Direito Civil / Direito de família / Usufruto e administração dos bens de filhos menores 
	Direito Civil / Direito de família / Usufruto e administração dos bens de filhos menores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q182.
	Direito Civil / Direito de família / Alimentos 
	Direito Civil / Direito de família / Alimentos 
	Direito Civil / Direito de família / Alimentos 
	Fonte: ANALISTA - GESTãO E ANáLISE PROCESSUAL / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE
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	Direito Civil / Direito de família / Bem de família 
	Direito Civil / Direito de família / Bem de família 
	Direito Civil / Direito de família / Bem de família 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q184.
	Direito Civil / Direito de família / União estável 
	Direito Civil / Direito de família / União estável 
	Direito Civil / Direito de família / União estável 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE




	Q185.
	Direito Civil / Direito de família / Curatela 
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	Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão legítima 
	Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão legítima 
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	Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE




	Q188.
	Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão testamentária 
	Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão testamentária 
	Direito Civil / Direito das sucessões / Sucessão testamentária 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TJ/SE / 2014 / CESPE
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	Direito Civil / Direito das sucessões / Inventário e partilha 
	Direito Civil / Direito das sucessões / Inventário e partilha 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE
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	Direito Civil / Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Direito Civil / Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Deveres e substituição das partes e procuradores 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Litisconsórcio e assistência 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Litisconsórcio e assistência 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Litisconsórcio e assistência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Intervenção de terceiros 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Intervenção de terceiros 
	Direito Processual Civil / Partes e procuradores / Intervenção de terceiros 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Ministério Público 
	Direito Processual Civil / Ministério Público 
	Direito Processual Civil / Ministério Público 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q198.
	Direito Processual Civil / Competência 
	Direito Processual Civil / Competência 
	Direito Processual Civil / Competência 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q199.
	Direito Processual Civil / O Juiz 
	Direito Processual Civil / O Juiz 
	Direito Processual Civil / O Juiz 
	Fonte: ANALISTA PORTUáRIO III - ÁREA JURíDICA / EMAP / 2018 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos 
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	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
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	Direito Processual Civil / Atos processuais / Prazos 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicação dos atos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicação dos atos 
	Direito Processual Civil / Atos processuais / Comunicação dos atos 
	Fonte: PROCURADOR JURíDICO / PGE/AM / 2017 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
	Direito Processual Civil / Formação, suspensão e extinção do processo 
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	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Petição inicial: requisitos, pedido e indeferimento 
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	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Resposta do réu: contestação, exceções e reconvenção 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Resposta do réu: contestação, exceções e reconvenção 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Resposta do réu: contestação, exceções e reconvenção 
	Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE
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	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Revelia 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Revelia 
	Direito Processual Civil / Procedimento ordinário / Revelia 
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	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Disposições gerais 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Disposições gerais 
	Direito Processual Civil / Da Tutela Provisória / Disposições gerais 
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	Direito Processual Civil / Procedimentos especiais 
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	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE
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	Q219.
	Direito Processual Civil / Lei nº 9.099/1995, e alterações 
	Direito Processual Civil / Lei nº 9.099/1995, e alterações 
	Direito Processual Civil / Lei nº 9.099/1995, e alterações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q220.
	Direito Penal / Fontes do direito penal / Princípios aplicáveis ao direito penal 
	Direito Penal / Fontes do direito penal / Princípios aplicáveis ao direito penal 
	Direito Penal / Fontes do direito penal / Princípios aplicáveis ao direito penal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q221.
	Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Aplicação da lei penal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q222.
	Direito Penal / Crime / Classificação dos crimes 
	Direito Penal / Crime / Classificação dos crimes 
	Direito Penal / Crime / Classificação dos crimes 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q223.
	Direito Penal / Crime / Ação, causalidade e omissão 
	Direito Penal / Crime / Ação, causalidade e omissão 
	Direito Penal / Crime / Ação, causalidade e omissão 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q224.
	Direito Penal / Crime / Crime consumado e tentado 
	Direito Penal / Crime / Crime consumado e tentado 
	Direito Penal / Crime / Crime consumado e tentado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q225.
	Direito Penal / Crime / Desistência voluntária e arrependimento eficaz 
	Direito Penal / Crime / Desistência voluntária e arrependimento eficaz 
	Direito Penal / Crime / Desistência voluntária e arrependimento eficaz 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q226.
	Direito Penal / Crime / Concurso de crimes 
	Direito Penal / Crime / Concurso de crimes 
	Direito Penal / Crime / Concurso de crimes 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q227.
	Direito Penal / Crime / Erro de tipo e de proibição 
	Direito Penal / Crime / Erro de tipo e de proibição 
	Direito Penal / Crime / Erro de tipo e de proibição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE




	Q228.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a pessoa 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a pessoa 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a pessoa 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q229.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra o patrimônio 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra o patrimônio 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra o patrimônio 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q230.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a propriedade imaterial 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a propriedade imaterial 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a propriedade imaterial 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA V / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE




	Q231.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q232.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a dignidade sexual 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a dignidade sexual 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a dignidade sexual 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q233.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a incolumidade pública 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a incolumidade pública 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a incolumidade pública 
	Fonte: OFICIAL DE INTELIGêNCIA - ÁREA 1 / ABIN / 2018 / CESPE




	Q234.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a fé pública 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a fé pública 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q235.
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a Administração Pública 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a Administração Pública 
	Direito Penal / Crime / Crimes contra a Administração Pública 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q236.
	Direito Penal / Crime / Lei nº 8.072/1990 e alterações (delitos hediondos) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 8.072/1990 e alterações (delitos hediondos) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 8.072/1990 e alterações (delitos hediondos) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q237.
	Direito Penal / Crime / Lei nº 7.716/1989 e alterações (crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 7.716/1989 e alterações (crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 7.716/1989 e alterações (crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor) 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q238.
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.455/1997 (crimes de tortura) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.455/1997 (crimes de tortura) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.455/1997 (crimes de tortura) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q239.
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.605/1998 e alterações (crimes contra o meio ambiente) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.605/1998 e alterações (crimes contra o meio ambiente) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.605/1998 e alterações (crimes contra o meio ambiente) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q240.
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.503/1997 e alterações (crimes de trânsito) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.503/1997 e alterações (crimes de trânsito) 
	Direito Penal / Crime / Lei nº 9.503/1997 e alterações (crimes de trânsito) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q241.
	Direito Penal / Crime / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e excludentes 
	Direito Penal / Crime / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e excludentes 
	Direito Penal / Crime / Tipicidade, ilicitude, culpabilidade e excludentes 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q242.
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Direito Penal / Imputabilidade penal 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q243.
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Direito Penal / Concurso de pessoas 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q244.
	Direito Penal / Ação penal 
	Direito Penal / Ação penal 
	Direito Penal / Ação penal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q245.
	Direito Penal / Punibilidade e causas de extinção 
	Direito Penal / Punibilidade e causas de extinção 
	Direito Penal / Punibilidade e causas de extinção 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q246.
	Direito Penal / Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas) 
	Direito Penal / Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas) 
	Direito Penal / Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q247.
	Direito Penal / Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade) 
	Direito Penal / Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade) 
	Direito Penal / Lei nº 4.898/1965 (abuso de autoridade) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q248.
	Direito Penal / Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento) 
	Direito Penal / Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento) 
	Direito Penal / Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q249.
	Direito Penal / Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro) 
	Direito Penal / Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro) 
	Direito Penal / Lei nº 9.613/1998 (Lavagem de dinheiro) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q250.
	Direito Penal / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
	Direito Penal / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
	Direito Penal / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) 
	Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q251.
	Direito Penal / Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
	Direito Penal / Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
	Direito Penal / Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q252.
	Direito Penal / Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Direito Penal / Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Direito Penal / Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q253.
	Direito Penal / Penas / Espécies de penas 
	Direito Penal / Penas / Espécies de penas 
	Direito Penal / Penas / Espécies de penas 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE




	Q254.
	Direito Penal / Penas / Cominação das penas 
	Direito Penal / Penas / Cominação das penas 
	Direito Penal / Penas / Cominação das penas 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE




	Q255.
	Direito Penal / Penas / Aplicação da pena 
	Direito Penal / Penas / Aplicação da pena 
	Direito Penal / Penas / Aplicação da pena 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q256.
	Direito Penal / Penas / Livramento condicional 
	Direito Penal / Penas / Livramento condicional 
	Direito Penal / Penas / Livramento condicional 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/DF / 2013 / CESPE




	Q257.
	Direito Penal / Penas / Efeitos da condenação 
	Direito Penal / Penas / Efeitos da condenação 
	Direito Penal / Penas / Efeitos da condenação 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Corpo de Bombeiro Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q258.
	Direito Penal / Penas / Execução das penas em espécie e incidentes de execução 
	Direito Penal / Penas / Execução das penas em espécie e incidentes de execução 
	Direito Penal / Penas / Execução das penas em espécie e incidentes de execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q259.
	Direito Penal / Medidas de Segurança 
	Direito Penal / Medidas de Segurança 
	Direito Penal / Medidas de Segurança 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q260.
	Direito Processual Penal / Princípios aplicáveis ao direito processual penal 
	Direito Processual Penal / Princípios aplicáveis ao direito processual penal 
	Direito Processual Penal / Princípios aplicáveis ao direito processual penal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STM / 2018 / CESPE




