
Língua Portuguesa / Leitura, compreensão e interpretação de textos

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q1.

A vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de

preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos

animais diurnos, por mais que boêmios da pá virada e

vampiros em geral discordem dessa afirmativa. Poucas

vezes a gente pensa nisso, do mesmo jeito que devem ser

poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas,

mamíferos ou terráqueos, outros rótulos que nos cabem por

força da natureza das coisas.

A humanidade continua se aperfeiçoando na arte de

afastar as trevas noturnas de todo hábitat humano. Luz soa

para muitos como sinônimo de civilização, e pode-se

observar do espaço o mapa das desigualdades econômicas

mundiais desenhado na banda noturna do planeta. A

parcela ocidental do hemisfério norte é, de longe, a mais

iluminada.

Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo

ambiental muito alto, avisam os cientistas. Nos humanos, o

excesso de luz urbana que se infiltra no ambiente no qual

dormimos pode reduzir drasticamente os níveis de

melatonina, que regula o nosso ciclo de sono-vigília.

Mesmo assim, sinto uma alegria quase infantil

quando vejo se acenderem as luzes da cidade. E repito para

mim mesmo a pergunta que me faço desde que me

conheço por gente: quem é o responsável por acender as

luzes da cidade? O mais plausível é imaginar que essa

tarefa caiba a sensores fotoelétricos espalhados pelos

bairros. Mas e antes dos sensores, como é que se fazia?

Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta

no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da

luz solar, acionava um interruptor, e a cidade toda se

iluminava.

Não consigo pensar em um cargo público mais

empolgante que o desse homem. Claro que o cargo, se

existia, já foi extinto, e o homem da luz já deve ter se

transferido para o mundo das trevas eternas.

Reinaldo Moraes. “Luz! Mais luz”. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).

No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do

texto precedente, julgue os itens a seguir.

Infere-se do primeiro parágrafo do texto que “boêmios da pá

virada e vampiros” diferem biologicamente dos seres

humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior

parte de suas atividades durante a manhã e a tarde.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Estruturação do texto e dos parágrafos

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q2.

A vida humana só viceja sob algum tipo de luz, de 

preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos 

animais diurnos, por mais que boêmios da pá virada e 

vampiros em geral discordem dessa afirmativa. Poucas 

vezes a gente pensa nisso, do mesmo jeito que devem ser



poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas, 

mamíferos ou terráqueos, outros rótulos que nos cabem por 

força da natureza das coisas. 

A humanidade continua se aperfeiçoando na arte de 

afastar as trevas noturnas de todo hábitat humano. Luz soa 

para muitos como sinônimo de civilização, e pode-se 

observar do espaço o mapa das desigualdades econômicas 

mundiais desenhado na banda noturna do planeta. A 

parcela ocidental do hemisfério norte é, de longe, a mais 

iluminada. 

Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo 

ambiental muito alto, avisam os cientistas. Nos humanos, o 

excesso de luz urbana que se infiltra no ambiente no qual 

dormimos pode reduzir drasticamente os níveis de 

melatonina, que regula o nosso ciclo de sono-vigília. 

Mesmo assim, sinto uma alegria quase infantil 

quando vejo se acenderem as luzes da cidade. E repito para 

mim mesmo a pergunta que me faço desde que me 

conheço por gente: quem é o responsável por acender as 

luzes da cidade? O mais plausível é imaginar que essa 

tarefa caiba a sensores fotoelétricos espalhados pelos 

bairros. Mas e antes dos sensores, como é que se fazia? 

Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta 

no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da 

luz solar, acionava um interruptor, e a cidade toda se 

iluminava. 

Não consigo pensar em um cargo público mais 

empolgante que o desse homem. Claro que o cargo, se 

existia, já foi extinto, e o homem da luz já deve ter se 

transferido para o mundo das trevas eternas.

Reinaldo Moraes. “Luz! Mais luz”. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).

No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do

texto precedente, julgue os itens a seguir.

A forma verbal “viceja” (■.1) poderia ser substituída por

germina, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical

do trecho.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Articulação do texto

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

Q3.

Texto CB2A2AAA

É inegável que o Estado representa um ônus para a 

sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento, 

consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal 

necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar 

mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade. 

Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização, 

cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento, 

de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz. 

