
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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

Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

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

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

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

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

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

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

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

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

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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



Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q3.

Texto 2A1-II

Não podemos descartar a operação humana por trás1

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

supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba

que todas as pessoas com índice de massa corporal regular4

tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice

elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial

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

obesidade dos usuários, o que nós sabemos, pela nossa

inteligência humana, que não é bem assim.

O sistema de aprendizagem de máquina diminui a10

ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de

gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa

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

realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.



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

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

julgue os itens que se seguem.

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

obediência à mesma regra de acentuação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

outros elementos de sequenciação textual

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

Q4.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

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

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

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

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

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

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

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

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



Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1-I,

julgue os itens que se seguem.

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

e restrita, o termo “sociedade”.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q5.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez,

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo “ser” no plural

— serem.

• CERTO

• ERRADO

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

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

oração

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

Q6.

Texto 2A1-II

Não podemos descartar a operação humana por trás1

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

supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba

que todas as pessoas com índice de massa corporal regular4

tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice

elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial

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

obesidade dos usuários, o que nós sabemos, pela nossa

inteligência humana, que não é bem assim.

O sistema de aprendizagem de máquina diminui a10

ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de

gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa

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

realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.

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



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

julgue os itens que se seguem.

Na linha 12, o termo “Contudo” foi empregado com o mesmo

sentido de Porquanto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q7.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

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

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q8.



Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “impõem” (■.24) está no plural porque

concorda com o termo “instituições” (■.23).

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q9.



Texto 2A1-I

O carrinho de compras do sítio eletrônico está lotado,

e o preço total agrada. Animado, você digita todas as

informações referentes ao cartão de crédito e, sem entender,

observa a transação ser negada. Mais tarde, descobre que o

banco tinha considerado suspeito aquele seu procedimento

virtual, uma vez que tinha características semelhantes às de

uma fraude. Decepcionante, não? E muito comum.

A fim de melhorar a experiência dos consumidores em

compras pela Internet, cientistas do Instituto de Tecnologia de

Massachusetts, nos Estados Unidos da América,

desenvolveram um sistema baseado em princípios de

aprendizagem de máquina.

A aprendizagem de máquina para a detecção de fraude

é baseada em equações matemáticas e algoritmos e funciona

em duas etapas. Na primeira, o sistema recebe exemplificações

de compras legítimas e ilegítimas. Em seguida, a máquina

avalia compras reais, levando em consideração os padrões

observados. O sistema funciona mais ou menos como nossos

neurônios. A partir de números e fórmulas, une ponto a ponto

informações sobre características de transações já feitas pelo

usuário — como valores médios gastos, horários de compra,

uso de celular, pontos usados, principais estabelecimentos —,

até chegar a uma probabilidade de fraude final. Com cada

constatação, o programa consegue melhorar os padrões

aprendidos.

Segundo um arquiteto de software de uma empresa

não participante do estudo, o modo como a máquina aprende

os padrões antes de começar a analisar compras interfere

diretamente no registro de falsos positivos e fraudes reais. “Se

a prepararmos apenas para detectar casos de não fraude,

podemos aumentar os riscos de fraudes que passam. Sendo

assim, precisamos aumentar ao máximo o balanço de situações

apresentadas à máquina para não pesar um lado mais do que o

outro”, detalha.

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

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto 2A1-I.

O emprego do sinal indicativo de crase em ‘à máquina’ (R.33)

é facultativo; portanto, sua eliminação não prejudicaria a

correção gramatical do trecho.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q10.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou 

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população 

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas, 

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela 

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método 

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas 

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais 

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

violenta reação popular. 

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu



ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o 

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da 

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a 

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra 

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas 

suspendeu a obrigatoriedade da vacina. 

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907, 

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de 

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do 

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

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

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

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

Q11.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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



Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

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

calculada, a coerência do texto seria mantida, embora seus

sentidos fossem alterados.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

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

Q12.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República

(MRPR), julgue os itens que se seguem.

A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do

poder público necessariamente uniformes e destinados

exclusivamente para órgão do serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q13.

Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft

Office 2013, julgue os itens a seguir.

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

o usuário, em um computador, localize arquivos e pastas

armazenados em outros computadores a ele conectados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q14.

Julgue os próximos itens, em relação aos conceitos da arquitetura

cliente-servidor e de Internet e intranet.

