
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

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

Q1.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)

Depreende-se corretamente do texto que a cultura de Mato Grosso do Sul é

• A) formada principalmente pela influência da cultura de vários povos migrantes e também pela influência secundária da

cultura paraguaia.

• B) formada não apenas pela influência da cultura paraguaia, mas também pela influência da cultura dos povos que migraram

para essa região.

• C) muito influenciada pela cultura paraguaia, mas também o é pela cultura de povos de outros países sul-americanos.

• D) fortemente influenciada pela cultura de nações sul-americanas, mas o é também pela cultura de povos de outras regiões

do Brasil.

• E) reflexo de uma forte influência da cultura paraguaia, e a cultura de outras regiões não a influenciou de forma relevante.
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Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q2.

Aspectos Culturais de Mato Grosso do Sul

A cultura de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pela população sul-mato-

-grossense muito influenciada pela cultura paraguaia. Essa cultura estadual retrata, também, uma mistura de várias outras

contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território.

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. É produzido com matérias primas da própria região e manifesta a criatividade e a

identidade do povo sul-mato-grossense por meio de trabalhos em madeira, cerâmica, fibras, osso, chifre, sementes, etc.

As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem

regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da região.

(Adaptado de: CANTU, Gilberto. Disponível em: http://profgilbertocantu.blogspot.com.br/2013/08/aspectos-culturais-de-mato-grosso-do-

sul.html)

O artesanato, uma das mais ricas expressões culturais de um povo, no Mato Grosso do Sul, evidencia crenças, hábitos,

tradições e demais referências culturais do Estado. (2º parágrafo)

No contexto, o trecho destacado veicula a ideia de

• A) explicação.

• B) proporção.

• C) concessão.

• D) finalidade.

• E) conclusão.
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Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q3.

A frase que está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua é:

• A) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus descendentes, geração a geração.

• B) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos sócio-culturais que tendem a ser reproduzidas pelos seus

membros em geral e passadas a seus decendentes, geração à geração.

• C) A cultura e os costumes de um povo representa aspectos socioculturais que tendem à ser reproduzido pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• D) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a ser reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados a seus descendentes, geração a geração.

• E) A cultura e os costumes de um povo representam aspectos socioculturais que tendem a serem reproduzidos pelos seus

membros em geral e passados à seus decendentes, geração a geração.
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRF 3ª / 2016 / FCC

Q4.

O museu é considerado um instrumento de neutralização – e talvez o seja de fato. Os objetos que nele se encontram reunidos

trazem o testemunho de disputas sociais, de conflitos políticos e religiosos. Muitas obras antigas celebram vitórias militares e

conquistas: a maior parte presta homenagem às potências dominantes, suas financiadoras. As obras modernas são, mais

genericamente, animadas pelo espírito crítico: elas protestam contra os fatos da realidade, os poderes, o estado das coisas. O museu

reúne todas essas manifestações de sentido oposto. Expõe tudo junto em nome de um valor que se presume partilhado por elas: a

qualidade artística. Suas diferenças funcionais, suas divergências políticas são apagadas. A violência de que participavam, ou que

combatiam, é esquecida. O museu parece assim desempenhar um papel de pacificação social. A guerra das imagens extingue-se na

pacificação dos museus.

Todos os objetos reunidos ali têm como princípio o fato de terem sido retirados de seu contexto. Desde então, dois pontos de

vista concorrentes são possíveis. De acordo com o primeiro, o museu é por excelência o lugar de advento da Arte enquanto tal,

separada de seus pretextos, libertada de suas sujeições. Para o segundo, e pela mesma razão, é um "depósito de despojos". Por um

lado, o museu facilita o acesso das obras a um status estético que as exalta. Por outro, as reduz a um destino igualmente estético,

mas, desta vez, concebido como um estado letárgico.

A colocação em museu foi descrita e denunciada frequentemente como uma desvitalização do simbólico, e a musealização

progressiva dos objetos de uso como outros tantos escândalos sucessivos. Ainda seria preciso perguntar sobre a razão do

"escândalo". Para que haja escândalo, é necessário que tenha havido atentado ao sagrado. Diante de cada crítica escandalizada

dirigida ao museu, seria interessante desvendar que valor foi previamente sacralizado. A Religião? A Arte? A singularidade absoluta

da obra? A Revolta? A Vida autêntica? A integridade do Contexto original? Estranha inversão de perspectiva. Porque, simul-

taneamente, a crítica mais comum contra o museu apresenta-o como sendo, ele próprio, um órgão de sacralização. O museu, por

retirar as obras de sua origem, é realmente "o lugar simbólico onde o trabalho de abstração assume seu caráter mais violento e mais

ultrajante". Porém, esse trabalho de abstração e esse efeito de alienação operam em toda parte. É a ação do tempo, conjugada com

nossa ilusão da presença mantida e da arte conservada.

(Adaptado de: GALARD, Jean. Beleza Exorbitante. São Paulo, Fap.-Unifesp, 2012, p. 68-71)

Atente para as afirmativas abaixo. 

 

 

 

I. Em ... presta homenagem às potências dominantes... (1º parágrafo), o sinal indicativo de crase pode ser suprimido 

excluindo-se também o artigo definido, sem prejuízo para a correção. 

 

 

II. O acento em "têm" (2º parágrafo) é de caráter diferencial, em razão da semelhança com a forma singular "tem", 

diferentemente do acento aplicado a "porém" (3º parágrafo), devido à tonicidade da última sílaba, terminada em "em". 

 

 

III. Os acentos nos termos "excelência" (2º parágrafo) e "necessário" (3º parágrafo) devem-se à mesma razão. 

 

 



Está correto o que consta em

• A) I, II e III.

• B) I, apenas.

• C) I e III, apenas.

• D) II, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q5.

[Civilização e sofrimento]

É uma afirmação corrente que boa parte da culpa dos sofrimentos humanos vem do que é chamado de nossa civilização.

Seríamos bem mais felizes se a abandonássemos e retrocedêssemos a condições primitivas, satisfazendo nossos instintos básicos.

Tal asserção me parece espantosa, porque é fato estabelecido – como quer que se defina o conceito de civilização – que tudo aquilo

com que nos protegemos da ameaça das fontes do sofrer é parte da civilização.

Como é que tantas pessoas chegaram a partilhar esse ponto de vista de surpreendente hostilidade à civilização? Acho que

uma profunda insatisfação com o estado civilizacional existente preparou o solo no qual, em determinadas ocasiões históricas,

formou-se essa condenação.

(Adaptado de: FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Penguin & Companhia das Letras,

2011, p. 31)

Todas as formas verbais têm emprego plenamente adequado na seguinte frase:

• A) Teríamos sido bem mais felizes se abandonarmos as normas da civilização, vindo a retroceder aos hábitos primitivos.

• B) Seremos mais felizes se havermos de satisfazer nossos instintos mais primários, que há tanto abandonáramos.

• C) Não importa como se a defina, é imperativo que a civilização se mantenha consolidada como projeto humano.

• D) Deverão haver ainda mais hostilidades contra a civilização, caso se viesse a insistir no bem maior da vida primitiva.

• E) Será espantoso se, em pleno processo civilizatório, virmos a renunciar ao que já nos guiara por tanto tempo.
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Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q6.

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun-

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e

impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.

(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)



Atente para as frases abaixo, redigidas a partir de frases do texto modificadas.

I. O Brasil não figura entre os países mais suscetíveis à catástrofes naturais.

II. Em alguns locais, existe uma suscetibilidade natural à ocorrência de desastres, como secas, enchentes e deslizamentos.

III. Certas atitudes relacionadas à cultura humana podem impactar o desfecho final de uma situação de risco.

O sinal de crase está empregado corretamente APENAS em

• A) II e III.

• B) I e III.

• C) I e II.

• D) II.

• E) III.
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Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q7.

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings.

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun-

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos.

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo.

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco.

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e

impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.

(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)

Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos solavancos da geologia deve ser relativizada. (2º parágrafo)

Considerado o contexto, o elemento sublinhado na frase acima introduz uma

• A) ressalva.

• B) consequência.

• C) causa.

• D) explicação.

• E) condição.
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q8.

Freud uma vez recebeu carta de um conhecido pedindo conselhos diante de uma escolha importante da vida. A resposta é

surpreendente: para as decisões pouco importantes, disse ele, vale a pena pensar bem. Quanto às grandes escolhas da vida, você

terá menos chance de errar se escolher por impulso.

A sugestão parece imprudente, mas Freud sabia que as razões que mais pesam nas grandes escolhas são inconscientes, e o

impulso obedece a essas razões. Claro que Freud não se referia às vontades impulsivas proibidas. Falava das decisões tomadas de

“cabeça fria”, mas que determinam o rumo de nossas vidas. No caso das escolhas profissionais, as motivações inconscientes são

decisivas. Elas determinam não só a escolha mais “acertada”, do ponto de vista da compatibilidade com a profissão, como são

também responsáveis por aquilo que chamamos de talento. Isso se decide na infância, por mecanismos que chamamos de identi-

ficações. Toda criança leva na bagagem alguns traços da personalidade dos pais. Parece um processo de imitação, mas não é: os

caminhos das identificações acompanham muito mais os desejos não realizados dos pais do que aqueles que eles seguiram na vida.

Junto com as identificações formam-se os ideais. A escolha profissional tem muito a ver com o campo de ideais que a pessoa

valoriza. Dificilmente alguém consegue se entregar profissionalmente a uma prática que não represente os valores em que ela

acredita.

Tudo isso está relacionado, é claro, com a almejada satisfação na vida profissional. Mas não vamos nos iludir. Satisfação no

trabalho não significa necessariamente prazer em trabalhar. Grande parte das pessoas não trabalharia se não fosse necessário. O

trabalho não é fonte de prazer, é fonte de sentido. Ele nos ajuda a dar sentido à vida. Só que o sentido da vida profissional não vem

pronto: ele é o efeito, e não a premissa, dos anos de prática de uma profissão. Na contemporaneidade, em que se acredita em

prazeres instantâneos, resultados imediatos e felicidade instantânea, é bom lembrar que a construção de sentido requer tempo e

persistência. Por outro lado, quando uma escolha não faz sentido o sujeito percebe rapidamente.

(Adaptado de KEHL, Maria Rita. Disponível em: rae.fgv.br /sites/rae.fgv.br/files/artigos)

Só que o sentido da vida profissional não vem pronto... (4º parágrafo)

Considerado o contexto e fazendo-se as devidas alterações na pontuação da frase acima, o segmento sublinhado pode ser

substituído por:

• A) Porém

• B) Embora

• C) Porquanto

• D) Já que

• E) Mesmo que
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Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q9.

Quanto à concordância padrão, está escrita corretamente a frase:

• A) O homem sempre buscou capturar o instante em imagens, e isso nunca foi tão fácil quanto hoje, quando o ato de registrar

se tornou mais importante que o próprio registro.

• B) Atualmente, constata-se muitas maneiras de compartilhar informação, mas nenhum meio de comunicação vem se

mostrando tão poderoso quanto as redes sociais.

• C) Em meados da década passada, fotografar alimentos envolviam uma série de questionamentos que parecem não fazer

mais sentido na sociedade dos dias de hoje.

• D) Em 2016, uma pesquisa com usuários da internet concluiu que algumas pessoas que postam excessivamente nas redes

sociais o faz por necessidade de aprovação.

• E) Decidir entre devorar ou clicar têm perturbado aqueles que oscilam entre desfrutar o momento da refeição e partilhá-lo,

ainda que a distância, com amigos e familiares.
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Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: ANALISTA ADMINISTRADOR / COPERGÁS / 2016 / FCC



Q10.

A música relativa

Parece existir uma série enorme de mal-entendidos em torno do lugar-comum que afirma ser a música uma linguagem

universal, passível de ser compreendida por todos. “Fenômeno universal” − está claro que sim; mas “linguagem universal” − até que

ponto?

Ao que tudo indica, todos os povos do planeta desenvolvem manifestações sonoras. Falo tanto dos povos que ainda se

encontram em estágio dito “primitivo” − entre os quais ela continua a fazer parte da magia − como das civilizações tecnicamente

desenvolvidas, nas quais a música chega até mesmo a possuir valor de mercadoria, a propiciar lucro, a se propagar em escala

industrial, transformando-se em um novo fetiche.

Contudo, se essa tendência a expressar-se através de sons dá mostras de ser algo inerente ao ser humano, ela se concretiza

de maneira tão diferente em cada comunidade, dá-se de forma tão particular em cada cultura que é muito difícil acreditar que cada

uma de suas manifestações possua um sentido universal. Talvez seja melhor dizer que a linguagem musical só existe concretizada

por meio de “línguas” particulares ou de “falas” determinadas; e que essas manifestações podem até, em parte, ser compreendidas,

mas nunca vivenciadas em alguns de seus elementos de base por aqueles que não pertençam à cultura que as gerou.

(Adaptado de: MORAES, J. Jota de. O que é música. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.12-14)

Quanto à regência e à concordância, considere:

I. Os mal-entendidos que nem se imaginavam existir no que concerne da universalidade da música devem-se à confusão

criada entre o fenômeno e a linguagem da música.

II. Constam que todos os povos cultivam formas musicais, salientando-se as que apresentam um ritmo mais batido, que nos

impelem de dançar.

III. Assiste-se, nos dias de hoje, ao fenômeno da expansão abusiva de músicas comerciais, pela qual são responsáveis os

ambiciosos produtores de discos e diretores de rádios.

É inteiramente adequado o emprego de todas as formas verbais SOMENTE em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.
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Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q11.

Muito antes das discussões atuais sobre as mudanças climáticas, os cataclismos naturais despertam interesse no homem. Os 

desastres são um capítulo trágico da história da humanidade desde tempos longínquos. Supostas inundações catastróficas aparecem 

em relatos de várias culturas ao longo dos tempos, desde os antigos mesopotâmicos e gregos até os maias e os vikings. 