O bom funcionamento do Estado, que inclui também 

o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do 

controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e 

tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição 

de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe, 

notadamente sob as luzes do princípio constitucional da 

eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.



O dever de cuidado é consequência direta do 

postulado da indisponibilidade do interesse público. Em 

decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever 

de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o 

interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis. 

Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar 

de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita. 

O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla 

interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um 

dever de cooperação, não como faculdade, mas como 

obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como 

previsões normativas específicas, convênios e acordos. 

Sob essa perspectiva, o controle público do Estado 

deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com 

o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse 

contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a 

todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle 

da máquina estatal. 

A observância do dever de cuidado e do de 

cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida 

e concertada das estruturas orientadas para a função de controle 

da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos 

de controle, comportamentos de responsabilidade e 

responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno 

compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o 

que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime 

de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o 

comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e 

proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a 

ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.

Diogo Roberto Ringenberg. Direito fundamental ao

bom funcionamento do controle público. In: Controle

Público, nº 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).

Com relação às estruturas linguísticas do texto CB2A2AAA, julgue

os itens a seguir.

A coerência do texto seria preservada caso os vocábulos

“comprometida” (R.35) e “concertada” (R.36) fossem

substituídos, respectivamente, por responsável e reparada.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação contextual de palavras e expressões

Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q4.

A língua que falamos, seja qual for (português, 

inglês...), não é uma, são várias. Tanto que um dos mais 

eminentes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a 

respeito: “Todos temos de ser poliglotas em nossa própria 

língua”. Qualquer um sabe que não se deve falar em uma 

reunião de trabalho como se falaria em uma mesa de bar. A 

língua varia com, no mínimo, quatro parâmetros básicos: no 

tempo (daí o português medieval, renascentista, do século XIX, 

dos anos 1940, de hoje em dia); no espaço (português lusitano, 

brasileiro e mais: um português carioca, paulista, sulista,10 

nordestino); segundo a escolaridade do falante (que resulta em 

duas variedades de língua: a escolarizada e a não escolarizada) 

e finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto é,13 

o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o motivo 

da nossa comunicação ■ e, nesse caso, há, pelo menos, duas



variedades de fala: formal e informal.16 

A língua é como a roupa que vestimos: há um traje 

para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje 

social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas 

situações em que se usa maiô ou mesmo nada, quando se toma 

banho. Trata-se de normas indumentárias que pressupõem um 

uso “normal”. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é 

normal, pois causa estranheza. 

A língua funciona do mesmo modo: há uma norma 

para entrevistas de emprego, audiências judiciais; e outra para 

a comunicação em compras no supermercado. A norma culta é 

o padrão de linguagem que se deve usar em situações formais. 

A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em 

todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de 

parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a gente 

tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir de terno à 

praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É claro que os pais 

devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente, e o 

professor deve corrigir o aluno, mas será que temos o direito de 

advertir o balconista que nos cobra “dois real” pelo cafezinho?

Língua Portuguesa. Internet: w<ww.revistalingua.uol.com.br> (com adaptações).

De acordo com o texto acima, julgue os seguintes itens.

O vocábulo “indumentárias” (R.21) está empregado em sentido

figurado.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe: processos de coordenação e subordinação

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q5.

As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se

intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos

seres humanos — alimentar-se, proteger-se do frio e do

calor, ter o que calçar etc. Estas colocam os homens em

uma relação de dependência com a natureza, pois no

mundo natural estão os elementos que serão utilizados para

atendê-las.

Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos

que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do

trabalho humano. Os processos de produção dos objetos

que nos cercam movimentam relações diversas entre os

indivíduos, assim como a organização do trabalho

alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos

da história.

De acordo com o cientista social norte-americano

Marshall Sahlins, nas sociedades tribais, o trabalho

geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas

sociedades industrializadas. Naquelas, o trabalho está

integrado a outras dimensões da sociabilidade — festas,

ritos, artes, mitos etc. —, não representando, assim, um

mundo à parte.

Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo, e

praticamente todos trabalham. Sahlins propôs que tais

sociedades fossem conhecidas como “sociedades de

abundância” ou “sociedades do lazer”, pelo fato de que

nelas a satisfação das necessidades básicas sociais e

materiais se dá plenamente.

Thiago de Mello. Trabalho. Internet: <educacao.globo.com> (com adaptações).



Julgue os seguintes itens, a respeito das ideias e das construções

linguísticas do texto apresentado.