A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas,

continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer

ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Microsoft Internet Explorer

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q15.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Mozilla Firefox

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

Q16.

Com relação aos protocolos web e ao navegador Mozilla Firefox

em sua versão mais atual, julgue os itens seguintes.

Uma das ferramentas mais completas do Mozilla Firefox é o

corretor ortográfico, que é instalado no navegador e contém

todos os idiomas em um único dicionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação / Google Chrome

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

Q17.

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

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.

A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a

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

e também não serão mais exibidas as previsões da barra de

endereço dos sítios visitados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico / Microsoft Outlook, Outlook Express

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

Q18.



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

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

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

efetuada a inserção de um ou mais endereços como

destinatários, que receberão cópias do email com o conteúdo

ocultado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q19.

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

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.

Embora o Google possua diversos recursos para filtrar

resultados de pesquisas, não é possível encontrar uma imagem

em um sítio ou domínio específico.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Corpo de Bombeiro Militar/CE / 2014 / CESPE

Q20.

Com relação a redes, Internet e segurança, julgue os itens.

Os fóruns ou listas de discussão na Internet, denominados

também salas de chat ou de bate-papo, dispõem de ambiente

on-line para discussão em tempo real entre os membros

cadastrados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q21.

Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para

edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q22.

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

informática.

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

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

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q23.

Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

edição no programa Libre Office Impress, é possível, por meio

da opção Hyperlink, criar um link que permita o acesso a uma

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q24.

Julgue os itens a seguir, a respeito do sistema operacional Linux e

do editor de texto Word 2013.

O Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens

localizados em um mesmo documento e também de itens

localizados em documentos separados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q25.



Acerca do sistema operacional Linux, do gerenciador de arquivos

Windows Explorer e do Microsoft Excel 2010, julgue os itens

subsequentes.

A menos que o texto esteja entre aspas, o Microsoft

Excel 2010 não diferencia letras minúsculas e maiúsculas;

assim, as fórmulas =soma(c5:c10) e =SOMA(C5:C10)

produzirão o mesmo resultado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q26.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

Uma apresentação criada no PowerPoint 2013 não poderá ser

salva em uma versão anterior a esta, visto que a versão de 2013

contém elementos mais complexos que as anteriores.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q27.

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

Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft

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

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

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

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

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

a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente

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

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

igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será

impossível fazer a comparação e busca solicitada

exatamente devido ao fato de essas informações estarem em

arquivos distintos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q28.



Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste

no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na

liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de

entrada, à medida que isso se fizer necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q29.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Códigos maliciosos podem ter acesso aos dados armazenados

no computador e executar ações em nome dos usuários, de

acordo com as permissões de operação de cada um destes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware)

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

Q30.

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

julgue os itens subsequentes.

Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a

mais confiável e eficiente é o scareware, pois os antivírus

dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são

capazes de remover 99% dos vírus existentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q31.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento 

de becape corporativo de correio eletrônico é executado 

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e 

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

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



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

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã 

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape 

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Certificação digital

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q32.

Em relação ao uso da Internet e seus recursos, julgue os itens

a seguir.

Certificado digital de email é uma forma de garantir que a

mensagem enviada possui, em anexo, a assinatura gráfica do

emissor da mensagem.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q33.

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

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

enquanto as involuntárias merecem perdão e às vezes piedade, é

talvez necessário a quem estuda a natureza da virtude distinguir o

voluntário do involuntário. Tal distinção terá também utilidade para

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

pois, consideradas involuntárias aquelas coisas que ocorrem sob

compulsão ou por ignorância; e é compulsório ou forçado aquilo

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

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

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

que dela se houvessem apoderado.

(...)

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

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

mesquinhez, mas o indivíduo pródigo e o mesquinho são excessivos

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

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

em obter e é deficiente em dar.

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

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

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

Segundo Aristóteles, é preciso identificar entre as ações e as

paixões as que sejam voluntárias, ou seja, aquelas que

dependem da vontade, a fim de se reconhecer seu aspecto

ético.



• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q34.

Acerca de ética deontológica e de ética e democracia, julgue os

próximos itens.

A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres

humanos, a natureza e os animais intervêm no mundo ao seu

redor.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

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

Q35.

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

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q36.

Considerando as disposições do Código de Ética Profissional

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue

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

Diante de uma situação urgente de escolha que exija

do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais

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

justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético,

a fim de atender com maior efetividade ao interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Deveres e proibições



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

Q37.