Fora da rota dos grandes furacões, sem vulcões ativos e desprovido de zonas habitadas sujeitas a terremotos, o Brasil não 

figura entre os países mais suscetíveis a desastres naturais. Contudo, a aparência de lugar protegido dos humores do clima e dos 

solavancos da geologia deve ser relativizada. Aqui, cerca de 85% dos desastres são causados por três tipos de ocorrências: inun- 

dações bruscas, deslizamentos de terra e secas prolongadas. Esses fenômenos são relativamente recorrentes em zonas tropicais, e 

seus efeitos podem ser atenuados por políticas públicas de redução de danos. 

Dois estudos feitos por pesquisadores brasileiros indicam que o risco de ocorrência desses três tipos de desastre deverá 

aumentar até o final do século. Eles também sinalizam que novos pontos do território nacional deverão se transformar em áreas de 

risco significativo para esses mesmos problemas. “Os impactos tendem a ser maiores no futuro, com as mudanças climáticas, o 

crescimento das cidades e a ocupação de mais áreas de risco”, comenta o pesquisador José A. Marengo. 

Além da suscetibilidade natural a secas, enchentes, deslizamentos e outros desastres, a ação do homem tem um peso 

considerável em transformar o que poderia ser um problema de menor monta em uma catástrofe. Os pesquisadores estimam que um 

terço do impacto dos deslizamentos de terra e metade dos estragos de inundações poderiam ser evitados com alterações de práticas 

humanas ligadas à ocupação do solo e a melhorias nas condições socioeconômicas da população em áreas de risco. 

Moradias precárias em lugares inadequados, perto de encostas ou em pontos de alagamento, cidades superpopulosas e



impermeabilizadas, que não escoam a água da chuva; esses fatores da cultura humana podem influenciar o desfecho de uma 

situação de risco. “Até hábitos cotidianos, como não jogar lixo na rua, e o nível de solidariedade de uma população podem ao menos 

mitigar os impactos de um desastre”, pondera a geógrafa Lucí Hidalgo Nunes.

(Adaptado de PIVETTA, Marcos. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br)

No contexto, as palavras longínquos (1º parágrafo) e mitigar (5º parágrafo) adquirem, respectivamente, sentidos de:

• A) contíguos − atenuar

• B) adjacentes – aplacar

• C) antigos – exasperar

• D) imemoráveis – impedir

• E) remotos – abrandar

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

Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais

Fonte: TéCNICO PREVIDENCIáRIO - INFORMáTICA / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q12.

Na margem esquerda do rio Amazonas, entre Manaus e Itacoatiara, foram encontrados vestígios de inúmeros sítios indígenas

pré-históricos. O que muitos de nós não sabemos é que ainda existem regiões ocultas situadas no interior da Amazônia e um povo,

também desconhecido, que teria vivido por aquelas paragens, ainda hoje não totalmente desbravadas.

Em 1870, o explorador João Barbosa Rodrigues descobriu uma grande necrópole indígena contendo vasta gama de peças em

cerâmica de incrível perfeição; teria sido construída por uma civilização até então desconhecida em nosso país. Utilizando a língua

dos índios da região, ele denominou o sítio de Miracanguera. A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente por uma vasilha de

cerâmica, propriedade de um viajante. Este informante disse tê-la adquirido de um mestiço, residente na Vila do Serpa (atual

Itacoatiara), que dispunha de diversas peças, as quais teria recolhido na Várzea de Matari. Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia

se tratar de um sítio arqueológico de uma cultura totalmente diferente das já identificadas na Amazônia.

Em seu interior as vasilhas continham ossos calcinados, demonstrando que a maioria dos mortos tinham sido incinerados. De

fato, a maior parte dos despojos dos miracangueras era composta de cinzas. Além das vasilhas mortuárias, o pesquisador encontrou

diversas tigelas e pratos utilitários, todos de formas elegantes e cobertos por uma fina camada de barro branco, que os arqueólogos

denominam de “engobe”, tão perfeito que dava ao conjunto a aparência de porcelana. Uma parte das vasilhas apresentava curiosas

decorações e pinturas em preto e vermelho. Outro detalhe que surpreendeu o pesquisador foi a variedade de formas existentes nos

sítios onde escavou, destacando-se certas vasilhas em forma de taças de pés altos, as quais lembram congêneres da Grécia

Clássica.

Havia peças mais elaboradas, certamente para pessoas de posição elevada dentro do grupo. A cerâmica do sítio de

Miracanguera recebia um banho de tabatinga (tipo de argila com material orgânico) e eventualmente uma pintura com motivos geomé-

tricos, além da decoração plástica que destacava detalhes específicos, tais como seres humanos sentados e com as pernas

representadas.

João Barbosa Rodrigues faleceu em 1909. Em 1925, o famoso antropólogo Kurt Nimuendaju tentou encontrar Miracanguera,

mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio Amazonas. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da

Amazônia, inclusive no Equador, Peru e Guiana Francesa, no final dos anos de 1940. Como não conseguiram achar Miracanguera,

“decidiram” que a descoberta do brasileiro tinha sido “apenas uma subtradição de agricultores andinos”.

Porém, nos anos de 1960, outro americano lançou nova interpretação para aquela cultura, concluindo que o grupo indígena

dos miracangueras não era originário da região, como já dizia Barbosa Rodrigues. Trata-se de um mistério relativo a uma civilização

perdida que talvez não seja solucionado nas próximas décadas. Em pleno século 21, a cultura miracanguera continua oficialmente

“inexistente” para as autoridades culturais do Brasil e do mundo.

(Adaptado de: Museu Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: https://saemuseunacional.wordpress.com. SILVA, Carlos Augusto da. A dinâmica

do uso da terra nos locais onde há sítios arqueológicos: o caso da comunidade Cai N’água, Maniquiri-AM / (Dissertação de Mestrado) – UFAM, 2010)

Dos segmentos abaixo, o que NÃO possui linguagem adequada a documentos oficiais encontra-se em:

• A) Trata-se de um mistério relativo a uma civilização

perdida...

• B) ... cobertos por uma fina camada de barro branco,

que os arqueólogos denominam de “engobe”...

• C) Arqueólogos americanos também vasculharam áreas

arqueológicas da Amazônia

• D) A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente

por uma vasilha de cerâmica...

• E) ... mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio

Amazonas.

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



Processo Legislativo / Lei Complementar n.° 13, de 3 de setembro de 1996

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - CATEGORIA: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2005 / CESPE

Q13.

Julgue os próximos itens, supondo que o governador do DF tenha

apresentado projeto de lei determinando a criação de uma hipótese de

isenção tributária referente ao IPTU.

Caso esse projeto fosse aprovado pela CLDF sem sofrer emenda,

ele não poderia ser vetado pelo governador do DF que o

apresentou.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo Legislativo / Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - CATEGORIA: TéCNICO LEGISLATIVO / CLDF / 2005 / CESPE

Q14.

Julgue os próximos itens, supondo que o governador do DF tenha

apresentado projeto de lei determinando a criação de uma hipótese de

isenção tributária referente ao IPTU.

Se esse projeto tivesse sido apresentado por um deputado

distrital, ele não deveria ser admitido.

• CERTO

• ERRADO

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

Processo Legislativo / Lei Orgânica do Distrito Federal

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ATIVIDADES / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q15.

Com base no que dispõe a Lei Orgânica do DF (LODF), julgue os itens a seguir.

Ao DF e à União compete, concorrentemente, legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q16.

É possível classificar a Constituição Federal Brasileira de 1988 como

• A) cesarista, semirrígida, sintética e escrita.

• B) promulgada, escrita, formal e rígida.

• C) outorgada, histórica, formal e rígida.

• D) promulgada, material, não escrita e flexível.



• E) outorgada, analítica, imutável e histórica.

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

Direito Constitucional / Constituição / Supremacia

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

Q17.

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

• A) analíticas.

• B) sintéticas.

• C) dogmáticas.

• D) históricas.

• E) rígidas.

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

Direito Constitucional / Constituição / Poder constituinte

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q18.

O poder constituinte

• A) originário é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, provocando uma ruptura com a ordem jurídica anterior.

• B) revisor é incondicionado e ilimitado.

• C) dos Estados-membros é incondicionado e ilimitado juridicamente.

• D) reformador pode suprimir cláusulas pétreas.

• E) decorrente é o conferido aos Estados-membros tendo sido estendido aos municípios, no caso brasileiro.

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

Direito Constitucional / Controle da constitucionalidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q19.

Uma Lei complementar estadual, de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça do Estado, que estabelecesse organização,

atribuições e estatuto do Ministério Público do Estado em questão, prevendo ser vedado a seus membros o exercício, ainda que

em disponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, seria

• A) compatível com a Constituição Federal.

• B) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de competência da União, e não dos Estados.

• C) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria reservada à lei ordinária.

• D) incompatível com a Constituição Federal, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

• E) incompatível com a Constituição Federal, pois esta permite ao membro do Ministério Público em disponibilidade o exercício

de outra função pública que não apenas uma de magistério.

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias individuais e coletivos

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

Q20.

Silmara, brasileira naturalizada, verificou a Constituição Federal brasileira a respeito de possível extradição de brasileiro naturalizado. Assim, constatou que,

dentre os direitos e deveres individuais e coletivos, está previsto que

• A) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes ou depois da naturalização, ou de comprovado

envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros.



• B) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses taxativas do artigo 5º da

Carta Magna.

• C) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

• D) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou

de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

• E) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de

entorpecentes e drogas afins, envolvimento em milícia armada e grupos guerrilheiros e prática

de ato de terrorismo.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Princípios fundamentais

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q21.

A República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel dos seguintes entes federados

• A) União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

• B) União, Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios.

• C) Estados, Territórios, Distrito Federal e Municípios.

• D) União, Estados e Distrito Federal.

• E) União, Estados e Municípios.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Membros da Federação

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q22.

São Poderes do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si,

• A) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

• B) o Legislativo e o Executivo.

• C) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.

• D) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a Administração Pública distrital.

• E) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e as Polícias Civil e Militar distritais.

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

Direito Constitucional / Organização do Estado / Competências

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

Q23.

Meriva faz parte de um grupo de estudos que objetiva aprofundar o conhecimento sobre a Constituição Federal brasileira. Assim,

atualmente, o grupo estuda o capítulo da Organização Político-Administrativa. Questionada pelo seu colega de estudos, Felício,

sobre a competência para legislar sobre orçamento e legislar sobre direito processual, Meriva respondeu corretamente que a

competência para legislar é

• A) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e privativa da União, respectivamente.

• B) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

• C) comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• D) privativa da União.

• E) concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal e privativa da União, respectivamente.

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

Direito Constitucional / Intervenção federal e estadual



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q24.

O decreto de intervenção em Município é de competência do

• A) Presidente da República e do Governador do Estado em cujo território esteja localizado, dependendo da hipótese.

• B) Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado em cujo território esteja localizado, dependendo da hipótese.

• C) Tribunal de Justiça do Estado.

• D) Presidente da Assembleia Legislativa, após aprovação da proposta por dois terços dos votos dos parlamentares.

• E) Governador do Estado.

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Imunidade e incompatibilidades parlamentares

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

Q25.

Sobre os Deputados Federais e Senadores da República,

é correto afirmar que

• A) desde a proclamação do resultado da eleição, não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.

• B) desde a proclamação do resultado da eleição, serão

submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

• C) são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de

suas opiniões, palavras e votos.

• D) a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal não

poderão, em nenhuma hipótese, sustar a ação penal

intentada contra Deputado ou Senador.

• E) as imunidades de Deputados ou Senadores não

subsistirão durante o estado de sítio.

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

Direito Constitucional / Poder Legislativo / Controle parlamentar dos atos da administração pública

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

Q26.

No tocante à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, segundo a Constituição Federal, o controle externo, a cargo do

Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O Tribunal encaminhará relatório de suas

atividades ao

• A) Congresso Nacional, semestralmente.

• B) Supremo Tribunal Federal, semestralmente.

• C) Supremo Tribunal Federal, trimestral e anualmente.

• D) Congresso Nacional, trimestral e anualmente.

• E) Superior Tribunal de Justiça, semestralmente.
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Direito Constitucional / Poder Legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ELEITORAL / ALEPE / 2014 / FCC

Q27.

A Câmara dos Deputados mediante requerimento de 181 de seus 513 membros, instala Comissão Parlamentar de Inquérito − CPI, com vistas a apurar, em

determinado prazo, supostas irregularidades na execução de contratos de fornecimento de refeições para presídios mantidos pelo Governo federal. Para dar

início a suas atividades, a CPI pretende convocar o Ministro de Estado da pasta responsável pelos estabelecimentos prisionais, para que preste

esclarecimentos, bem como determinar a quebra de sigilo bancário de um servidor do primeiro escalão do Ministério, que figura como indiciado, diante da

existência de fortes elementos de que teria se apropriado irregularmente de parte dos recursos que seriam destinados ao pagamento das refeições. Nessa

hipótese, a CPI



• A) não poderia ter sido instalada, uma vez que não foi observado o quorum mínimo estabelecido pela Constituição da República para seu requerimento.

• B) não poderia ter sido instalada, uma vez que seu objeto não atende aos requisitos estabelecidos na Constituição da República, para investigação

parlamentar.

• C) não poderá convocar o Ministro de Estado para prestar esclarecimentos, por não se incluir esta faculdade entre seus poderes de investigação.

• D) não poderá determinar quebra de sigilo bancário do servidor indiciado, por se tratar de matéria sujeita à reserva jurisdicional.