Com o emprego da expressão “assim como” (■.12),

estabelece-se uma relação de comparação entre ideias

expressas no período.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q6.

As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se

intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos

seres humanos — alimentar-se, proteger-se do frio e do

calor, ter o que calçar etc. Estas colocam os homens em

uma relação de dependência com a natureza, pois no

mundo natural estão os elementos que serão utilizados para

atendê-las.

Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos

que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do

trabalho humano. Os processos de produção dos objetos

que nos cercam movimentam relações diversas entre os

indivíduos, assim como a organização do trabalho

alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos

da história.

De acordo com o cientista social norte-americano

Marshall Sahlins, nas sociedades tribais, o trabalho

geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas

sociedades industrializadas. Naquelas, o trabalho está

integrado a outras dimensões da sociabilidade — festas,

ritos, artes, mitos etc. —, não representando, assim, um

mundo à parte.

Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo, e

praticamente todos trabalham. Sahlins propôs que tais

sociedades fossem conhecidas como “sociedades de

abundância” ou “sociedades do lazer”, pelo fato de que

nelas a satisfação das necessidades básicas sociais e

materiais se dá plenamente.

Thiago de Mello. Trabalho. Internet: <educacao.globo.com> (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito das ideias e das construções

linguísticas do texto apresentado.

A locução “em razão de” (■.9) expressa uma ideia de causa.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q7.

O avião demorou a decolar, havia nevascas pela 

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

me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em



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

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

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

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

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

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

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

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

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

menino não se mexeu, continuou recostado na cabeceira com 

os olhos fitos na televisão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de

bem-querer e de coragem.

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse,

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

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

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as

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

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

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

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

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu

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

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

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo

diz: “Não me deixes”.

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

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

outros quinze.28

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

Julgue os itens seguintes, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto precedente.

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

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

ideias do texto, por isso sua supressão não interferiria nos

sentidos originais do trecho.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Funções das classes de palavras

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q8.

As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se 

intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos 

seres humanos — alimentar-se, proteger-se do frio e do 

calor, ter o que calçar etc. Estas colocam os homens em



uma relação de dependência com a natureza, pois no 

mundo natural estão os elementos que serão utilizados para 

atendê-las. 

Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos 

que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do 

trabalho humano. Os processos de produção dos objetos 

que nos cercam movimentam relações diversas entre os 

indivíduos, assim como a organização do trabalho 

alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos 

da história. 

De acordo com o cientista social norte-americano 

Marshall Sahlins, nas sociedades tribais, o trabalho 

geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas 

sociedades industrializadas. Naquelas, o trabalho está 

integrado a outras dimensões da sociabilidade — festas, 

ritos, artes, mitos etc. —, não representando, assim, um 

mundo à parte. 

Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo, e 

praticamente todos trabalham. Sahlins propôs que tais 

sociedades fossem conhecidas como “sociedades de 

abundância” ou “sociedades do lazer”, pelo fato de que 

nelas a satisfação das necessidades básicas sociais e 

materiais se dá plenamente.

Thiago de Mello. Trabalho. Internet: <educacao.globo.com> (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito das ideias e das construções

linguísticas do texto apresentado.

Caso o advérbio “praticamente” (■.23) fosse isolado por

vírgulas, a correção gramatical do trecho seria alterada.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

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

Q9.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de 

bem-querer e de coragem. 

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse, 

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

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

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as 

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

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

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

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

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu 

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

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

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo 

diz: “Não me deixes”.



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

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

outros quinze.28

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

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.

Sem prejuízo para o sentido original e para a correção

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

substituída por germinasse.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

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

Q10.

Os juízes que se deparam com o tema dos conflitos

familiares e da violência doméstica assistem a situações de

violência extrema, marcadas pelo abuso das relações de afeto

e parentesco, pela deslealdade nas relações íntimas de afeto e

confiança. A violência doméstica exclui e segrega os

integrantes da família, pois as vítimas são muitas vezes

consideradas responsáveis pelas agressões que sofrem. É a

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

espancada quem “provoca” os pais. Obviamente os membros

da família ficam apavorados diante da possibilidade da

agressão e da exclusão e temem pela própria vida quando

dependem da família para sobreviver emocional ou

materialmente. Assim, todos são atingidos pela agressão a um

deles dirigida.