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

administrador público.

O dever de eficiência do administrador público está

intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento

necessário à legitimidade de seus atos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q38.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Responsabilidade

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

Q39.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Penalidades

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

Q40.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX 



Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX 

 

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar 

 

 

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo 

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível 

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

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o 

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto, 

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

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no 

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo 

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no 

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

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos 

cofres públicos os valores gastos a título de despesas 

extraordinárias com o reparo do veículo. 

 

 

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético 

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

nº 8.112/1990. 

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

conduzia o veículo, em razão da natureza e gravidade da sua

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q41.

Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.429/1992, que trata

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos

de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.

A lei em apreço visa coibir o enriquecimento ilícito de agentes

públicos no exercício de cargo público e, portanto, suas

sanções recairão exclusivamente contra servidor efetivo

que praticar ato de improbidade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q42.

Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.429/1992, que trata

das sanções aplicáveis aos agentes públicos que praticarem atos

de improbidade administrativa, julgue os seguintes itens.

Em caso de lesão ao patrimônio público, deverá haver

o ressarcimento integral do dano.



• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia brasileira

Fonte: CONTADOR / MTE / 2014 / CESPE

Q43.

A taxa de desemprego nas seis principais regiões

metropolitanas do Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto

Alegre, Belo Horizonte e Salvador) subiu em janeiro de 2014,

em um movimento marcado pela dispensa de trabalhadores

temporários, mas a alta ficou abaixo da esperada pelo mercado. Foi

o menor índice para o mês de janeiro desde o início da série

histórica, em março de 2002.

O Globo, 21/2/2014, p. 27 (com adaptações).

Considerando o texto acima e os aspectos relevantes do quadro

econômico mundial contemporâneo, no qual o Brasil comparece

como economia emergente, julgue os próximos itens.

Atualmente, o setor automobilístico é o que mais gera emprego

no Brasil devido à manutenção de incentivos fiscais e ao bom

momento vivido pelo MERCOSUL, sendo a Argentina o maior

escoadouro da produção brasileira.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia Internacional

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

Q44.

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

financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com

economias mais frágeis.

Considerando esse contexto, julgue os

próximos itens.

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

cíclicas e, em geral, também se globalizam.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política nacional

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q45.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

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

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

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

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



o medo das consequências é essencial para coibir crimes. 

 

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

 

 

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

se seguem. 

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

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

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política Internacional

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

Q46.

Líderes coreanos encerram cúpula em ‘montanha sagrada’ na Coreia do Norte

O presidente sul-coreano Moon Jae-in realizou, nesta

quinta-feira, 20 de setembro, um desejo anunciado em abril deste

ano quando encontrou Kim Jong-un pela primeira vez: visitar o

Monte Paektu, vulcão considerado sagrado na Coreia do Norte.

Os dois líderes reuniram-se no local no último dia da cúpula

intercoreana realizada na mesma semana em Pyongyang.

O Estado de S.Paulo, 20/9/2018 (com adaptações).

Tendo o texto precedente como referência, julgue os itens a seguir,

a respeito das relações internacionais e de possíveis

desdobramentos contemporâneos que envolvam a Coreia do Sul e

a Coreia do Norte.

No encontro entre os líderes citados no texto, o presidente

sul-coreano manifestou o seu apoio à criação de uma usina de

energia nuclear na Coreia do Norte.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q47.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Sociedade

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q48.

Um homem australiano foi considerado o primeiro

criminoso a ser condenado por pedofilia no mundo depois de cair

em uma armadilha tecnológica e propor sexo a uma menina virtual

de nove anos. A polícia de uma cidade australiana, que o

monitorava, usou uma personagem de computação gráfica, criada

por uma ONG holandesa, para atraí-lo. O criminoso fez ofertas

sexuais, despiu-se e enviou imagens suas sem roupa para a suposta

criança em uma sala de bate-papo sobre sexo na Internet.

O Globo, 22/10/2014, p. 29 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência e considerando

a amplitude do tema que ele aborda, julgue os itens subsequentes.