• E) atende aos requisitos constitucionais quanto ao requerimento para instalação e objeto, bem como dispõe de poderes investigatórios para a prática dos

atos pretendidos.
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Direito Constitucional / Processo legislativo / Iniciativa das leis; veto

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q28.

Prefeito de determinado Município encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei versando sobre regime jurídico dos servidores

públicos vinculados aos órgãos do Poder Executivo. O projeto de lei foi aprovado com a redação dada por emenda parlamentar

que instituiu gratificação funcional não prevista no projeto original. Ocorre que o Prefeito vetou parcialmente o projeto de lei, por

motivo de inconstitucionalidade, no que toca especificamente à instituição da gratificação funcional fruto da emenda parlamentar.

No entanto, o veto foi derrubado pela Câmara Municipal, por maioria absoluta dos Vereadores, sendo que, na sequência, o

projeto de lei foi encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal, que promulgou a Lei. Considerando essa situação à luz das

normas da Constituição Federal,

• A) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal versa sobre matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder

Executivo, motivo pelo qual não poderia sofrer alteração por emenda parlamentar, cabendo ao Poder Legislativo apenas

aprová-lo ou rejeitá-lo na sua integralidade.

• B) o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal versa sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,

motivo pelo qual não poderia ser alterado por emenda parlamentar para o fim de instituir gratificação funcional não prevista

inicialmente no Projeto.

• C) a alteração do projeto de lei pela Câmara Municipal é compatível com a Constituição Federal, uma vez que a instituição de

gratificação funcional não é matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

• D) o veto apenas poderia ter sido derrubado pela Câmara Municipal por três quintos dos votos dos Vereadores, sendo,

portanto, inconstitucional a promulgação da Lei na sua íntegra pelo Chefe do Poder Legislativo.

• E) a promulgação da lei pelo Presidente da Câmara Municipal é compatível com a Constituição Federal, uma vez que o veto

foi derrubado pelo Poder Legislativo, situação em que descabe ao Prefeito promulgar a lei.

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

Direito Constitucional / Finanças públicas / Princípios

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q29.

O princípio da imunidade recíproca no Direito brasileiro abrange

• A) impostos e taxas.

• B) somente impostos.

• C) impostos, taxas e contribuições de melhoria.

• D) impostos, taxas e contribuições em geral.

• E) taxas e contribuições de melhoria.
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Direito Constitucional / Finanças públicas / Orçamento

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q30.

Compatibiliza-se com as normas da Constituição Federal em matéria orçamentária a

• A) autorização legislativa, desde que se faça por meio de lei complementar, para que o chefe do Poder Executivo abra

créditos adicionais para vigência no ano em que forem autorizados.



• B) edição de medida provisória para abertura de créditos suplementares para atender a despesas previstas em valor

insuficiente na lei orçamentária, bem como a edição de medida provisória para a abertura de créditos extraordinários para

atender a despesas imprevisíveis e urgentes.

• C) transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos

Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista,

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• D) transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação orçamentária para outra,

no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a

essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa.

• E) edição de lei complementar federal proibindo que a lei orçamentária de todos os entes da Federação autorize a abertura

de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito por antecipação de receita.

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

Direito Constitucional / Finanças públicas / Limitações constitucionais ao poder de tributar

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA CONTROLE EXTERNO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q31.

No Direito Constitucional brasileiro, a imunidade recíproca implica que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios instituírem

• A) tributos sobre o patrimônio ou a renda, uns dos outros.

• B) impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros.

• C) isenções de tributos, uns dos outros, inclusive, no caso da União, sem nenhuma exceção, por meio de tratados

internacionais.

• D) taxas sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros.

• E) tributos sobre o patrimônio ou os serviços, uns dos outros.

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

Direito Constitucional / Administração pública / Princípios

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

Q32.

São vários os princípios constitucionais aplicáveis à Administração pública, mas são apenas cinco os que estão expressos e são específicos em relação ao

tema. São eles:

• A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência.

• B) legalidade, independência, moralidade, probidade e eficiência.

• C) discricionariedade, publicidade, igualdade, efetividade e independência.

• D) discricionariedade, igualdade, probidade, independência e efetividade.

• E) legalidade, igualdade, moralidade, probidade e efetividade.

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

Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q33.

Sérgio é servidor público da Administração direta e candidatar-se-á, nas próximas eleições municipais, para o cargo de Prefeito.

Investido no mandato de Prefeito, Sérgio

• A) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.

• B) perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, havendo compatibilidade de horários, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não

havendo compatibilidade, não poderá perceber sua remuneração.

• C) não será afastado do seu cargo, emprego ou função, mas não receberá sua remuneração, sendo que seu tempo de

serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para promoção por merecimento.



• D) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

• E) será afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe vedado optar pela sua remuneração, e seu tempo de serviço

não será contado durante o período do afastamento para nenhum efeito.

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

Direito Constitucional / Estado de Defesa e Estado de Sítio

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

Q34.

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

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

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

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

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

• C) imagem e de propriedade intelectual.

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

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

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

Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceituação; fontes; origem

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

Q35.

Em importante julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, foi considerada inconstitucional lei que destinava verbas

públicas para o custeio de evento cultural tipicamente privado, sem amparo jurídico-administrativo. Assim, entendeu a Corte

Suprema tratar-se de favorecimento a seguimento social determinado, incompatível com o interesse público e com princípios

que norteiam a atuação administrativa, especificamente, o princípio da

• A) presunção de legitimidade restrita.

• B) motivação.

• C) impessoalidade.

• D) continuidade dos serviços públicos.

• E) publicidade.

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

Direito Administrativo / Administração pública / Conceito; natureza

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

Q36.

Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como

• A) a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime de direito público, para a realização dos interesses coletivos.

• B) o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

• C) os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias.

• D) as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São exemplos as

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

• E) as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração

de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa.

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

Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC



Q37.

Manoel e Manoela, além de irmãos, são partes interessadas no mesmo processo administrativo em curso perante

a Administração Pública Federal. No curso do feito,

Manoel desistiu do pedido. Em razão disso, a Administração estendeu a desistência a ambas as partes e extinguiu

o processo. Em outro processo administrativo, a parte interessada, Ricardo, também desistiu do seu pedido, o que

foi negado pela Administração por considerar que o interesse público justificava a continuidade do feito. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, a conduta da

Administração

Pública Federal está

• A) incorreta apenas no segundo caso, pois a desistência do pedido diz respeito a direito disponível da

parte e deve ser prontamente acolhida pela Administração.

• B) correta em ambos os casos.

• C) incorreta em ambos os casos, pois não é cabível

desistência em processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal.

• D) incorreta apenas no primeiro caso, pois a desistência atinge somente quem a formulou.

• E) incorreta no primeiro caso, vez que a lei veda duas

partes no mesmo processo administrativo e também

incorreta no segundo processo, pois não é possível

contrariar o interesse da parte, haja vista tratar-se de

direito disponível.

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

Direito Administrativo / Administração pública / Personalidade jurídica do Estado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC

Q38.

Após a mudança de gestão do governo estadual da Bahia, a nova Administração entendeu por promover uma reestruturação na organização administrativa.

Para tanto, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal

• A) poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo, dispondo sobre a criação de órgãos e disciplinando as novas atribuições, o que se insere dentro da

competência para dispor sobre organização e funcionamento da Administração.

• B) poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo, dispondo sobre atribuições e competências, vedada a criação de órgãos.

• C) não poderá fazê-lo por meio de decreto, tendo em vista que a reestruturação pretendida invade competência legislativa, excedendo o poder normativo do

poder Executivo.

• D) não poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo qualquer redistribuição de competências, apenas por meio de decreto regulamentar expedido após a

edição de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

• E) poderá fazê-lo por meio de decreto autônomo, dispondo sobre a criação de órgãos e cargos, vedada a extinção até que seja editada lei disciplinando

integralmente sobre a reestruturação administrativa.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito; requisitos; formalização; atributos; classificação; motivação; validade

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

Q39.

Considere: 

 

 

 

I. O atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos depende de lei expressa. 

 

 

II. A imperatividade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu 

circulo de incidência, ainda que o objetivo por ele alcançado contrarie interesses privados. 

 

 

III. Em alguns atos administrativos, como as permissões e autorizações, está ausente o cunho coercitivo. 

 

 

IV. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é juris et de jure, ou seja, presunção relativa.



 

 

 

No que concerne aos atributos dos atos administrativos, está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, II e IV.

• B) III e IV.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) II.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação; convalidação; nulidade; revogação; controle dos atos administrativos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q40.

A convalidação dos atos administrativos

• A) destina-se, entre outros, a atos administrativos com vício de motivo.

• B) não pode ser feita por quem não pertença aos quadros da Administração pública.

• C) destina-se a atos válidos.

• D) tem efeitos retroativos.

• E) não pode ser inviabilizada pela ocorrência do fenômeno da prescrição.

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

Direito Administrativo / Fato administrativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q41.

Considere:

I. O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração pública, de qualquer natureza, mas sempre sob o aspecto da conformidade ao Direito.

II. Em situações excepcionais, o Poder Judiciário poderá apreciar os aspectos reservados à apreciação subjetiva da Administração pública, conhecidos como

mérito (oportunidade e conveniência).

III. Há invasão do mérito do ato administrativo quando o Poder Judiciário analisa os motivos alegados para a prática do ato.

IV. Os atos políticos estão sujeitos à apreciação jurisdicional, desde que causem lesão a direitos individuais ou coletivos.

No que concerne ao controle judicial dos atos administrativos, está correto o que consta APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I, II e III.

• C) II e III.

• D) I e IV.

• E) I.

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

Direito Administrativo / Regime jurídico das licitações e dos contratos administrativos

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

Q42.

Considere a seguinte situação hipotética: em determinado contrato administrativo celebrado entre o Estado do Mato Grosso e a

empresa vencedora do certame, decide o ente contratante aplicar multa de mora à contratada em razão de atraso injustificado

na execução contratual. A multa aplicada no caso narrado, considerando as disposições da Lei nº 8.666/1993,



• A) não impede a rescisão unilateral do contrato, e não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• B) impede a rescisão unilateral do contrato, bem como a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• C) não impede a rescisão unilateral do contrato, mas inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• D) impede a rescisão unilateral do contrato, mas não inviabiliza a aplicação de outras sanções previstas na referida Lei.

• E) será válida e regular, independentemente de seu valor, ainda que não esteja expressamente prevista no instrumento

convocatório ou no contrato administrativo.

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

Direito Administrativo / Poder de polícia

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q43.

Dentre as diversas atividades realizadas pelo Estado, no desempenho de suas funções executivas, representam expressão de

seu poder de polícia:

• A) a regulação ou poder regulamentar, que visam conformar, de forma restritiva ou indutiva, as atividades econômicas aos

interesses da coletividade, podendo abranger medidas normativas, administrativas, materiais, preventivas e fiscalizatórias

e sancionatórias.

• B) as medidas disciplinares e hierárquicas adotadas para conformação da atuação dos servidores públicos e dos contratados

pela Administração às normas e posturas por essa impostas.

• C) a fiscalização e autuação de condutores exercidas pelas autarquias que desempenham serviços públicos rodoviários.

• D) a autotutela exercida pela Administração pública sobre seus próprios atos, que inclui a possibilidade de revisão e anulação

dos mesmos.

• E) a imposição de multas contratuais a empresas estatais exploradoras de atividades econômicas ou prestadoras de serviços

públicos, que também exercem poder de polícia ao impor multas a usuários dos serviços e atividades que prestam.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q44.

Uma concessionária prestadora de serviço público de distribuição de gás precisa ampliar a rede subterrânea sob sua operação

em determinado trecho, para disponibilizar o acesso a mais localidades. Elaborado o projeto e identificados os imóveis, todos

particulares, a empresa precisa instrumentalizar a instalação da infraestrutura. O instituto jurídico adequado para viabilizar o

projeto da concessionária é a

• A) requisição administrativa, visto que o serviço público permite que a concessionária requisite as áreas particulares

necessárias à prestação do serviço público de utilidade geral.

• B) limitação administrativa, pois a restrição será temporária, apenas para a instalação da tubulação subterrânea, devolvendose a superfície ao proprietário ao

término da obra.

• C) desapropriação, pois a obra deixará inaproveitável o imóvel por completo, sendo obrigatório, por lei, que o poder público

adquira as áreas necessárias a instalação de infraestrutura para prestação de serviços públicos.

• D) servidão administrativa, instituída em favor do serviço público, mediante indenização aos proprietários pela redução do

aproveitamento de suas propriedades, em razão da obra ser subterrânea.

• E) ocupação temporária, mediante remuneração proporcional, tendo em vista que a utilização do imóvel perdurará apenas

pelo tempo necessário a instalação da infraestrutura, restituindo-se os imóveis ao término.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Permissão

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC

Q45.

Asdrúbal havia recebido permissão de uso de bem público para a instalação de banca de jornal em praça aprazível do Bairro

das Flores. Após 20 anos no mesmo local, o Município entendeu que a banca de Asdrúbal atrapalhava o trânsito, tendo em vista

o crescimento do comércio no bairro. Para retirar a banca de Asdrúbal, o Município deve

• A) revogar a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.



• B) anular a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.

• C) revogar a permissão de uso de bem público, não tendo Asdrúbal direito à indenização.

• D) anular a permissão de uso de bem público, concedendo a Asdrúbal direito à indenização.

• E) proceder à cassação da permissão de uso de bem público, realizando uma apuração de haveres para certificar-se de que

Asdrúbal terá direito à indenização.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Autorização

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/CE / 2015 /

FCC

Q46.

A Constituição da República estabelece uma série de

competências e atribuições para o Poder Público em favor

da população. A execução material dessas atividades

• A) deve se dar em regime de exclusividade pelos entes

federados indicados na Constituição Federal, caso

contrário, perdem a qualificação de serviços públicos.