Importa destacar que a violência intrafamiliar pode se

dar tanto de forma omissiva, pela ausência de cuidados

necessários ao desenvolvimento do indivíduo, de alimentação

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

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

agressões físicas ou verbais. Esses atos são capazes de gerar

sentimento de insegurança nos membros da família. No âmbito

doméstico, as agressões decorrem da vontade de dominar e

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

maior parte dos ataques tem motivos banais, como o

espancamento de mulheres que se recusam a preparar o almoço

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

das crianças, o choro excessivo.

O processo judicial restaura a verdade dos fatos.

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

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

reparação devida. Muitas vezes não se persegue o

encarceramento do agressor, mas apenas a responsabilização

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

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

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

agentes envolvidos no amparo e proteção às vítimas

desenvolvem sensibilidade especial para o tema. E, movidos

pela empatia com os mais fracos nas relações sociais e

familiares, buscam ajudar a restabelecer a linguagem de

respeito entre os membros da comunidade familiar,

propiciando o resgate dos sentimentos que a mantêm coesa e

saudável.



Theresa Karina de Figueiredo Gaudêncio Barbosa. Paz em

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

Acerca dos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue os

itens seguintes.

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

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

“mantêm” prejudicaria a correção gramatical do período.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q11.

Texto CB2A2BBB

O fenômeno da corrupção, em virtude de sua

complexidade e de seu potencial danoso à sociedade, exige,

além de uma atuação repressiva, também uma ação preventiva

do Estado. Portanto, é preciso estimular a integridade no

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

em prol do interesse público.

Entende-se que a integridade pública representa o

estado ou condição de um órgão ou entidade pública que está

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

que seja imaculada ou sem desvios, conforme as normas e

valores públicos.

De acordo com a Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico (OCDE), a integridade é mais do

que a ausência de corrupção, pois envolve aspectos positivos

que, em última análise, influenciam os resultados da

administração, e não apenas seus processos. Além disso,

a OCDE compreende um sistema de integridade como um

conjunto de arranjos institucionais, de gerenciamento, de

controle e de regulamentações que visem à promoção da

integridade e da transparência e à redução do risco de atitudes

que violem os princípios éticos.

Nesse sentido, a gestão de integridade refere-se às

atividades empreendidas para estimular e reforçar a integridade

e também para prevenir a corrupção e outros desvios dentro de

determinada organização.25

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

Ainda com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A2BBB,

julgue os itens subsequentes.

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

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

seriam mantidas caso a forma verbal “violem” fosse flexionada

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

termo “risco”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal



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

Q12.

Trabalhar é condição essencial, não somente pela

manutenção financeira, mas pela dignificação da vida. Trabalhar

constitui uma parte importante da vida. E vai além do ganha-pão.

Tem a ver com realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar

sentido para os dias. “A importância do trabalho na vida do ser

humano vai muito além da satisfação de nossas necessidades

básicas. O trabalho, por si só, é revelador da nossa humanidade, uma

vez que possibilita a ação transformadora sobre a natureza e si

mesmo. Além disso, a nossa capacidade inventiva e criadora é

exteriorizada através do ofício que realizamos”, afirma a psicóloga

organizacional Vanessa Rissi.

De outro lado, o fato de não trabalhar pode ter

consequências negativas, que afetam a personalidade. “Em razão da

centralidade que o trabalho ocupa em nossas vidas é que podemos

compreender as consequências negativas do não trabalho, da

inatividade. Um sujeito sem trabalho é impedido de se realizar como

homem e cidadão, o que atinge sua dignidade”, salienta a psicóloga.

Tão importante quanto desempenhar o seu ofício é gostar

do que se faz. Quem realiza o seu trabalho sem estar contente com

o que executa certamente não terá empenho e renderá menos, além

de ficar propenso ao desenvolvimento da depressão. “Trabalhar sem

sentir prazer é sinônimo de sofrimento e de adoecimento. Um

trabalho que não for considerado gerador de bem-estar trará mais

prejuízos do que benefícios. Não é possível que um trabalho, ao

causar sofrimento, cumpra a sua função de dignificar o homem.”25

“A sensação de bem-estar está ligada a características como

trabalho estimulante e desafiador, possibilidade de crescimento na

carreira, aprendizado e desenvolvimento, clima organizacional

positivo, remuneração e benefícios justos”, afirma Vanessa. Por

isso, tão importante quanto gostar do que se faz é desempenhar essa

função em um local que ofereça as condições necessárias.