As organizações não governamentais, como a mencionada no

texto, intensificaram sua atuação a partir das décadas finais do

século passado. Por atuarem em setores diversificados — como

meio ambiente, educação, alimentação e cultura —, essas

organizações refletem o posicionamento de crescentes setores

da sociedade mundial em defesa da cidadania e da vida no

planeta.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Meio ambiente, desenvolvimento sustentável

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

Q49.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, v. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Em razão de o Brasil ter firmado, no Acordo de Paris,

compromisso de reduzir a emissão de dióxido de carbono,

o carvão mineral extraído no Brasil tem sido subutilizado,

apesar de sua alta qualidade quanto a capacidade calorífica.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE



Q50.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

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

Q51.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Apesar das hidrelétricas, dos parques eólicos no Nordeste

brasileiro e da difusão da produção de energia solar, o petróleo

ainda é a fonte de energia mais importante do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Ciência e tecnologia.

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

Q52.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações 

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica 

— e, em particular, industrial — de um país. São condições



para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores 

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental. 

 

José William Vesentini. Geografia: o mundo em 

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações). 

 

 

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como 

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir. 

Com a revolução técnico-científica, o uso das

telecomunicações perdeu relevância e os fluxos materiais

tornaram-se mais densos e volumosos que os fluxos imateriais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações

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

Q53.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico de um país

e os seus dispositivos, por servirem de fundamento para o

conteúdo das normas infraconstitucionais, devem ser

imutáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais

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

Q54.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos

são fundamentos da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q55.



Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer

pessoa durante o período noturno, desde que portem

determinação judicial ou o morador consinta.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q56.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de

trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos

servidores ocupantes de cargo público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

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

Q57.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

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

espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e

não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje,

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

a nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso, poderá ser

conferida a João a condição de brasileiro nato.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q58.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.



Mandato eletivo poderá ser impugnado na justiça eleitoral

mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão

de ser públicos, em obediência ao princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q59.

No que se refere às disposições da Constituição Federal de 1988

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

Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese

de condenação judicial transitada em julgado por ato de

improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União

Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q60.

Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou

responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era

restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio

de Janeiro e reformar uma área específica de um museu

municipal, para a exposição das pinturas restauradas.

Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e

cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e

método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que

somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no

país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

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

Maria deve sugerir a federalização da posse de todo o acervo

de pinturas, uma vez que o referido projeto será executado

pelo IPHAN e cabe exclusivamente à União proteger

documentos, obras e bens de valor histórico, artístico e

cultural.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q61.

A respeito da organização político-administrativa dos entes 

federados, julgue os itens que se seguem.



Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança

com representantes de cultos religiosos ou igrejas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios

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

Q62.

A respeito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

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

Q63.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

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

aposentadoria serão reduzidos em cinco anos no caso de

professor da rede pública de ensino que tenha exercido, ainda

que parcialmente, a função de magistério.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

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

Q64.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

A investidura em emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público, que pode ser promovido por meio

de provas ou simplesmente por meio de avaliação de títulos.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q65.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do

Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por

razões de interesse público, mediante decisão fundamentada do

chefe da instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q66.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q67.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

Ato normativo publicado pelo presidente da República e cujo

conteúdo exorbite do poder de regulamentar poderá ser sustado

pelo Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia e Defensoria Públicas

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

Q68.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.



Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Administração direta e indireta

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

Q69.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente

da administração pública direta integrado à estrutura

administrativa da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Autarquias

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

Q70.

Considerando os ditames constitucionais da administração

pública, julgue os itens que se seguem.

Uma autarquia federal pode firmar contrato com o poder

público com a finalidade de ampliar sua autonomia

financeira e gerencial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Fundações

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

Q71.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Fundações públicas federais são órgãos que possuem

personalidade jurídica de direito público e que realizam,

precipuamente, a exploração de atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Empresas Públicas

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



Q72.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não

necessitam de lei específica que autorize sua criação e podem

ter patrimônio próprio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Sociedades de Economia Mista

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

Q73.

Em julho de 2018, em decorrência do Programa Nacional

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

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

mediante leilão, para a Equatorial Energia.

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

organização administrativa e licitação.

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

economia mista, era uma entidade integrante da administração

direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa / Centralizada e descentralizada

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

Q74.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens

que se seguem.

Nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia da informação

representam vantagens para o atendimento público ao

possibilitar a centralização das decisões e a descentralização

dos controles sobre os serviços prestados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q75.

Acerca dos atos administrativos, julgue os próximos itens.



A imperatividade do ato administrativo prevê que a

administração pública, para executar suas decisões, não

necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q76.