• B) depende de delegação à iniciativa privada, a fim de

garantir o volume de investimentos necessários ao

bom desempenho, sob a forma de permissão ou

concessão.

• C) pode se dar em regime de exclusividade ou não,

admitindo-se a delegação à iniciativa privada nos

termos da lei, que pode autorizar a outorga da titularidade por tempo determinado e mediante remuneração proporcional a tanto.

• D) pode ser atribuída à iniciativa privada, sem prejuízo

de eventual prestação direta, mas se estiverem sujeitos à livre iniciativa, prescindindo de delegação ou

mesmo autorização, não se consubstanciam em serviço público.

• E) pode ser feita somente pelos entes integrantes da

Administração direta e indireta, tendo em vista que

deve observar o regime jurídico de direito público.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime jurídico dos servidores públicos

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

Q47.

Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte enchente que atingiu local próximo à sua

residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de seu trabalho. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, a falta de Luciana

• A) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo exercício.

• B) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

• C) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta.

• D) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo exercício.

• E) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo exercício.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime disciplinar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q48.

Claudio, servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 

Região, foi procurado pelo particular Saulo que solicitou ao 

servidor um tratamento diferenciado ao seu processo em curso perante o Tribunal. Claudio acolheu a solicitação e posicionou o 

processo de Saulo na frente dos demais, possibilitando uma imediata apreciação do Tribunal, sem qualquer justificativa legal 

para tanto. Em troca, recebeu de Saulo uma vultosa quantia em dinheiro. Em razão do ocorrido, Claudio foi processado e



condenado administrativamente pelo Tribunal, sendo-lhe aplicada a pena de demissão por improbidade administrativa. Nos 

termos da Lei nº 8.112/1990, a mencionada pena de demissão

• A) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 anos.

• B) impossibilita Claudio de retornar ao serviço público federal.

• C) não está sujeita a qualquer prazo prescricional, haja vista a gravidade da conduta.

• D) é infundada, pois apenas o Judiciário pode decretar a demissão de servidor em razão do cometimento de improbidade

administrativa.

• E) incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 8 anos.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Processo administrativo disciplinar

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

Q49.

Claudia e Joana são servidoras públicas federais, tendo praticado faltas disciplinares no exercício de suas atribuições. Claudia

faltou ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias, interpoladamente, durante o período de doze meses. Joana, de

histórico exemplar vez que nunca sofrera qualquer penalidade administrativa, opôs resistência injustificada à execução de

determinado serviço. Cumpre salientar que ambas as servidoras ainda não foram processadas administrativamente embora a

Administração já tenha conhecimento dos fatos praticados. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, as ações disciplinares relativas às

infrações praticadas pelas servidoras prescreverão em

• A) 5 anos e 2 anos, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• B) 2 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• C) 5 anos e 180 dias, respectivamente, contados tais prazos a partir da data em que os fatos se tornaram conhecidos pela

Administração.

• D) 2 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas.

• E) 5 anos, contado tal prazo da data em que praticadas as condutas.

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

Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q50.

Entre as semelhanças e distinções possíveis de serem indicadas para os ocupantes de cargos e empregos públicos, está a

• A) possibilidade de submissão a regime público de aposentadoria, independente da natureza jurídica do ente ao qual estão

vinculados, desde que previsto na lei de criação do ente.

• B) obrigatoriedade, para ambos, de se submeterem a estatuto disciplinar contendo direitos e deveres, estes que, se violados,

dão lugar a processo disciplinar para aplicação de penalidades, exigindo-se participação de advogado para imposição de

pena demissão.

• C) obrigatoriedade de prévia submissão a concurso público de provas e títulos, sendo que, no caso de empregados públicos,

desde que, da lei que cria o ente que integra a Administração indireta, tenha constado essa exigência.

• D) responsabilidade objetiva para os funcionários públicos, à semelhança do imposto para a Administração direta, enquanto

remanesce a modalidade subjetiva para os ocupantes de emprego público e seus empregadores.

• E) possibilidade dos empregados públicos serem demitidos por decisão motivada, não sendo necessário processo disciplinar,

tal qual exigido para os funcionários públicos efetivos.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q51.

Considere: 



 

 

I. Não gozam de autonomia administrativa nem financeira. 

 

II. Estão sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia. 

 

III. São considerados, dentre outras hipóteses, órgãos de comando. 

 

IV. Entram nessa categoria as Secretarias de Estado. 

 

 

 

Os órgãos públicos, quanto à posição estatal, classificam-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. No que 

concerne aos órgãos públicos superiores, está correto o que se afirma APENAS em

• A) III e IV.

• B) III.

• C) I, II e III.

• D) I e II.

• E) II e IV.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q52.

A modernização da Administração pública implementada

nos anos 1990 ao influxo do modelo gerencial envolveu a

introdução de alterações constitucionais e legais com o

escopo de aumentar a autonomia de algumas entidades

da Administração indireta, objetivando dar maior efetividade à sua atuação. Como exemplo desse movimento incluem-se as agências executivas, que

correspondem a

• A) autarquias criadas com regime especial, que atuam

na regulação de setores específicos.

• B) organizações do terceiro setor que atuam em colaboração com a Administração.

• C) entidades privadas sem fins lucrativos que celebram

contratos de gestão com a Administração pública.

• D) instituições públicas ou privadas que firmam termos

de parceria para a execução de serviços públicos

não exclusivos.

• E) fundações ou autarquias que recebem essa qualificação e passam a se submeter a um regime jurídico

especial.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC

Q53.

Determinado ente federado pretende descentralizar serviço público de sua competência transferindo-o para pessoa jurídica de

direito público. Para tanto,

• A) deverá criar por lei geral autarquia, que passará a integrar a Administração indireta do Estado.

• B) deverá criar por lei específica autarquia, que passará a integrar a Administração indireta do Estado.

• C) poderá instituir autarquia ou empresa pública, ambas por lei autorizativa, devendo, no entanto, motivar sua decisão.

• D) deverá instituir por lei autarquia, que passará integrar a Administração direta do Estado.

• E) poderá instituir autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, a primeira por lei, as demais por atos

próprios, após a edição de lei autorizativa da instituição.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

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

Q54.

As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica e

• A) seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros.

• B) seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório, na forma da lei.

• C) seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, definindo as áreas de sua atuação.

• D) seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executoriedade.

• E) seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas finalidades essenciais.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC

Q55.

Suponha que o Estado de Goiás pretenda contar com a

participação de entidades privadas na gestão dos serviços

de alguns hospitais da rede pública. De acordo com a

legislação federal que rege a matéria, tal participação

poderá se dar mediante

• A) convênio com entidades sem fins lucrativos, prevendo pagamentos do Estado pela execução dos serviços delegados.

• B) contrato de programa com organizações da sociedade civil de interesse público, estabelecendo remuneração baseada em indicadores de desempenho.

• C) termo de parceria com empresas privadas, que poderão receber a qualificação de organização social,

sem perder sua finalidade lucrativa.

• D) contrato de gestão com organizações sociais, que

são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem essa qualificação do Poder Executivo.

• E) consórcio com fundações públicas, que detenham

experiência reconhecida na atividade de gestão

hospitalar, qualificadas como OSCIPs.
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Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q56.

Em movimentada rua da cidade de Manaus, em que existem diversas casas comerciais, formou-se um agrupamento de pessoas

com mostras de hostilidade. Em razão disso, um dos comerciantes da rua, entrou em contato com os órgãos públicos de

segurança responsáveis, comunicando o fato. Embora os órgãos de segurança tenham sido avisados a tempo, seus agentes

não compareceram ao local, ocorrendo atos predatórios causados pelos delinquentes, o que gerou inúmeros danos aos

particulares. A propósito do tema, é correto afirmar que

• A) os danos causados por multidões insere-se na categoria de fatos imprevisíveis, não havendo responsabilidade estatal.

• B) se trata de danos causados por terceiros, causa excludente da responsabilidade estatal.

• C) o Estado arcará integralmente com os danos causados, haja vista tratar-se de hipótese de responsabilidade subjetiva.

• D) o Estado responderá pelos danos, haja vista sua conduta omissiva culposa, no entanto, a indenização será proporcional à

participação omissiva do Estado no resultado danoso.

• E) o Estado responderá integralmente pelos danos causados, em razão de sua responsabilidade objetiva e a aplicação da

teoria do risco integral.
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Direito Administrativo / Domínio público / Bens públicos

Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / ELETROSUL / 2016 / FCC



Q57.

Um imóvel de propriedade de uma autarquia federal, adquirido por esta em processo judicial de cobrança de dívida, não afetado

a serviço público ou outra finalidade específica, é caracterizado como um bem

• A) semi-público, em face da forma de aquisição.

• B) de uso comum do povo, considerando a ausência de afetação à finalidade específica.

• C) disponível, tendo em vista o regime jurídico de direito privado a que se submete a autarquia.

• D) dominical, integrando o patrimônio disponível da autarquia.

• E) de domínio privado, até que afetado a serviço público.
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Direito Administrativo / Controle interno e externo da administração pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q58.

Os atos da Administração pública estão sujeitos a controle externo e interno. O controle exercido pelo Poder Legislativo, com

auxílio do Tribunal de Contas,

• A) dá-se sobre atos e contratos firmados pela Administração pública, não sendo exercido, contudo, antes da celebração dos

referidos instrumentos.

• B) inclui a análise dos editais de licitação publicados, permitindo a modificação da redação daqueles instrumentos,

especialmente no que se refere à habilitação, a fim de preservar a igualdade entre os participantes do certame.

• C) autoriza a suspensão de atos e contratos celebrados pela Administração pública quando, instada a revogá-los ou anulálos, não o fizer no prazo fixado.

• D) possibilita a sustação de atos pelo Tribunal de Contas, quando a Administração pública não sanar os vícios indicados pelo

mesmo.

• E) permite a sindicância das licitações realizadas pela Administração direta e indireta, com a anulação de editais e contratos

deles decorrentes sempre que houver vício de legalidade insanável.
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Direito Administrativo / Controle jurisdicional

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q59.

Concernentes ao controle judicial, considere:

I. Alguns atos da Administração pública não podem ser examinados pelo Poder Judiciário, como, por exemplo, os gerais e

os unilaterais.

II. Haverá invasão do mérito do ato administrativo, quando o Poder Judiciário apreciar os motivos de tal ato, isto é, os fatos

que precederam a elaboração do ato.

III. Os Regimentos dos órgãos públicos, em regra, não são apreciados pelo Poder Judiciário, exceto se ferirem direitos

individuais e coletivos.

Está correto o que consta em

• A) II, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I, apenas.

• D) III, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Direito Tributário / O Estado e o poder de tributar

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q60.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Todas as pessoas jurídicas de direito público podem editar normas relacionadas com os tributos de sua competência. Não

obstante isso, o CTN contém regras a respeito de fiscalização de tributos. De acordo com o CTN,

• A) a competência e os poderes das autoridades administrativas, em matéria de fiscalização, será regulada, necessariamente,

por lei, ordinária ou complementar, ou por medida provisória, conforme o caso.

• B) os livros fiscais e os documentos que comprovem os lançamentos efetuados neles devem ser conservados até que ocorra

a decadência dos créditos tributários decorrentes das operações a que eles se referem.

• C) a legislação tributária que disciplina a atividade de fiscalização, de maneira geral ou específica, aplica-se às pessoas

naturais ou jurídicas, desde que revistam a condição de contribuintes, com exclusão daquelas que gozem de imunidade

tributária ou de isenção de caráter pessoal.

• D) as disposições que excluem ou limitam o direito de a Fazenda Pública examinar mercadorias, livros fiscais e documentos

não têm aplicação, mesmo que previstas em lei.

• E) a legislação tributária que disciplina a atividade de fiscalização, de maneira geral ou específica, aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, inclusive as que

gozem de isenção de caráter pessoal, desde que revistam a condição de contribuintes,

mas excluídas as que gozem de imunidade tributária.
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Direito Tributário / Direito tributário / Conceito; princípios

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC

Q61.

O Código Tributário Nacional, que abriga uma grande gama de normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, define tributo, em seu art. 3º, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Paralelamente a essa definição, a Lei Federal nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, também traz uma definição de tributo, sob a óptica do direito financeiro, que define tributo

como sendo a receita

• A) derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis

vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou específicas exercidas por essas entidades.

• B) originária instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da Constituição e das leis

vigentes em matéria tributária, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades específicas exercidas por essas entidades.

• C) derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os

empréstimos compulsórios nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria tributária, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais

exercidas por essas entidades.

• D) originária ou derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e as contribuições

sociais nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas

exercidas por essas entidades.

• E) derivada instituída pelas entidades de direito público, compreendendo os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios

nos termos da Constituição e das leis vigentes em matéria tributária, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais exercidas por essas

entidades.
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Direito Tributário / Direito tributário / Tributo

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q62.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Relativamente aos tributos de competência dos entes federados, a Constituição Federal

• A) não autoriza a União a instituir impostos que sejam da competência dos Municípios, exceto no caso de guerra interna ou

golpe de Estado.

• B) autoriza a União a instituir impostos extraordinários, que também sejam da competência dos Estados, devendo entregarlhes 50% da receita auferida, a

título de repartição de receita.

• C) permite apenas aos Municípios instituir e cobrar a contribuição de melhoria.

• D) autoriza a União a instituir impostos novos, não previstos no texto constitucional, desde que sejam não-cumulativos e não

tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição, cabendo aos Estados e ao Distrito

Federal 20% dessa arrecadação, a título de repartição de receita.

• E) autoriza a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a instituir impostos, taxas, contribuições sociais e de

melhoria, cabendo somente à União instituir empréstimos compulsórios.
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Direito Tributário / Código Tributário Nacional / Normas gerais de direito tributário

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

Q63.