Glenda Mendes. O trabalho dignifica o homem. In: O Nacional,

1.º/5/2013. Internet: <http://onacional.com.br> (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, referentes às ideias e às estruturas linguísticas

apresentadas no texto acima.

O sujeito das orações expressas pelas formas verbais “terá” (R.20)

e “renderá” (R.20) é indeterminado.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

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

Q13.

O avião demorou a decolar, havia nevascas pela 

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

me mandaram para Buenos Aires, mas gostei de chegar em 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



menino não se mexeu, continuou recostado na cabeceira com 

os olhos fitos na televisão.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tantos netos, e tantos descendentes que povoaram o sertão de

bem-querer e de coragem.

Sim, foi vagaroso até que o “feijão grelasse,

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

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

ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as

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

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

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

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

Ainda não tem água e há o lamento, mas aconteceu

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

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

que não envergavam e permaneceram porque o sertão mesmo

diz: “Não me deixes”.

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

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

outros quinze.28

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

Julgue os itens seguintes, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto precedente.

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

poderia ser suprimido, sem comprometimento da correção

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

definido feminino antes de termos que indicam horário, como

“meia-noite”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q14.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do 

Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por 

processos que culminaram consolidando-o como instituição e 

ampliando sua área de atuação. 

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito 

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas 

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas 

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, 

atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover 

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos 

feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da



Fazenda (defensor do fisco). 

Só no Império, em 1832, com o Código de Processo 

Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do 

Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao 

criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo, 

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no 

âmbito federal. 

Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988, 

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque 

para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos. 

Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de 

ouvidoria da sociedade brasileira.

Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q15.

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

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

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

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Estrutura e formação de palavras

Fonte: ATIVIDADES DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL - ESPECIALIDADE 19 / Ministério das Comunicações / 2013 / CESPE

Q16.

Uma pesquisa realizada em maio de 2001 pelo IBOPE 

nas nove principais regiões metropolitanas brasileiras indicou 

que apenas 20% da população estava conectada à rede mundial 

de computadores. Dos conectados, somente 87% navegavam 

por banda larga, conexão de alta velocidade. Apenas dois 

países, Estados Unidos da América (EUA) e Canadá, 

concentravam quase a metade do acesso mundial à Internet, 

precisamente 41%. A sociedade rica usa com intensidade as 

redes informacionais para se comunicar, armazenar e processar 

informações, enquanto os países pobres e em desenvolvimento 

têm suas populações distantes dos benefícios das redes 

informacionais. 

O cientista político canadense Arthur Kroker já havia 

alertado, em 1994, sobre a constituição de uma nova classe 

dirigente composta de administradores, formuladores e 

executores da telemática, uma verdadeira classe virtual. Essa



nova elite comandaria uma sociedade partida entre inforricos 

e infopobres. Sua hipótese se chocava com as inúmeras 

promessas de que o mundo teria encontrado uma tecnologia 

intrinsecamente incorporadora e democratizante. 

Hoje, percebe-se que a tecnologia da informação não 

está tornando a sociedade mais equânime; ao contrário, seu 

rápido espraiamento pelo planeta está causando mais 

desigualdade e dificuldade de superá-la.

BRASIL. Portal Software Livre no Governo do Brasil. Inclusão

digital, software livre e globalização contra-hegemônica.

Internet: (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às estruturas linguísticas e à

organização das ideias do texto acima.

No trecho “uma sociedade partida entre inforricos e

infopobres” (L.17-18), o prefixo “info-”, em ambas as

ocorrências, poderia ser substituído por tecno- sem que

houvesse alteração semântica ou sintática do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Sistema operacional Windows 7

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q17.

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 / Microsoft Office / Word 2013

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q18.

A respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição

de textos e planilhas, julgue os itens a seguir.

No Word, as macros são construídas com o uso da linguagem

de programação VBO (Visual Basic for Office).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Microsoft Office / Excel 2013

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q19.



A respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição

de textos e planilhas, julgue os itens a seguir.

Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas,

o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados

para tabelas com mais de um milhão de registros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Microsoft Office / Power Point 2013

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q20.

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

e apresentações nos ambientes Microsoft Office e BrOffice.