A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

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

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e

discricionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

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

Q77.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que

compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes

públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q78.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico



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

Q79.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

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

Q80.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

Decorre do poder disciplinar a prerrogativa da administração

pública de punir internamente as infrações funcionais de seus

servidores e as infrações administrativas cometidas por

particulares com quem o ente público tenha algum vínculo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

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

Q81.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder

de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico

da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / De polícia

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

Q82.

A respeito dos poderes administrativos, de licitações e contratos e

do processo administrativo, julgue os itens subsequentes.

Embora o poder de polícia da administração seja coercitivo, o

uso da força para o cumprimento de seus atos demanda decisão

judicial.



• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q83.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q84.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

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

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q85.

Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da

administração pública, julgue os próximos itens.

O controle judicial pode incidir sobre atividades

administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q86.



A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da

administração pública, julgue os itens a seguir.

Exercerá controle do tipo legislativo determinada casa

legislativa que anular ato executado por uma de suas unidades

gestoras.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q87.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada por

danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que seja

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

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.112/1990, e alterações

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

Q88.

Em 2015, Sara era servidora pública estável de

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

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público,

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado

efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano.

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

consequentemente, no estágio probatório.

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

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis da União.

Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira,

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações

eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido

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

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.429/1992, e alterações



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

Q89.

José, servidor de um órgão público, autorizou a entrada

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

público, em sua repartição. Cristina e José elaboraram

conjuntamente um documento falso que determinava a transferência

de determinados bens para outro prédio do órgão, por ordens

superiores. Sob essa justificativa, Cristina obteve autorização dos

seguranças para efetuar o transporte desses bens, ocasião em que

furtou equipamentos de tecnologia.

Nessa situação hipotética, conforme as disposições da

Lei nº 8.429/1992,

somente José, por ser agente público, estará sujeito às

penalidades relativas aos atos de improbidade administrativa

previstas na lei em questão, enquanto Cristina, por não

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

devendo ser responsabilizada somente na esfera criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 9.784/1999, e alterações

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

Q90.

Inconformada com a aplicação de uma multa, uma

sociedade privada contratada pelo poder público ingressou

com pedido administrativo de anulação da penalidade. No

curso do processo, o representante legal da sociedade foi

chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A

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

recurso administrativo.

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

seguem, considerando as disposições legais acerca de

processo administrativo.

O não atendimento à intimação para comparecimento pelo

representante legal da sociedade importou em renúncia ao

direito da sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q91.

Uma lei nova, oficialmente publicada, que regula 

inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma, 

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

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

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



um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos 

antes, com base na lei antiga. 

 

 

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes, 

considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro. 

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

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Lei de introdução às normas do direito brasileiro / Aplicação e conflito das leis no tempo e eficácia da lei no espaço

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

Q92.

Julgue os itens a seguir, à luz da Lei de Introdução ao Código

Civil — Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Se a lei não dispuser em sentido diverso, a sua vigência terá

início noventa dias após a data de sua publicação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q93.

Uma lei nova, oficialmente publicada, que regula

inteiramente assunto que antes era disciplinado por outra norma,

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

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

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

um processo em que as partes discutiam um contrato firmado anos

antes, com base na lei antiga.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes,

considerando as disposições da Lei de Introdução às Normas do

Direito Brasileiro.

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

delas será aplicada ao contrato, o juiz deverá considerar

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

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Pessoas naturais / Personalidade e capacidade

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

Q94.



Com base no disposto no Código Civil acerca de personalidade

e capacidade jurídica, julgue os itens a seguir.

A pessoa jurídica, assim como a física, é capaz de direitos

e deveres na ordem civil.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Pessoas naturais / Domicílio

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

Q95.

Com base nas disposições do Código Civil, julgue os itens

seguintes.

Se a pessoa natural tiver diversas residências onde viva

alternadamente, qualquer uma delas é considerada seu

domicílio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Pessoas naturais / Direitos da personalidade

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

Q96.

Acerca dos direitos da personalidade, julgue os itens que se

seguem.

Ressalvadas as exceções previstas em lei, os direitos da

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, podendo

o seu exercício, no entanto, sofrer limitação voluntária.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Pessoas naturais / Ausência

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2012 / CESPE

Q97.

Com relação à morte presumida das pessoas naturais, julgue os itens

que se seguem, à luz das disposições do Código Civil.