Sobre as fontes do Direito Tributário é correto afirmar que

• A) somente a lei em sentido estrito é fonte instituidora de tributos, especialmente impostos.

• B) a fixação das alíquotas máximas do Imposto sobre Transmissão causa mortis e Doação − ITCD e das alíquotas mínimas do Imposto sobre a Propriedade

de Veículo Automotor − IPVA se dá por Resolução do Senado Federal.

• C) a lei complementar em matéria tributária é hierarquicamente superior à lei ordinária em qualquer hipótese em que venha a ser exigida, quer quando fixa

normas gerais, quer quando seja fonte instituidora de tributos.

• D) a Instrução Normativa derroga a lei instituidora do tributo naquilo que for do âmbito de competência da autoridade administrativa com atribuição para

editála, já que norma especial derroga norma geral.

• E) a Constituição Federal autoriza expressamente a instituição ou majoração de todos os tributos por meio de medida provisória, desde que se trate de

tributo de competência da União.
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Direito Tributário / Norma tributária / Espécies; vigência; aplicação; interpretação

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q64.

Siglas utilizadas:



CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com o CTN, deverá ser interpretada da maneira mais favorável ao

• A) responsável tributário, a legislação tributária que lhe atribui essa condição, mesmo que não esteja prevista na legislação

tributária a existência de benefício de ordem.

• B) contribuinte, a lei tributária que define o fato gerador do tributo, sempre que se tratar de empresa de porte pequeno, assim

definida nos termos da lei.

• C) sujeito passivo, a lei tributária que define benefícios fiscais, quando houver dúvida sobre a abrangência e o alcance de um

convênio ICMS.

• D) acusado, a lei tributária que define infrações, se houver dúvida quanto às circunstâncias materiais do fato.

• E) contribuinte, ao responsável e ao terceiro, a legislação tributária relacionada com a forma, circunstâncias e prazos referentes ao cumprimento de

obrigações acessórias.

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

Direito Tributário / Obrigação tributária / Conceito

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

Q65.

A respeito da Obrigação Tributária, considere:

I. O objeto da obrigação tributária principal é de natureza patrimonial, ou seja, é sempre uma quantia em dinheiro.

II. O objeto da obrigação acessória é não patrimonial, consistindo em uma obrigação de fazer.

III. A inobservância de obrigação acessória pode ensejar a procedimento fiscalizatório por parte do Fisco, mas não se

converte em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Está correto o que consta APENAS em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e III.

• D) I.

• E) III.
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Direito Tributário / Obrigação tributária / Fato gerador

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q66.

Em relação à norma jurídica tributária, analise: 

 

I. O fato ocorrido está fora do alcance da regra jurídica, não nascendo assim a obrigação de pagar o tributo. O fato ocorrido é atípico.



 

II. O fato gerador não ocorre, visto que, mesmo que haja uma lei, ordinária ou complementar, a Constituição Federal prevalece. Logo a lei infra-constitucional

não pode obrigar o pagamento do tributo. 

 

III. O fato gerador descrito na lei no mundo fático ou fenomênico ocorre concretamente. 

 

Tais situações dizem respeito, respectivamente, à

• A) não incidência, isenção e incidência.

• B) imunidade, não incidência e incidência.

• C) imunidade, isenção e fato imponível.

• D) isenção, não incidência e incidência.

• E) não incidência, imunidade e fato imponível.
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Direito Tributário / Obrigação tributária / Sujeitos ativo e passivo

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q67.

A sujeição ativa e a sujeição passiva representam os dois

pólos do critério subjetivo da relação obrigacional tributária. De acordo com o Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação principal é

I. designado responsável, quando, sem revestir a

condição de contribuinte, sua obrigação decorra de

disposição expressa da legislação tributária.

II. a pessoa natural (física) ou jurídica, de direito público ou privado, obrigada ao pagamento de tributo.

III. designado contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o

respectivo fato gerador.

IV. a pessoa natural (física) ou jurídica, de direito privado, obrigada ao pagamento de penalidade pecuniária.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) I, III e IV, apenas.

• D) II, III e IV, apenas.

• E) III e IV, apenas.
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Direito Tributário / Obrigação tributária / Solidariedade

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

Q68.

Diante da propriedade imóvel de três pessoas conjuntamente,

• A) cada coproprietário é contribuinte individual de imposto sobre a propriedade, relativamente à sua quota-parte no imóvel, que constitui fato gerador

autônomo.

• B) cada coproprietário é responsável pelo imposto incidente sobre toda a propriedade, respondendo perante o Fisco apenas até o limite de sua quota-parte

no imóvel.

• C) cada coproprietário é responsável pelo imposto incidente sobre toda a propriedade, respondendo perante o Fisco pelo todo.



• D) não existe solidariedade passiva entre os coproprietários do imóvel, sendo que cada quota-parte dá ensejo a um fato gerador, para cada um dos

coproprietários, nos limites dos seus quinhões.

• E) só existirá a solidariedade passiva se todos os proprietários detiverem quota-partes iguais dentro do imóvel.
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Direito Tributário / Obrigação tributária / Capacidade tributária

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC

Q69.

Joãozinho, com seis anos de idade, recebeu doação de seus avós, a qual foi devidamente aceita pelos seus pais, em seu nome.

Marcelo, empresário, perdeu o direito de administrar diretamente os seus bens, desde a decretação da falência de sua empresa,

consoante o que determina o art. 103 da Lei Federal nº 11.101/05. A empresa Serviços Gerais Ltda., prestadora de serviços

previstos na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116/03, funciona sem a devida inscrição no Cadastro de

Contribuintes do ISS do Município em que se localiza, mas atua comercialmente como se regular fosse. Por determinação

judicial, Maria Luisa encontra-se internada em hospital para doentes mentais, por sofrer de moléstia que a impede de praticar os

atos do dia-a-dia, em razão de profunda alienação mental.

De acordo com as regras do Código Tributário Nacional, atinentes à capacidade tributária das pessoas para serem sujeitos passivos de obrigação tributária

principal,

• A) Maria Luisa, que perdeu suas faculdades mentais, não reveste, por causa disso, a condição de sujeito passivo do Imposto

de Renda, embora aufira rendimentos tributáveis por esse imposto.

• B) Marcelo não pode ser identificado como sujeito passivo do IPVA de veículo de sua propriedade, em relação aos fatos

geradores ocorridos após a perda do direito de administrar seus bens, justamente por causa dessa perda.

• C) a empresa Serviços Gerais Ltda. não reveste a condição de sujeito passivo do ISS em relação aos serviços que presta,

porque não está regularmente constituída, ainda que configure, indubitavelmente, uma unidade econômica.

• D) Joãozinho, por ser menor de idade, não pode ser identificado como sujeito passivo do ITCMD incidente sobre a doação

recebida, ainda que a lei ordinária competente preveja que o donatário é o contribuinte desse imposto.

• E) a empresa Serviços Gerais Ltda. reveste a condição de sujeito passivo do IPTU relativo ao terreno que a referida

sociedade adquiriu e no qual se localiza a sede da referida empresa.
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Direito Tributário / Obrigação tributária / Domicílio tributário

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q70.

Siglas:

De acordo com o CTN, é correto afirmar:



• A) Salvo disposição de lei em contrário, a moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo

ou do terceiro em benefício daquele.

• B) Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados com base na taxa SELIC.

• C) Sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para instituir o

correspondente tributo e para exigir o seu cumprimento.

• D) Quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do

sujeito passivo.

• E) As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou que excluem sua exigibilidade,

afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.
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Direito Tributário / Crédito tributário

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q71.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional.

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-

nicipal e de comunicação.

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados.

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros.

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.

IPI: Imposto sobre produtos industrializados.

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis.

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação.

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

Um determinado fato gerador do ICMS, tributo lançado por homologação, ocorreu no dia 24 de março de 2016, última quinta-feira que antecedeu a Páscoa

deste ano, e véspera de feriado nacional. Tendo em conta que o contribuinte desse imposto não

agiu com dolo, fraude ou simulação e considerando, ainda, que as repartições públicas desse Estado não funcionam nos fins de

semana, de acordo com as normas do CTN, o primeiro dia de fluência do prazo

• A) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 26 de março de 2016.

• B) decadencial terá sido 1o de janeiro de 2016.

• C) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 28 de março de 2016.

• D) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 24 de março de 2016.

• E) de homologação tácita do lançamento, por decurso de prazo, terá sido 25 de março de 2016.
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Direito Tributário / Responsabilidade; solidariedade; sucessão

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC

Q72.

O Código Tributário Nacional, no Capítulo V do Título I do

seu Livro II, trata das diversas modalidades de responsabilidade tributária. De acordo com esse código,

• A) os tutores e curadores respondem solidariamente pelos

tributos devidos por seus tutelados ou curatelados, nos

atos em que intervierem ou não, ou pelas omissões de

que forem responsáveis, independentemente da possibilidade de exigência do cumprimento da obrigação

principal pelo contribuinte (“responsabilidade por

sucessão”).

• B) a pessoa jurídica de direito privado que resultar de 

fusão, transformação ou incorporação de outra ou em 

outra é responsável pelos impostos devidos a partir da 

data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado



fusionadas, transformadas ou incorporadas (“responsabilidade a posteriori”).

• C) o adquirente ou remitente é pessoalmente responsável

pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos

(“responsabilidade por sucessão”).

• D) a responsabilidade é pessoal ao agente quanto às

infrações em cuja definição o dolo genérico do agente

seja elementar (“responsabilidade por sucessão”).

• E) a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do

pagamento do tributo devido, dos juros de mora, de

multa de mora e de atualização monetária, calculados

até a data do pagamento (“denúncia espontânea ou

autodenúncia”).
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Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Princípios gerais

Fonte: ADMINISTRAçãO - SUPORTE ADMINISTRATIVO GERAL / TCE/CE / 2015 / FCC

Q73.

A Teoria da Tributação estabelece que o sistema tributário

ideal

I. distribui o ônus tributário equitativamente entre os

diversos indivíduos da sociedade.

II. adota o conceito de progressividade, segundo o

qual deve-se tributar menos quem tem uma renda

mais elevada.

III. segue o princípio da justiça empresarial, isto é, os

impostos devem ser formulados com vistas a

melhorar o poder econômico das empresas

IV. atende ao critério da simplicidade, ou seja, o

sistema tributário deve ser de fácil compreensão

para os contribuintes e de fácil arrecadação por

parte do governo.

Está correto o que se afirma em

• A) I e II, apenas.

• B) I e IV, apenas.

• C) II e III, apenas.

• D) III e IV, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Limitação ao poder de tributar

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q74.

Siglas utilizadas:

CTN Código Tributário Nacional. 

ICMS: Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermu-



nicipal e de comunicação. 

IE: Imposto sobre exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados. 

II: Imposto sobre importação de produtos estrangeiros. 

IOF: Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. 

IPI: Imposto sobre produtos industrializados. 

IPTU: Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. 

IPVA: Imposto sobre a propriedade de veículos automotores. 

IR: Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

ISS ou ISSQN: Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 

ITBI: Imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis. 

ITCMD ou ITCD ou ICD ou ITC: Imposto sobre transmissão causa mortis e doação. 

ITR: Imposto sobre propriedade territorial rural.

De acordo com a Constituição Federal, as limitações ao poder de tributar, descritas nos princípios da anterioridade, da irretroatividade, da anterioridade

nonagesimal (noventena) e da legalidade aplicam-se à instituição de empréstimos compulsórios com a

finalidade de

• A) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública iminente.

• B) realizar parceria público privada de caráter urgente e de relevante interesse regional.

• C) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de iminência de guerra externa.

• D) realizar investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

• E) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de guerra externa.
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Direito Tributário / Impostos

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q75.

Siglas:

Sobre os impostos em espécie, é correto afirmar:

• A) É possível a instituição de alíquota progressiva no

ITCMD, uma vez que essa sistemática dá concreção

ao princípio da capacidade contributiva, servindo

como instrumento de desconcentração de riqueza.

• B) Incide o ITBI sobre os contratos de promessa de

com-pra e venda de imóveis, pois constituem

negócios jurídicos aptos a transferir o domínio do

bem imóvel.

• C) Não incide o ISS sobre a prestação de serviços concomitante à locação de bens móveis, pois se trata de

atividade-meio insuscetível de ser gravado pelo referido imposto.

• D) Não incide o ICMS na operação de arrendamento 

mercantil internacional, pois recai sobre a entrada de 

bem de exterior, mesmo na hipótese de antecipação 

de compra, quando enseja transferência de sua



titularidade.

• E) É constitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do

imóvel, uma vez que constitui signo presuntivo de

riqueza e viabiliza a justiça fiscal entre os contribuintes.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Conceito

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q76.

A Rede de Drogarias Ômega sucedeu a Farmácia Delta por incorporação, ocupando o mesmo local, as mesmas instalações e o

fundo de comércio, mantendo ainda as mesmas atividades e empregados. Nessa situação, os contratos de trabalho dos

empregados da empresa sucedida

• A) permanecerão inalterados e seguirão seu curso normal, visto que as alterações na propriedade da empresa não afetam os

contratos de trabalho dos empregados nem os direitos adquiridos por eles.

• B) continuarão vigentes desde que as obrigações trabalhistas anteriores recaiam sobre a empresa sucedida, e as posteriores

sobre a sucessora.

• C) passarão por obrigatória repactuação com o novo empregador quanto às cláusulas e condições estabelecidas originalmente.

• D) serão automaticamente extintos, fazendo surgir novas relações contratuais com a empresa sucessora.

• E) permanecem vigentes e inalterados pelo prazo de um ano, mas a transferência de obrigações trabalhistas dependerá das

condições em que a sucessão foi pactuada.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Elementos essenciais para sua formação

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 18ª / 2013 / FCC

Q77.