Na versão 2013 do PowerPoint do Microsoft Office

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

Impress do BrOffice; contudo, não é possível exportar ou

salvar arquivos .pptx originais do PowerPoint como arquivos

.odp.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Microsoft Office / Microsoft Outlook

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

Q21.

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 / Conceitos e tecnologias relacionados à Internet e a correio eletrônico

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q22.

Acerca de Internet, intranet e tecnologias e procedimentos a elas

associados, julgue os itens a seguir.

O símbolo @ em endereços de email tem o sentido da

preposição no, sendo utilizado para separar o nome do usuário

do nome do provedor.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Internet Explorer 8

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

Q23.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de navegação

Internet Explorer 11 e aos mecanismos de busca avançada no

Google.

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

alterada, ela somente aparecerá novamente quando se abrir

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

— ou, ainda, se forem usadas as teclas de

atalho

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos de segurança da informação

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q24.

Acerca de proteção e segurança da informação, julgue os

seguintes itens.

No acesso a uma página web que contenha o código de um

vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse

vírus, conforme as configurações do navegador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Teoria das três idades

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

Q25.

Acerca da gestão de documentos, julgue os itens que se seguem.

A eliminação dos documentos pode ocorrer em qualquer

uma das idades arquivísticas.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Classificações em arquivos, classificações dos arquivos

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

Q26.

A respeito da gestão de documentos, julgue os itens seguintes.

As atividades de protocolo e arquivo corrente, apesar de

distintas, devem funcionar de forma integrada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Diagnósticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q27.

A respeito de diagnóstico da situação arquivística, julgue os itens

subsequentes.

O diagnóstico da situação arquivística do tipo maximalista

requer uma profunda descrição dos métodos de organização

dos documentos nas várias unidades de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos correntes, intermediários

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

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

Q28.

Acerca do gerenciamento da informação e da gestão de

documentos, julgue os itens a seguir.

O arquivo corrente caracteriza-se pela existência de uso em

grande frequência ou de possibilidade de uso em um conjunto

documental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Protocolos

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

Q29.



A respeito da gestão de documentos, julgue os itens seguintes.

Os documentos de arquivo devem ser classificados pela função

e atividade que tenham motivado a criação do documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Avaliação de documentos

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

Q30.

A respeito da gestão de documentos, julgue os itens seguintes.

A classificação de documentos de arquivo é feita a partir

do plano de classificação, que pode ser o mesmo utilizado

na biblioteca do órgão.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos permanentes

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

Q31.

Com relação a acondicionamento e armazenamento de documentos

de arquivo, julgue os itens a seguir.

Os documentos de valor permanente que apresentem grandes

formatos, como mapas, plantas e cartazes, devem ser

armazenados horizontalmente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Diplomática

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q32.

Julgue os itens subsequentes, relativos à preservação dos

documentos e às tipologias documentais.

Entre os tipos documentais, inclui-se a portaria de instauração

de inquérito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Microfilmagem



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

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

Q33.

Com relação às tipologias documentais e aos suportes físicos em

arquivologia, julgue os itens subsequentes.

Os originais de documentos permanentes que tenham sido

microfilmados devem ser eliminados após cinco anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Automação

Fonte: ARQUIVISTA / DPU / 2016 / CESPE

Q34.

Acerca da automação aplicada aos arquivos, julgue os itens

subsequentes.

A adoção de novas tecnologias, com a adoção de mecanismos

modernos, dispensa, em casos específicos, a organização

técnica do acervo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos / Preservação e conservação de documentos

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q35.

A respeito de arquivologia, julgue os itens seguintes.

A preservação dos documentos de arquivo inicia-se quando

o documento chega ao arquivo permanente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Documentos eletrônicos (digitais) / Conceitos e definições

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

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

Q36.

Com relação às tipologias documentais e aos suportes físicos em

arquivologia, julgue os itens subsequentes.

Uma das indicações para a digitalização de documentos é a

necessidade do múltiplo acesso ou a grande demanda pela

documentação.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Gestão de Pessoas: conceitos, importância, relação com os outros sistemas da organização

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

Q37.

Julgue os itens que se seguem, a respeito da gestão por

competências nas organizações.

Na redação do mapeamento de competências, devem ser

utilizados frases extensas e termos técnicos, para que haja o

maior detalhamento possível dos comportamentos esperados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Função da área de Gestão de Pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q38.

Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.