Presume-se a morte da pessoa natural, quanto aos ausentes, nos

casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Pessoas jurídicas



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

Q98.

Considerando que Francisco, José e Luiz tenham-se reunido, em

janeiro de 2014, para criar a Associação X, com a finalidade de

auxiliar pessoas carentes em projetos para aquisição de moradia,

além de ajudar a executar projetos de construção e cadastramento

dos demais associados, no âmbito de programas governamentais e

assistenciais, julgue os itens subsequentes.

Se José, em ação judicial, alegar que a constituição da Associação X se deu mediante simulação, apenas para

arrecadar taxas de associados, o juiz poderá decretar a

anulabilidade dos seus atos, determinando a sua extinção.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Bens: diferentes classes

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

Q99.

Julgue os itens subsequentes com base nas disposições do Código

Civil acerca de bens, fatos jurídicos e prescrição.

São considerados bens particulares aqueles pertencentes a

pessoas jurídicas de direito público interno às quais se tenha

dado estrutura de direito privado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Atos e fatos jurídicos / Fato e ato jurídico

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

Q100.

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

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

o negócio jurídico é classificado como aquisição por ato

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

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Atos e fatos jurídicos / Negócio jurídico / Disposições gerais, classificação e interpretação

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

Q101.

Julgue os próximos itens, referentes à interpretação da lei, aos

direitos da personalidade, à validade dos negócios jurídicos e à

prova.



Considere a seguinte situação hipotética.

Ricardo e Andrea adquiriram imóvel residencial de uma

construtora que prometeu a entrega do bem em janeiro de

2013. Entretanto, o imóvel foi entregue somente em fevereiro

de 2014, o que obrigou o casal a residir na casa de parentes por

um ano.

Nessa situação, os adquirentes fazem jus a indenização por

danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Atos e fatos jurídicos / Negócio jurídico / Invalidade do negócio jurídico

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

Q102.

Julgue os próximos itens, referentes à interpretação da lei, aos

direitos da personalidade, à validade dos negócios jurídicos e à

prova.

Considere a seguinte situação hipotética.

Carlos, maior e capaz, celebrou com Rafael, menor de

dezessete anos de idade, contrato pelo qual se comprometeu a

realizar reparos na casa onde Rafael reside.

Nessa situação, Carlos poderá pleitear a anulação do contrato

com base na incapacidade de Rafael.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Atos e fatos jurídicos / Negócio jurídico / Representação, condição, termo e encargo

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

Q103.

Julgue os itens subsequentes com base nas disposições do Código

Civil acerca de bens, fatos jurídicos e prescrição.

Denomina-se representação a relação jurídica em que uma

pessoa se obriga perante terceiro por meio de ato praticado em

seu nome por representante, cujos poderes são conferidos por

lei ou por mandato.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Atos e fatos jurídicos / Negócio jurídico / Defeitos do negócio jurídico

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

Q104.



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

contratos, julgue os itens subsequentes.

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

caráter objetivo e o seu reconhecimento prescinde de

demonstração do consilium fraudis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Atos e fatos jurídicos / Prescrição e decadência

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

Q105.

Julgue os itens subsequentes com base nas disposições do Código

Civil acerca de bens, fatos jurídicos e prescrição.

Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo entre

as partes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Civil / Atos e fatos jurídicos / Atos lícitos e ilícitos

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

Q106.

A respeito do ato jurídico perfeito, julgue o item subsecutivo.

O ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei

vigente ao tempo em que tenha sido efetuado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Aplicação da Lei Penal

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

Q107.

Em sete de janeiro de 2017, João praticou conduta que,

à época, configurava crime punível com prisão. O resultado

desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses

depois, ou seja, em sete de março do mesmo ano, momento no qual

a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos

grave, de restrição de direitos.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal,

considera-se praticado o crime somente em sete de março de

2017, momento em que se alcançou o resultado desejado.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Crime

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

Q108.

Considerando que crime é fato típico, ilícito e culpável, julgue os

itens a seguir.

Crime doloso é aquele em que o sujeito passivo age com

imprudência, negligência ou imperícia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal

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

Q109.

Julgue os itens que se seguem, relativos à imputabilidade penal.

Pessoas doentes mentais, que tenham dezoito ou mais anos de

idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o

caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de

acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas

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

Q110.