Nos contratos individuais de trabalho são estipuladas cláusulas que devem ser cumpridas pelas partes. Sobre esse pacto original, nos termos previstos na

Consolidação das Leis do Trabalho,

• A) não é possível qualquer alteração nas cláusulas do contrato de trabalho, sob pena de se considerar rescindido o pacto e ter por início um novo contrato.

• B) as alterações contratuais são possíveis, desde que ocorram por mútuo consentimento e não causem prejuízos, diretos ou indiretos, ao empregado.

• C) apenas as alterações na estrutura jurídica da empresa e na sua propriedade afetarão os contratos de trabalho, fazendo iniciar-se nova pactuação.

• D) as alterações de função, local e horário de trabalho serão permitidas, desde que ocorra aumento salarial, independentemente da anuência do empregado.

• E) nenhuma mudança de local de trabalho será permitida sem o consentimento do empregado, ainda que para outro estabelecimento da empresa localizado

no mesmo município.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Rescisão; nulidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q78.

Trata-se de uma hipótese de renúncia INVÁLIDA:

• A) Na empresa Fortes & Fortes Indústrias Metalúrgicas Ltda. existem dois regulamentos empresariais em vigor. Ronaldo,

empregado da empresa há quinze anos, opta por aderir ao regulamento mais novo, renunciando às regras do sistema do

outro.

• B) Não havendo previsão contratual ou legal expressa, a opção de Edmundo, funcionário público, pelo regime trabalhista

implica a renúncia dos direitos inerentes ao regime estatutário.

• C) Josiel, advogado de larga experiência profissional, é contratado para trabalhar com pessoalidade, subordinação e

continuidade no departamento jurídico da empresa Indústrias Pantaneiras S/A, recebendo remuneração mensal fixa, mas

se recusa a ser registrado como empregado, afirmando que tem conhecimento suficiente para exercer sua autonomia de

vontade, escolhendo o regime jurídico de sua contratação.

• D) Augusto, imediatamente após retornar de afastamento médico decorrente de acidente do trabalho sofrido, com a cessação

do benefício previdenciário, pede demissão e, perante o sindicato que o representa, assina documento renunciando à

estabilidade no emprego de que era detentor.



• E) Euzébio, dirigente de sindicato com base territorial em Cuiabá − MT, solicita ao empregador transferência para Palmas − TO. A solicitação da

transferência corresponde, nos termos da lei, a uma renúncia tácita à estabilidade do qual era

detentor.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Alteração do contrato

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

Q79.

As alterações do contrato de trabalho são disciplinadas na Consolidação das Leis do Trabalho e a preocupação do legislador centrou-se nos aspectos das

vontades das partes, da natureza da alteração e dos efeitos que esta gerará para determinar se será

válida ou não. Em razão disso, excluem-se naturalmente da análise da legalidade as alterações obrigatórias, que são imperativamente impostas por lei ou por

normas coletivas. No tocante às alterações do contrato de trabalho, estabelece a legislação vigente:

• A) Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, mesmo

que resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado.

• B) Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo

efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

• C) É ilícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.

• D) Mesmo que não haja necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que

resultar do contrato, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, sempre superior a 25% dos salários

que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.

• E) É vedada, em qualquer hipótese, a transferência de empregados que exerçam cargo de confiança.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Suspensão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q80.

Urano teve o seu contrato de trabalho suspenso em razão de licença por gozo do benefício previdenciário de auxílio-doença

previdenciário comum (código B-31). Neste período de suspensão do contrato, o empregado terá direito

• A) aos depósitos do FGTS durante a paralisação dos serviços.

• B) ao pagamento dos salários pelo empregador do período de afastamento.

• C) a computar o tempo de afastamento para todos os efeitos legais.

• D) às vantagens ocorridas na sua ausência que tenham sido atribuídas à categoria que pertencia.

• E) à prorrogação do final do contrato por prazo determinado, mesmo que não tenha havido prévio acordo com o empregador.
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Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Interrupção

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q81.

Considere as hipóteses abaixo. 

 

 

 

I. Luciana casou-se na última terça-feira deixando de comparecer no seu emprego por três dias consecutivos. 

 

II. Dorivaldo deixou de comparecer no seu emprego por dois dias consecutivos em razão do falecimento de seu irmão. 

 

III. Gildete está de férias. 

 

IV. Simone está em gozo de seu repouso semanal remunerado. 

 

 



Tratam-se de hipóteses de interrupção do contrato de trabalho as indicadas em

• A) II, III e IV, apenas.

• B) I, II e III, apenas.

• C) I, III e IV, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) I, II, III e IV.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Justa causa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q82.

A empregada Héstia trabalhou na escola de educação infantil Pequeno Polegar como instrutora de dança contemporânea e jazz.

Nos intervalos das aulas, Héstia acessava sites pornográficos em seu celular e praticava atos libidinosos com o porteiro da

escola no banheiro dos funcionários. Além disso, Héstia frequentemente fumava em local proibido onde havia risco de incêndio e

placas de sinalização proibitivas. Tais atitudes podem ser consideradas figuras de justa causa, respectivamente, nas modalidades:

• A) desídia; incontinência de conduta.

• B) incontinência de conduta; insubordinação.

• C) improbidade; incontinência de conduta.

• D) incontinência de conduta; indisciplina.

• E) mau procedimento; indisciplina.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Aviso prévio

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q83.

A notificação ou comunicação antecipada que uma das partes faz à outra manifestando a sua intenção em romper o contrato de

trabalho é conceituada como aviso prévio. Conforme previsão legal e sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho,

• A) é permitido por lei substituir o período que se reduz da jornada de trabalho, no aviso prévio, pelo pagamento das horas

correspondentes, desde que acrescida do adicional de horas extras em dobro.

• B) após a comunicação do aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas, se a parte

notificante reconsiderar o ato, antes de seu termo, a outra parte fica obrigada a aceitar a reconsideração.

• C) o empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer quaisquer das faltas consideradas pela lei como justa causa

para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo.

• D) a ocorrência de qualquer motivo de justa causa no decurso do prazo do aviso prévio dado pelo empregador, retira do

empregado qualquer direito às verbas rescisórias de natureza indenizatória.

• E) é devido o aviso prévio na despedida indireta, mas nesse caso o valor das horas extraordinárias habituais não integrará o

aviso prévio indenizado.
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Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Fundo de garantia do tempo de serviço

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q84.

De acordo com o entendimento Sumulado do TST, a contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço incide sobre a

remuneração mensal devida ao empregado,

• A) com exceção das horas extras.

• B) inclusive horas extras e adicionais eventuais.

• C) na proporção de 7%, inclusive horas extras, não incidindo sobre adicionais eventuais.

• D) na proporção de 12%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.

• E) na proporção de 11%, inclusive horas extras, com exceção de adicionais eventuais.



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

Direito Civil / Lei / Vigência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q85.

Considere:

I. As correções a texto de lei já em vigor consideramse lei nova.

II. Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei

brasileira, quando admitida, se inicia seis meses

depois de oficialmente publicada.

III. Em regra, a lei revogada se restaura quando a lei

revogadora perde a vigência.

De acordo com a Lei de Introdução às normas do Direito

Brasileiro, está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) I.

• D) I e III.

• E) III.
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Direito Civil / Lei / Aplicação da lei no tempo e no espaço

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q86.

André adquiriu um terreno onde pretendia construir uma fábrica de tintas. Na época da aquisição, não havia lei impedindo esta

atividade na região em que se localizava o terreno. Passado o tempo, porém, antes de André iniciar qualquer construção,

sobreveio lei impedindo o desenvolvimento de atividades industriais naquela área, por razões ambientais. A lei tem efeito

• A) imediato e atinge André, que não tem direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• B) retroativo e atinge André, por tratar de questão de ordem pública.

• C) imediato, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• D) retroativo, mas não atinge André, que possui direito adquirido ao regime jurídico anterior a seu advento.

• E) retroativo mas não atinge André, por tratar de direito disponível.
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Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e Capacidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q87.

O menor de dezesseis anos

• A) não possui personalidade, a qual é adquirida com a maioridade civil.

• B) possui personalidade e tem resguardados todos os direitos inerentes a ela, mas é absolutamente incapaz para os atos da

vida civil.

• C) possui personalidade, mas os direitos inerentes a ela, bem como os atos da vida civil, poderão ser exercidos pessoalmente

apenas aos dezesseis anos completos, quando é adquirida capacidade plena.



• D) possui personalidade, mas os direitos inerentes a ela, bem como os atos da vida civil, poderão ser exercidos, sob

representação, apenas aos dezesseis anos completos, quando é adquirida capacidade relativa.

• E) possui personalidade e tem resguardados todos os direitos inerentes a ela, mas é relativamente incapaz para os atos da

vida civil.
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Direito Civil / Pessoas jurídicas / Personalidade e Capacidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC

Q88.

Sobre as pessoas jurídicas, à luz do Código Civil:

• A) O prazo decadencial para anulação da constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo,

é de 5 anos, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro.

• B) Os partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito público.

• C) O juiz poderá nomear administrador provisório à sociedade, a requerimento de qualquer interessado, se a administração

da pessoa jurídica vier a faltar.

• D) Se uma determinada pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão, em regra, por no mínimo 1/3 dos

votos dos presentes.

• E) Cassada a autorização para funcionamento da pessoa jurídica ela não subsistirá para os fins de liquidação, uma vez que

possui efeitos imediatos.

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

Direito Civil / Bens / Espécies e Classificação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q89.

A respeito dos bens, é correto afirmar que

• A) constitui universalidade de fato o complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotadas de valor econômico.

• B) os materiais provisoriamente separados de um prédio, mesmo que sejam nele reempregados, perdem o caráter de imóveis.

• C) constitui universalidade de direito a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação

unitária.

• D) os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes.

• E) as energias que tenham valor econômico são consideradas bens imóveis para os efeitos legais.
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Direito Civil / Fatos e atos jurídicos / Negócios jurídicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q90.

Rafael vendeu uma fazenda para Valdir, estabelecendo que o comprador só entrará na posse do imóvel quando tiver construído

uma igreja para os colonos. Tal negócio está sujeito

• A) a termo final.

• B) a termo inicial.

• C) à condição resolutiva.

• D) à condição suspensiva.

• E) a encargo.
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Direito Civil / Prescrição e decadência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC



Q91.

Para se furtar à legislação eleitoral, Paulo transferiu para si patrimônio da empresa na qual é sócio. Na sequência, simulou doar

o dinheiro a candidato, pela pessoa física. Na verdade, porém, foi a empresa quem realizou, de fato, a doação. O negócio

simulado é

• A) válido, se atender à forma prescrita em lei e não prejudicar direito de terceiros.

• B) nulo, matéria cognoscível de ofício, não se sujeitando a declaração de nulidade a prazo de decadência ou de prescrição.

• C) anulável, dependendo, a sua invalidação, de provocação da parte, sujeita a prazo decadencial de quatro anos.

• D) anulável, matéria cognoscível de ofício e não sujeita a prazo de decadência ou de prescrição.

• E) nulo, dependendo a sua invalidação de provocação da parte, sujeita a prazo decadencial de quatro anos.
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Direito Civil / Contratos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC

Q92.

Mário vendeu um apartamento a seu filho Caio, porém sem obter, antes, a anuência dos demais filhos seus. Tal contrato é

• A) anulável, e, salvo convenção em contrário, Mário arcará com as despesas de escritura e registro e responderá por todos

os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

• B) válida, devendo o bem, no entanto, ser trazido à colação por ocasião do falecimento de Mário. Salvo convenção em contrário, Caio arcará com as

despesas de escritura e registro e Mário responderá por todos os débitos que gravem a coisa até o

momento da tradição.

• C) válida, devendo o bem, no entanto, ser trazido à colação por ocasião do falecimento de Mário. Salvo convenção em contrário, Mário arcará com as

despesas de escritura e registro e responderá por todos os débitos que gravem a coisa até o

momento da tradição.

• D) anulável, e, salvo convenção em contrário, Caio arcará com as despesas de escritura e registro e Mário responderá por

todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.

• E) anulável, e, salvo convenção em contrário, Mário arcará com as despesas de escritura e registro e Caio responderá por

todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição.
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Direito Civil / Direitos reais / Posse

Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC

Q93.

Analise as proposições abaixo, acerca do direito das coisas:

I. Àquele que tem a propriedade, é defeso transferir a posse direta da coisa.

II. A propriedade do solo abrange a do subsolo, podendo o proprietário opor-se a quaisquer atividades realizadas por

terceiros no imóvel, independentemente da profundidade em que se dê.

III. Não pode o possuidor direto defender a posse contra o dono da coisa.

IV. Não autorizam a aquisição da posse os atos de violência, mesmo depois de cessada a violência.

V. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) IV.



• B) I, II e IV.

• C) III e IV.

• D) I, II e V.

• E) V.
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Direito Civil / Direitos reais / Propriedade

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/BA / 2016 / FCC

Q94.

A posse-trabalho

• A) pode gerar ao proprietário a privação da coisa reivindicada, se for exercida em extensa área por prazo ininterrupto de cinco

anos, mas o proprietário tem direito à fixação de justa indenização.

• B) é aquela que permite a usucapião especial urbana, em imóveis com área não superior a 250 metros quadrados e, por ser

forma originária de aquisição da propriedade, independe de indenização.

• C) está prevista no Estatuto da Cidade como requisito para a usucapião coletiva de áreas urbanas ou rurais onde não for

possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor.

• D) se configura como a mera detenção, também chamada de fâmulo da posse, fenômeno pelo qual alguém detém a posse da

coisa em nome alheio.