	Q261.
	Direito Processual Penal / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas 
	Direito Processual Penal / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas 
	Direito Processual Penal / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço e em relação às pessoas 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q262.
	Direito Processual Penal / Inquérito policial 
	Direito Processual Penal / Inquérito policial 
	Direito Processual Penal / Inquérito policial 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q263.
	Direito Processual Penal / Pressupostos processuais 
	Direito Processual Penal / Pressupostos processuais 
	Direito Processual Penal / Pressupostos processuais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q264.
	Direito Processual Penal / Ação penal 
	Direito Processual Penal / Ação penal 
	Direito Processual Penal / Ação penal 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q265.
	Direito Processual Penal / Ação civil 
	Direito Processual Penal / Ação civil 
	Direito Processual Penal / Ação civil 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE




	Q266.
	Direito Processual Penal / Jurisdição e Competência 
	Direito Processual Penal / Jurisdição e Competência 
	Direito Processual Penal / Jurisdição e Competência 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q267.
	Direito Processual Penal / Questões e processos incidentes 
	Direito Processual Penal / Questões e processos incidentes 
	Direito Processual Penal / Questões e processos incidentes 
	Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE




	Q268.
	Direito Processual Penal / Prova 
	Direito Processual Penal / Prova 
	Direito Processual Penal / Prova 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q269.
	Direito Processual Penal / Lei nº 9.296/1996 (interceptação telefônica) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 9.296/1996 (interceptação telefônica) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 9.296/1996 (interceptação telefônica) 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q270.
	Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Assistentes e auxiliares da justiça 
	Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Assistentes e auxiliares da justiça 
	Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Assistentes e auxiliares da justiça 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE




	Q271.
	Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Juiz, Ministério Público, acusado e defensor 
	Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Juiz, Ministério Público, acusado e defensor 
	Direito Processual Penal / Sujeitos no processo penal / Juiz, Ministério Público, acusado e defensor 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q272.
	Direito Processual Penal / Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória 
	Direito Processual Penal / Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória 
	Direito Processual Penal / Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q273.
	Direito Processual Penal / Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária) 
	Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q274.
	Direito Processual Penal / Citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Citações e intimações 
	Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE




	Q275.
	Direito Processual Penal / Sentença e coisa julgada 
	Direito Processual Penal / Sentença e coisa julgada 
	Direito Processual Penal / Sentença e coisa julgada 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE




	Q276.
	Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processo comum 
	Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processo comum 
	Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processo comum 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - DIREITO / TJ/ES / 2011 / CESPE




	Q277.
	Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processos especiais 
	Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processos especiais 
	Direito Processual Penal / Processos em espécie / Processos especiais 
	Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2013 / CESPE




	Q278.
	Direito Processual Penal / Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001 e alterações (juizados especiais criminais) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001 e alterações (juizados especiais criminais) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001 e alterações (juizados especiais criminais) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Civil/SE / 2018 / CESPE




	Q279.
	Direito Processual Penal / Prazos: Características, princípios e contagem 
	Direito Processual Penal / Prazos: Características, princípios e contagem 
	Direito Processual Penal / Prazos: Características, princípios e contagem 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q280.
	Direito Processual Penal / Nulidades 
	Direito Processual Penal / Nulidades 
	Direito Processual Penal / Nulidades 
	Fonte: CARGO 8: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / STJ / 2018 / CESPE




	Q281.
	Direito Processual Penal / Recursos em geral 
	Direito Processual Penal / Recursos em geral 
	Direito Processual Penal / Recursos em geral 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q282.
	Direito Processual Penal / Habeas corpus e seu processo 
	Direito Processual Penal / Habeas corpus e seu processo 
	Direito Processual Penal / Habeas corpus e seu processo 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q283.
	Direito Processual Penal / Lei nº 7.210/1984 e alterações (execução penal) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 7.210/1984 e alterações (execução penal) 
	Direito Processual Penal / Lei nº 7.210/1984 e alterações (execução penal) 
	Fonte: DELEGADO / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q284.
	Direito Processual Penal / Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira 
	Direito Processual Penal / Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira 
	Direito Processual Penal / Relações jurisdicionais com autoridade estrangeira 
	Fonte: ADVOGADO / AGU / 2012 / CESPE




	Q285.
	Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios / Regimento Interno 
	Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios / Regimento Interno 
	Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios / Regimento Interno 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE




	Q286.
	Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT / Provimento Geral 
	Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT / Provimento Geral 
	Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT / Provimento Geral 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE




	Q287.
	Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei nᵒ 11.697/2008 e alterações) / Lei de Organização Judiciária 
	Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei nᵒ 11.697/2008 e alterações) / Lei de Organização Judiciária 
	Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei nᵒ 11.697/2008 e alterações) / Lei de Organização Judiciária 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE




	Q288.