José, com vinte anos de idade, e seu primo, Pedro, de

quinze anos de idade, saíram para conversar em um bar. José, que

estava ingerindo bebida alcoólica, ficou muito bêbado rapidamente

em razão do efeito colateral provocado por medicamento de que

fazia uso. Pedro, percebendo o estado de embriaguez do primo, fez

que este praticasse um ato que sabia ser tipificado como delituoso.

A respeito dessa situação hipotética e considerando o concurso de

pessoas e a imputabilidade penal, julgue os itens que se seguem.

José e Pedro cometeram crime em concurso de pessoas, e, haja

vista que Pedro foi o mentor, a ele deverá ser imputada

punição mais grave que a de José.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Penal / Ação penal

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q111.

Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos

casacos e bolsas de pessoas que ali transitavam. Paulo tem

dezessete anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que

é servidor da Casa.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Poderá ser dispensado o inquérito policial referente ao caso se

a apuração feita pela polícia legislativa reunir informações

suficientes e idôneas para o oferecimento da denúncia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Extinção da punibilidade

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

Q112.

No que diz respeito à extinção da punibilidade, julgue os itens

seguintes.

A extinção da punibilidade pela prática do crime de furto

alcança o crime de receptação, haja vista que este último só foi

possível em razão do primeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Lei nº 8.429/1992

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

Q113.

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

—, julgue os itens a seguir.

É imprescindível a ocorrência de dolo para a tipificação, como

ato de improbidade administrativa, da conduta de agente

público que cause prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Princípios gerais / Aplicação da lei processual no tempo e no espaço, aplicação ordinária, extraordinária e

exceções legais

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

Q114.



Acerca da aplicabilidade da lei processual penal no tempo e no

espaço e dos princípios que regem o inquérito policial, julgue os

itens a seguir.

Em relação à aplicação da lei processual penal no espaço,

vigora o princípio da territorialidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Princípios gerais / Inquérito policial

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

Q115.

A respeito dos procedimentos de investigação, julgue os itens que

se seguem.

Notitia criminis é o meio pelo qual a vítima de delito ou o seu

representante legal manifesta sua vontade a respeito da

instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de

denúncia, nas hipóteses de ação penal pública condicionada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Pressupostos processuais / Ação penal: aspectos relevantes, espécies

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

Q116.

Acerca da ação penal e suas espécies, julgue os itens seguintes.

Em se tratando de crime que se apura mediante ação penal

pública incondicionada, havendo manifestação tempestiva do

Ministério Público pelo arquivamento do inquérito policial,

faculta-se ao ofendido ou ao seu representante legal a

oportunidade para a ação penal privada subsidiária da pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Pressupostos processuais / Denúncia e queixa crime

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

Q117.

No que se refere a concurso de pessoas, aplicação da pena, medidas

de segurança e ação penal, julgue os itens a seguir.

Salvo disposição expressa em contrário, o direito de queixa ou

de representação do ofendido decai no prazo de seis meses,

contado do dia em que tiver ocorrido o crime.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito processual Penal / Juiz

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / CNJ / 2013 / CESPE

Q118.

Acerca dos juízes, julgue os itens seguintes.

O juiz se dará por suspeito, não caracterizando hipótese de

impedimento, se seu ascendente estiver respondendo a

processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja

controvérsia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Ministério Público

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

Q119.

No que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para

assegurar a liberdade, julgue os seguintes itens.

Membro do Ministério Público não tem legitimidade ativa para

impetrar habeas corpus, mesmo que constate alguma das

hipóteses de ilegalidade na prisão do autor do delito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Acusado, defensor

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q120.

No que se refere ao direito processual penal, julgue os itens que se

seguem.

Caso, em seu interrogatório, o acusado afirme que sua defesa

será patrocinada por advogado particular, não haverá

necessidade de o defensor apresentar o instrumento de

mandato.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Assistentes e auxiliares da justiça

Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/BA / 2013 / CESPE

Q121.

Em relação ao processo penal e à legislação pertinente, julgue os

itens que se seguem.



A intervenção do ofendido é admitida na ação penal pública ou

privada, podendo ele habilitar-se como assistente de acusação

desde o inquérito policial e, se for o caso, acompanhar a

execução da pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Procedimentos comum, ordinário, sumário: características básicas

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/AL / 2012 / CESPE

Q122.