• E) pode gerar a desapropriação de terras públicas em favor de um grupo de pessoas que realizou obras ou serviços

considerados de interesse social e econômico relevante.
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Direito Processual Civil / Função jurisdicional / Caracterização

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q95.

A respeito da ação e da jurisdição, considere:

I. O direito de ação depende do direito material ou da

eventual relação jurídica entre as partes.

II. O direito de ação é o direito subjetivo público de

pleitear ao Poder Judiciário uma decisão sobre uma

pretensão.

III. A jurisdição é o poder, função e atividade de aplicar

o direito a um fato concreto pelos órgãos públicos

destinados a tal, obtendo-se a justa composição da

lide.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II e III.

• B) I e II.

• C) II.

• D) I.

• E) III.
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Direito Processual Civil / Ação



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q96.

Depois de proferida sentença que extinguiu o processo

com resolução de mérito, foi interposto recurso e o

Tribunal verificou não estarem presentes as condições da

ação, embora as partes não tenham formulado alegação

neste sentido. O Tribunal deverá

• A) anular a sentença, determinando que o juiz de

primeira instância extinga o processo com resolução

de mérito.

• B) dar ao recurso trâmite normal, pois é vedado ao

julgador conhecer de matéria defensiva que não haja

sido suscitada pela parte a quem aproveita.

• C) extinguir o processo sem resolução de mérito, de

ofício.

• D) extinguir o processo com resolução de mérito, de

ofício.

• E) anular a sentença, determinando que o juiz de

primeira instância extinga o processo sem resolução

de mérito.
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Direito Processual Civil / Processo / Noções gerais; processo e procedimento; espécies; princípios; objeto; mérito; questão principal; questões

preliminares e prejudiciais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q97.

Paulo firmou contrato de locação residencial com Arthur

pelo prazo de trinta meses. Manoel e Patrícia, genitores

de Arthur, são os fiadores. Findo o prazo estabelecido em

contrato Arthur desocupou o imóvel, mas deixou de pagar

os últimos três alugueres e demais encargos locatícios.

Paulo resolve ajuizar ação de cobrança contra Manoel e

Patrícia. Neste caso, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, Manoel e Patrícia

• A) deverão apresentar oposição contra o devedor principal Arthur.

• B) deverão obrigatoriamente denunciar a lide ao devedor principal Arthur.

• C) poderão denunciar a lide ao devedor principal Arthur.

• D) poderão nomear à autoria o devedor principal Arthur.

• E) poderão proceder ao chamamento ao processo do

devedor principal Arthur.
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Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Juiz

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q98.

No processo A o juiz é empregador do autor. No processo B o juiz é amigo íntimo do réu. No processo C o juiz

é sobrinho do autor. No processo D o autor é devedor da

esposa do juiz. E, no processo E o advogado do autor é

seu cunhado.

Nestes casos, de acordo com o Código de Processo Civil

brasileiro, fica o juiz impedido de exercer as suas funções

apenas nos processos



• A) B e C.

• B) A, B e C.

• C) A, B, D e E.

• D) B, C e E.

• E) C e E.
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Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Auxiliares da justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q99.

Manoela, perita judicial, prestou informações inverídicas

dolosamente em perícia contábil na qual foi legalmente nomeada pelo magistrado para atuar. Neste caso, Manoela

• A) ficará inabilitada por dois anos, a funcionar em

outras perícias.

• B) ficará inabilitada a funcionar em outras perícias por

prazo indeterminado.

• C) não ficará inabilitada a funcionar em outras perícias,

uma vez que sofrerá apenas a sanção que a lei

penal estabelecer.

• D) não ficará inabilitada a funcionar em outras perícias,

uma vez que sofrerá apenas a sanção que a lei

penal estabelecer, bem como responderá pelos prejuízos que causar.

• E) ficará inabilitada por cinco anos, a funcionar em outras perícias.
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Direito Processual Civil / Das partes / Capacidade

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q100.

Tércio, síndico do Condomínio São Luís, promoveu ação contra Cipriano por falta de pagamento de despesas condominiais. A

ação foi promovida, não em nome de Tércio, mas em nome do Condomínio. O polo ativo da relação jurídica processual foi assim

estabelecido porque o condomínio edilício constitui exemplo de

• A) pessoa física.

• B) sociedade em comum.

• C) associação.

• D) ente despersonalizado.

• E) sociedade em conta de participação.
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Direito Processual Civil / Das partes / Representação

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC

Q101.

No que se refere aos deveres das partes e seus procuradores, é INCORRETO afirmar:

• A) É dever processual da parte não formular pretensões, nem alegar defesa, ciente de que são destituídas de fundamento.

• B) É dever da parte cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à

efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

• C) Quanto aos deveres processuais, o termo "parte"

deve ser entendido em seu sentido amplo, significando todo aquele que participa do processo, inclusive os terceiros intervenientes e assistentes.

• D) É defeso às partes e a seus advogados empregar 

expressões injuriosas nos escritos apresentados no 

processo, cabendo ao juiz, somente se requerido



pela parte ofendida, mandar riscá-las, por se tratar 

de direito personalíssimo do réu.

• E) A parte deverá pleitear apenas provas pertinentes à

demonstração de seu direito, fugindo à probidade

processual produzir provas ou praticar atos inúteis

ou desnecessários à declaração ou defesa desse

direito.
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Direito Processual Civil / Das partes / Substituição processual

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q102.

De acordo com o Código de Processo Civil, alienada a

coisa litigiosa,

• A) não poderá o adquirente ingressar em juízo sem que

o consinta a parte contrária. Se ingressar, porém, os

efeitos da sentença recairão apenas sobre as partes

originárias.

• B) altera-se a legitimidade das partes, independentemente da aquiescência da parte contrária, com a

substituição do alienante pelo adquirente, que suportará sozinho os efeitos da sentença.

• C) não poderá o adquirente, em nenhuma hipótese, ingressar em juízo.

• D) altera-se a legitimidade das partes, independentemente da aquiescência da parte contrária, com a

substituição do alienante pelo adquirente. A sentença, proferida contra o adquirente, estenderá seus

efeitos ao alienante.

• E) não poderá o adquirente ingressar em juízo sem que

o consinta a parte contrária. Mesmo assim, a sentença, proferida entre as partes originárias, estenderá seus efeitos ao adquirente.
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Direito Processual Civil / Das partes / Litisconsórcio e assistência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q103.

Petrus adquiriu, através de compromisso particular de venda e compra, um apartamento, sabendo tratar-se de coisa litigiosa, face à existência de ação judicial

proposta por terceiro que se diz proprietário do imóvel. Nesse caso, Petrus

• A) poderá intervir no processo através de denunciação da lide.

• B) não poderá intervir no processo.

• C) poderá ingressar em juízo substituindo o alienante, sem o consentimento da parte contrária.

• D) poderá intervir no processo na qualidade de opoente.

• E) poderá intervir no processo, assistindo o alienante.
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Direito Processual Civil / Das partes / Intervenção de terceiro

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q104.

No que se refere ao litisconsórcio, à assistência e às modalidades de intervenção de terceiros, é INCORRETO afirmar:

• A) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá nomear à autoria o

proprietário ou o possuidor.

• B) Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a

sentença, oferecer oposição contra ambos.

• C) É admissível o chamamento ao processo ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou

direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a

posse direta da coisa demandada.



• D) O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes quando este número comprometer a rápida

solução do litígio ou dificultar a defesa; o pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, que recomeça da intimação

da decisão.

• E) Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável

a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la.
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Direito Processual Civil / Das partes / Ministério Público

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q105.

Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público

• A) será intimado apenas dos atos decisórios.

• B) terá vista dos autos antes das partes.

• C) não poderá juntar documentos ou certidões.

• D) tem legitimidade para recorrer.

• E) não poderá produzir prova em audiência.
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Direito Processual Civil / Competência / Conceito; classificações; critérios de determinação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q106.

No tocante a competência interna prevista no Código de Processo Civil brasileiro, considere:

I. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do

autor.

II. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados necessariamente no foro do autor.

III. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem modificar

a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e

obrigações.

IV. A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, III e IV.

• B) II e III.

• C) I, II e IV.

• D) II e IV.

• E) I e III.
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Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q107.



Manoel e Matias firmaram um contrato de compra e venda

evolvendo obrigação alternativa, cuja escolha para realização da prestação caberá ao devedor Matias. Inadimplido o

contrato, Manoel ajuíza ação de execução de título extrajudicial contra Matias. Matias será, então, citado para, em

regra, exercer a opção e realizar a prestação dentro de

• A) 10 dias.

• B) 15 dias.

• C) 30 dias.

• D) 20 dias.

• E) 5 dias.
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Direito Processual Civil / Processo de execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q108.

Paula ajuizou ação de indenização contra Maria postulando uma indenização no importe equivalente a R$ 300.000,00,

decorrente de dano causado em imóvel residencial. A ação é julgada procedente e o pedido inicial integralmente acolhido.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, não são localizados bens passíveis de constrição judicial em nome da devedora

Maria, que possui apenas um bem imóvel em seu nome, exatamente onde reside com a família. Inconformada Paula começa a

diligenciar e apura que durante o trâmite da ação indenizatória Maria vendeu para terceiros um imóvel e um veículo. Neste caso,

noticiado o fato no processo com comprovação documental, o Magistrado deverá reconhecer a fraude à execução e considerar o

ato da executada como atentatório à dignidade da justiça, condenando-a ao pagamento de multa, exigível na própria execução,

NÃO superior a

• A) 5% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.

• B) 1% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.

• C) 10% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.

• D) 20% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.

• E) 30% do valor atualizado do débito em execução, revertida em proveito do credor.
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Direito Processual Civil / Medidas Cautelares

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q109.

Objetivando garantir futura penhora de bens de devedor

que, caindo em insolvência, comprovadamente tenta alienar os bens que possui, Jair deverá se valer da medida

cautelar de arresto, cuja concessão

• A) demanda prova literal de dívida líquida e certa, que

pode ser suprida por justificação prévia, à qual se

dará publicidade, intimando-se o devedor a fim de

que acompanhe o ato.

• B) transfere a posse dos bens para o credor, ainda que

não oferecida caução.

• C) demanda prova literal de dívida líquida e certa, que

pode, em regra, ser suprida por justificação prévia, a

qual se fará em segredo.

• D) demanda prova literal de dívida líquida e certa, à

qual se equipara a sentença, líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de quantia em dinheiro.

• E) impede que outros credores vejam penhorados os

mesmos bens, os quais são transferidos para a posse do autor da cautelar de arresto, desde que ofereça caução.
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Direito Processual Civil / Audiência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC



Q110.

De acordo com o Código de Processo Civil, na audiência de instrução

• A) o Juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado tiver se ausentado injustificadamente.

• B) o Juiz não pode tentar nova conciliação entre as partes.

• C) o perito responderá a qualquer pergunta formulada pelas partes, seja qual for o objeto do questionamento,

independentemente da elaboração prévia de quesitos de esclarecimentos.

• D) as testemunhas do juízo são inquiridas sempre depois das do réu.

• E) finda a instrução, o Juiz abrirá prazo para apresentação de alegações-finais, a serem apresentadas necessariamente na

forma escrita.
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Direito Processual Civil / Sentença e Coisa julgada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q111.

Sobre a sentença e coisa julgada analise as seguintes assertivas:

I. A sentença proferida pelo Magistrado deve ser certa, salvo quando a decisão versar sobre relação jurídica condicional.

II. A sentença proferida contra uma autarquia federal fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal,

não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição.

III. Tratando de sentença condenatória genérica não será possível a produção da hipoteca judiciária.

Nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil está correto o que se afirma em

• A) III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) II, apenas.
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Direito Processual Civil / Recursos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q112.

Ricardo ajuizou ação de cobrança pelo rito sumário contra

Roberto. Após o regular processamento da demanda e designada audiência de instrução e julgamento com inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, o

Magistrado prolata a sentença de mérito na própria audiência, fazendo a leitura no próprio ato, julgando procedente o pedido inicial. Inconformado, Roberto

poderá interpor recurso

de apelação no prazo de

• A) 5 dias contados da data da audiência.

• B) 15 dias contados da data da audiência.

• C) 15 dias contados da data da publicação da sentença

no diário oficial.

• D) 5 dias contados da data da publicação da sentença

no diário oficial.

• E) 15 dias contados a partir de 72 horas da data da audiência.
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Direito Processual Civil / Ação civil pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q113.

Têm legitimidade para propor a ação civil pública, dentre outros,

• A) qualquer do povo.

• B) todas sociedades legalmente constituídas.

• C) quaisquer funcionários públicos.

• D) os Municípios.

• E) quaisquer grupos despersonalizados.

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

Direito Processual Civil / Provas

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q114.

Quanto à prova testemunhal, no procedimento ordinário, é

correto afirmar:

• A) A intimação de testemunha só poderá ser feita por

meio de oficial de justiça.

• B) O rol de testemunhas deverá sempre ser apresentado

com a petição inicial e com a contestação.

• C) A parte não poderá substituir testemunha que, por

enfermidade, não estiver em condições de depor.

• D) Cada uma das partes poderá arrolar, no máximo,

dez testemunhas.

• E) A testemunha não pode escusar-se de depor sobre

fatos que lhe acarretem grave dano.
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Direito Previdenciário / Organização da seguridade social

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q115.

No que diz respeito à organização do sistema de seguridade social,

• A) as ações e serviços públicos de saúde estruturam-se por meio de um sistema único, com rede regionalizada e

hierarquizada, além da descentralização e participação da sociedade.

• B) a sistematização constitucional da previdência privada se caracteriza, dentre outros elementos, pela proteção do

trabalhador contra os riscos sociais e filiação prévia e compulsória dos segurados.

• C) as ações e serviços públicos na área da assistência social estruturam-se mediante um sistema único, com centralização

político-administrativa da União, sem prejuízo de ações locais envolvendo as esferas estadual e municipal.