No que concerne aos aspectos processuais das leis penais

extravagantes e às inovações legais havidas no sistema processual

penal, julgue os itens a seguir.

Nos procedimentos ordinário e sumário, após o interrogatório

do réu em juízo, este deverá, por intermédio de seu advogado,

apresentar defesa prévia, no prazo de 10 dias, ocasião em que

poderão ser arguidas preliminares, teses defensivas, arrolar

testemunhas e oferecer documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Procedimento do júri: características básicas

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

Q123.

Julgue os itens a seguir, referentes à competência, à prova e aos

atos citatórios.

No procedimento do tribunal do júri, se for demonstrada

qualquer causa de isenção da pena ou de exclusão do crime, o

juiz singular deverá absolver sumariamente o acusado,

suprimindo a competência do júri popular.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Prazos processuais: conceito, características, princípios e contagem

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

Q124.

Em relação aos prazos processuais, à comunicação dos respectivos

atos e aos sujeitos da relação processual, julgue os itens que se

seguem.

Da sentença condenatória devem ser obrigatoriamente

intimados o réu e o seu defensor, seja ele público, dativo ou

constituído; todavia, o prazo para eventual recurso fluirá a

partir da intimação do réu, quando se dá por aperfeiçoado o

procedimento de cientificação da decisão.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito processual Penal / Comunicação dos atos processuais: citações e intimações, formas, características e requisitos

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

Q125.

Em relação aos prazos processuais, à comunicação dos respectivos

atos e aos sujeitos da relação processual, julgue os itens que se

seguem.

O mandado de citação do réu deverá incluir todas as

informações relativas à demanda, como, por exemplo, o nome

do juiz, o nome do querelante — nas ações iniciadas por

queixa — e a finalidade da citação. Esse rol de informações

denomina-se, doutrinariamente, requisitos intrínsecos do

mandado de citação.

• CERTO

• ERRADO

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

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios / Regimento Interno

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q126.

Com base nas disposições do Regimento Interno do TJDFT,

julgue os itens a seguir.

Vencido o relator na questão principal, a lavratura do acórdão

competirá ao prolator do primeiro voto vencedor.

• CERTO

• ERRADO

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

Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT / Provimento Geral

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q127.

Consoante as disposições do Provimento Geral da Corregedoria

aplicado aos juízes e ofícios judiciais do DF, julgue os itens

seguintes.

É obrigatória, sob pena de nulidade processual, a publicação

do inteiro teor da sentença no órgão oficial da imprensa.

• CERTO

• ERRADO

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

Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios: Lei nº 11.697/2008 e alterações / Lei de Organização Judiciária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q128.



A respeito da organização judiciária do DF e dos territórios,

julgue os itens a seguir com base nas disposições da Lei

n.º 11.697/2008 e suas alterações.

As atribuições dos oficiais de justiça incluem atuar como perito

oficial na determinação de valores nos casos indicados em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Juiz e Auxiliares da Justiça / Poderes, deveres e responsabilidade juiz

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

Q129.

Acerca dos atos processuais, julgue os seguintes itens.

De acordo com o código de processo civil, os atos do juiz

consistem em sentenças, decisões interlocutórias e atos

ordinatórios.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Juiz e Auxiliares da Justiça / Escrivão; Serventuário; Oficial de justiça

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

Q130.

Julgue os próximos itens, relativos aos deveres e às

responsabilidades dos sujeitos do processo.

O oficial de justiça goza de proteção legal no sentido de não

ser responsabilizado civil ou regressivamente em razão da

recusa de cumprimento, no prazo estipulado, de atos

determinados pela lei ou pelo juiz.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Atos processuais / Forma dos atos processuais

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

Q131.

Acerca dos atos processuais, julgue os seguintes itens.

Decisão interlocutória consiste no ato pelo qual o juiz põe fim

à fase cognitiva do procedimento comum.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Lei nº 9.099/1995, e alterações



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

Q132.

Em relação ao processo de execução no âmbito do Código de Processo Civil, aos juizados especiais cíveis e à ação civil pública,

julgue os itens subsecutivos.

O credor poderá ajuizar a ação de conhecimento ou de

execução perante os juizados especiais cíveis se o valor a ser

cobrado for inferior a quarenta salários mínimos, ainda que

constante de título executivo extrajudicial. Nesse caso, é

facultativa a presença de advogado.

• CERTO

• ERRADO

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