• D) o sistema de seguridade social pátrio compreende a proteção de direitos relativos à saúde, à previdência e à educação.

• E) as ações e serviços públicos de saúde são de acesso universal, com participação da sociedade e permitindo o

atendimento não integral.
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Direito Previdenciário / Do financiamento da seguridade social / Dos contribuintes

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q116.

Pode ser classificada como contribuição previdenciária a contribuição



• A) do empregador sobre receita e faturamento.

• B) do importador de bens ou serviços do exterior.

• C) do empregador sobre a folha de salários.

• D) do empregador sobre o lucro.

• E) para o PIS/PASEP.

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

Direito Previdenciário / Do financiamento da seguridade social / Do regime geral da previdência social / Dos benefícios

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q117.

O auxilio reclusão

• A) não é devido se o recluso estiver em gozo de auxílio-doença.

• B) é devido na hipótese do recluso que recebe abono

de permanência em serviço.

• C) é devido na hipótese do recluso que está em gozo

de aposentadoria.

• D) é devido nas mesmas condições do salário-família.

• E) será mantido independentemente da apresentação

de declaração de permanência na condição de presidiário.
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Direito Previdenciário / Do financiamento da seguridade social / Do regime geral da previdência social / Dos beneficiários

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q118.

Após o falecimento de Isis, seus familiares procuraram a Previdência Social a fim de requerer os benefícios como dependentes

do de cujus. Nessa situação, a dependência econômica não será presumida, devendo ser comprovada para

• A) filho inválido com 30 anos.

• B) companheiro que mantinha união estável com a segurada.

• C) enteado menor de 21 anos.

• D) filho não emancipado de 19 anos.

• E) cônjuge.

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

Direito Eleitoral / Princípios constitucionais do direito eleitoral

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RO / 2013 / FCC

Q119.

NÃO se incluem, dentre as fontes do Direito Eleitoral as

• A) leis estaduais.

• B) normas da Constituição Federal.

• C) leis federais.

• D) Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.

• E) decisões jurisprudenciais.

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

Direito Eleitoral / Estrutura e organização da justiça eleitoral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC

Q120.



Kiara é Ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Glauber, parente por afinidade de Kiara em segundo grau, é cidadão brasileiro,

advogado há 15 anos, possui notável saber jurídico e idoneidade moral e deseja compor o mesmo Tribunal que Kiara integra.

Considerando as informações apenas indicadas neste enunciado, de acordo com o Código Eleitoral, Glauber

• A) poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, por nomeação do Presidente da República, desde que indicado pelo

Supremo Tribunal Federal.

• B) não poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral em razão do parentesco que possui com Kiara.

• C) poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, por nomeação do Presidente da República, desde que indicado pelo

Superior Tribunal de Justiça.

• D) não poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, pois este é composto apenas por Ministros do Supremo Tribunal

Federal e por membros do Superior Tribunal de Justiça.

• E) poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, pois não podem fazer parte deste Tribunal apenas os cidadãos que tenham entre si parentesco por

consanguinidade até o segundo grau na linha reta.
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	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q32.
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q33.
	Direito Constitucional / Estado de Defesa e Estado de Sítio 
	Direito Constitucional / Estado de Defesa e Estado de Sítio 
	Direito Constitucional / Estado de Defesa e Estado de Sítio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q34.
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceituação; fontes; origem 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceituação; fontes; origem 
	Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceituação; fontes; origem 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q35.
	Direito Administrativo / Administração pública / Conceito; natureza 
	Direito Administrativo / Administração pública / Conceito; natureza 
	Direito Administrativo / Administração pública / Conceito; natureza 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q36.
	Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos 
	Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos 
	Direito Administrativo / Administração pública / Princípios básicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q37.
	Direito Administrativo / Administração pública / Personalidade jurídica do Estado 
	Direito Administrativo / Administração pública / Personalidade jurídica do Estado 
	Direito Administrativo / Administração pública / Personalidade jurídica do Estado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 5ª / 2013 / FCC




	Q38.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito; requisitos; formalização; atributos; classificação; motivação; validade 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito; requisitos; formalização; atributos; classificação; motivação; validade 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito; requisitos; formalização; atributos; classificação; motivação; validade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q39.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação; convalidação; nulidade; revogação; controle dos atos administrativos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação; convalidação; nulidade; revogação; controle dos atos administrativos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Invalidação; convalidação; nulidade; revogação; controle dos atos administrativos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q40.
	Direito Administrativo / Fato administrativo 
	Direito Administrativo / Fato administrativo 
	Direito Administrativo / Fato administrativo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q41.
	Direito Administrativo / Regime jurídico das licitações e dos contratos administrativos 
	Direito Administrativo / Regime jurídico das licitações e dos contratos administrativos 
	Direito Administrativo / Regime jurídico das licitações e dos contratos administrativos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q42.
	Direito Administrativo / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poder de polícia 
	Direito Administrativo / Poder de polícia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q43.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Concessão 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA ADMINISTRATIVO / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q44.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Permissão 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Permissão 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q45.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Autorização 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Autorização 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q46.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime jurídico dos servidores públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime jurídico dos servidores públicos 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime jurídico dos servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q47.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime disciplinar 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime disciplinar 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Regime disciplinar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q48.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q49.
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais 
	Direito Administrativo / Servidores públicos / Normas constitucionais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q50.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q51.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q52.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: AGENTE DE APOIO LEGISLATIVO / Assembleia Legislativa/MS / 2016 / FCC




	Q53.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q54.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q55.
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado 
	Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q56.
	Direito Administrativo / Domínio público / Bens públicos 
	Direito Administrativo / Domínio público / Bens públicos 
	Direito Administrativo / Domínio público / Bens públicos 
	Fonte: PROFISSIONAL DE NíVEL SUPERIOR - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / ELETROSUL / 2016 / FCC




	Q57.
	Direito Administrativo / Controle interno e externo da administração pública 
	Direito Administrativo / Controle interno e externo da administração pública 
	Direito Administrativo / Controle interno e externo da administração pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q58.
	Direito Administrativo / Controle jurisdicional 
	Direito Administrativo / Controle jurisdicional 
	Direito Administrativo / Controle jurisdicional 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ANALISTA DE GESTãO PúBLICA / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q59.
	Direito Tributário / O Estado e o poder de tributar 
	Direito Tributário / O Estado e o poder de tributar 
	Direito Tributário / O Estado e o poder de tributar 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q60.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Direito tributário / Conceito; princípios 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTORIA LEGISLATIVA - DIREITO TRIBUTáRIO, FINANCEIRO E CIDADANIA / ALEPE / 2014 / FCC




	Q61.
	Direito Tributário / Direito tributário / Tributo 
	Direito Tributário / Direito tributário / Tributo 
	Direito Tributário / Direito tributário / Tributo 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q62.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Código Tributário Nacional / Normas gerais de direito tributário 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q63.
	Direito Tributário / Norma tributária / Espécies; vigência; aplicação; interpretação 
	Direito Tributário / Norma tributária / Espécies; vigência; aplicação; interpretação 
	Direito Tributário / Norma tributária / Espécies; vigência; aplicação; interpretação 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q64.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Conceito 
	Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO DO TESOURO MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q65.
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Fato gerador 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Fato gerador 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Fato gerador 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q66.
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Sujeitos ativo e passivo 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Sujeitos ativo e passivo 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Sujeitos ativo e passivo 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC




	Q67.
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Solidariedade 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Solidariedade 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Solidariedade 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q68.
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Capacidade tributária 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Capacidade tributária 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Capacidade tributária 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL / Pref. Teresina/PI / 2016 / FCC




	Q69.
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Domicílio tributário 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Domicílio tributário 
	Direito Tributário / Obrigação tributária / Domicílio tributário 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q70.
	Direito Tributário / Crédito tributário 
	Direito Tributário / Crédito tributário 
	Direito Tributário / Crédito tributário 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q71.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Responsabilidade; solidariedade; sucessão 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q72.
	Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Princípios gerais 
	Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Princípios gerais 
	Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Princípios gerais 
	Fonte: ADMINISTRAçãO - SUPORTE ADMINISTRATIVO GERAL / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q73.
	Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Limitação ao poder de tributar 
	Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Limitação ao poder de tributar 
	Direito Tributário / Sistema tributário nacional / Limitação ao poder de tributar 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q74.
	Siglas utilizadas: 
	Siglas utilizadas: 
	Direito Tributário / Impostos 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q75.
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Conceito 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Conceito 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Conceito 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q76.
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Elementos essenciais para sua formação 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Elementos essenciais para sua formação 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Elementos essenciais para sua formação 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 18ª / 2013 / FCC




	Q77.
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Rescisão; nulidade 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Rescisão; nulidade 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Rescisão; nulidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q78.
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Alteração do contrato 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Alteração do contrato 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Alteração do contrato 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q79.
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Suspensão 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Suspensão 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Suspensão 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q80.
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Interrupção 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Interrupção 
	Direito do Trabalho / Contrato individual do trabalho / Interrupção 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q81.
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Justa causa 
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Justa causa 
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Justa causa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q82.
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Aviso prévio 
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Aviso prévio 
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Aviso prévio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q83.
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Fundo de garantia do tempo de serviço 
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Fundo de garantia do tempo de serviço 
	Direito do Trabalho / Extinção do contrato individual de trabalho / Fundo de garantia do tempo de serviço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q84.
	Direito Civil / Lei / Vigência 
	Direito Civil / Lei / Vigência 
	Direito Civil / Lei / Vigência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q85.
	Direito Civil / Lei / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Direito Civil / Lei / Aplicação da lei no tempo e no espaço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q86.
	Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e Capacidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e Capacidade 
	Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e Capacidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q87.
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Personalidade e Capacidade 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Personalidade e Capacidade 
	Direito Civil / Pessoas jurídicas / Personalidade e Capacidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 24ª / 2017 / FCC




	Q88.
	Direito Civil / Bens / Espécies e Classificação 
	Direito Civil / Bens / Espécies e Classificação 
	Direito Civil / Bens / Espécies e Classificação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q89.
	Direito Civil / Fatos e atos jurídicos / Negócios jurídicos 
	Direito Civil / Fatos e atos jurídicos / Negócios jurídicos 
	Direito Civil / Fatos e atos jurídicos / Negócios jurídicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC




	Q90.
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Direito Civil / Prescrição e decadência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/SP / 2017 / FCC




	Q91.
	Direito Civil / Contratos 
	Direito Civil / Contratos 
	Direito Civil / Contratos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 20ª / 2016 / FCC




	Q92.
	Direito Civil / Direitos reais / Posse 
	Direito Civil / Direitos reais / Posse 
	Direito Civil / Direitos reais / Posse 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - ADMINISTRAçãO TRIBUTáRIA / SEFAZ - SEGEP/MA / 2016 / FCC




	Q93.
	Direito Civil / Direitos reais / Propriedade 
	Direito Civil / Direitos reais / Propriedade 
	Direito Civil / Direitos reais / Propriedade 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/BA / 2016 / FCC




	Q94.
	Direito Processual Civil / Função jurisdicional / Caracterização 
	Direito Processual Civil / Função jurisdicional / Caracterização 
	Direito Processual Civil / Função jurisdicional / Caracterização 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q95.
	Direito Processual Civil / Ação 
	Direito Processual Civil / Ação 
	Direito Processual Civil / Ação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC




	Q96.
	Direito Processual Civil / Processo / Noções gerais; processo e procedimento; espécies; princípios; objeto; mérito; questão principal; questões preliminares e prejudiciais 
	Direito Processual Civil / Processo / Noções gerais; processo e procedimento; espécies; princípios; objeto; mérito; questão principal; questões preliminares e prejudiciais 
	Direito Processual Civil / Processo / Noções gerais; processo e procedimento; espécies; princípios; objeto; mérito; questão principal; questões preliminares e prejudiciais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q97.
	Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Juiz 
	Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Juiz 
	Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q98.
	Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Auxiliares da justiça 
	Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Auxiliares da justiça 
	Direito Processual Civil / Sujeitos do processo / Auxiliares da justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q99.
	Direito Processual Civil / Das partes / Capacidade 
	Direito Processual Civil / Das partes / Capacidade 
	Direito Processual Civil / Das partes / Capacidade 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q100.
	Direito Processual Civil / Das partes / Representação 
	Direito Processual Civil / Das partes / Representação 
	Direito Processual Civil / Das partes / Representação 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q101.
	Direito Processual Civil / Das partes / Substituição processual 
	Direito Processual Civil / Das partes / Substituição processual 
	Direito Processual Civil / Das partes / Substituição processual 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q102.
	Direito Processual Civil / Das partes / Litisconsórcio e assistência 
	Direito Processual Civil / Das partes / Litisconsórcio e assistência 
	Direito Processual Civil / Das partes / Litisconsórcio e assistência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q103.
	Direito Processual Civil / Das partes / Intervenção de terceiro 
	Direito Processual Civil / Das partes / Intervenção de terceiro 
	Direito Processual Civil / Das partes / Intervenção de terceiro 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q104.
	Direito Processual Civil / Das partes / Ministério Público 
	Direito Processual Civil / Das partes / Ministério Público 
	Direito Processual Civil / Das partes / Ministério Público 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q105.
	Direito Processual Civil / Competência / Conceito; classificações; critérios de determinação 
	Direito Processual Civil / Competência / Conceito; classificações; critérios de determinação 
	Direito Processual Civil / Competência / Conceito; classificações; critérios de determinação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q106.
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais 
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais 
	Direito Processual Civil / Fatos e atos processuais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q107.
	Direito Processual Civil / Processo de execução 
	Direito Processual Civil / Processo de execução 
	Direito Processual Civil / Processo de execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q108.
	Direito Processual Civil / Medidas Cautelares 
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