Uma área de gestão de pessoas que utilize o sistema de

informações gerenciais ERP (enterprise resource planning)

terá como vantagem a otimização do processo de tomada de

decisão na organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Função da área de Gestão de Pessoas / Atribuições e objetivos

Fonte: TECNóLOGO - RECURSOS HUMANOS / FUB / 2015 / CESPE

Q39.

Com relação à gestão de pessoas (GP) na contemporaneidade,

julgue os itens a seguir.

O papel de comunicador desempenhado pelo profissional de

recursos humanos consiste em utilizar estratégias adequadas

para aumentar os níveis de interesse, de satisfação e de

realização das pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

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

Q40.



A respeito de comportamento profissional, atitudes no serviço,

organização do trabalho e prioridade em serviço, julgue os

próximos itens.

Durante os trabalhos de fiscalização a cargo do tribunal,

o servidor deverá manter-se neutro em relação às afirmações

feitas pelo fiscalizado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Motivação

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

Q41.

Acerca da gestão e da prestação de serviços públicos no Brasil,

julgue os itens a seguir.

Promover a motivação de indivíduos significa proporcionar a

satisfação de suas necessidades, e, em termos hierárquicos,

necessidades de estima são prioritárias em relação a

necessidades sociais, por exemplo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Liderança

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

Q42.

A respeito de ferramentas, técnicas e abordagens utilizadas

por gestores em organizações, julgue os itens subsequentes.

O gestor que define as tarefas, os empregados e os

auxiliares que as executarão exerce o estilo de liderança

denominado liberal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Desempenho

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

Q43.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

Os conhecimentos e as habilidades dos empregados são

elementos essenciais para evidenciar competências, ao passo

que as atitudes são fundamentais para materializar os

resultados.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Competência interpessoal

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

Q44.

Os atendimentos de um órgão da administração pública são

realizados preferencialmente por canais eletrônicos e os

atendimentos presenciais devem ser agendados exclusivamente pelo

sítio eletrônico. Os cidadãos que se dirigem diretamente ao órgão

sem terem feito o agendamento não são atendidos e são orientados

quanto ao procedimento automatizado.

Nessa situação hipotética,

as relações interpessoais deixam de ser evidenciadas nos

atendimentos realizados integralmente via canais eletrônicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Gerenciamento de conflitos

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

Q45.

Com relação a aspectos diversos pertinentes à função administrativa

organização, julgue os itens subsequentes.

O conflito entre unidades e entre dirigentes de unidades

constitui uma desvantagem da estrutura organizacional do tipo

linha e assessoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Comportamento organizacional / Clima e cultura organizacional

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

Q46.

Acerca da cultura organizacional, julgue os itens seguintes.

Em uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico

e até mesmo a decoração compõem a cultura organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção: técnicas e processo decisório

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



Q47.

A respeito das boas práticas para a gestão de pessoas,

julgue os seguintes itens.

A divulgação da existência de vagas por meio de cartazes,

para o recrutamento de pessoas, consiste em um sistema de

baixo custo e capaz de atrair elevado número de candidatos.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Resolução de problemas

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

Q48.

A sequência infinita A1, A2, A3, A4, ... é definida da seguinte

maneira: para cada j = 1, 2, 3, 4, ...,

Aj = 1, se j for múltiplo de 3;

Aj = 3, se j ! 1 for múltiplo de 3;

Aj = 5, se j ! 2 for múltiplo de 3.

Dessa forma, por exemplo, A1 = 3 e A2 = 5.

Com base nessas

informações, julgue os itens seguintes.

O produto dos primeiros 53 termos dessa sequência é igual

a 1518.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico-matemático: estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q49.

Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses,

lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão

de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais

apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte:

25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200, 800, ....

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes, considerando que a sequência dos números das notas

fiscais apreendidas segue o padrão apresentado.

O padrão apresentado pela referida sequência indica que os

números podem corresponder, na ordem em que aparecem, a

ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de

inclinação positiva.



• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas

relações; Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e

temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q50.

Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses,

lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão

de notas fiscais falsas. A sequência dos números das notas fiscais

apreendidas, ordenados pela data de interceptação, é a seguinte:

25, 75, 50, 150, 100, 300, 200, 600, 400, 1.200, 800, ....

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes, considerando que a sequência dos números das notas

fiscais apreendidas segue o padrão apresentado.

A partir do padrão da sequência, infere-se que o 12.º termo é

o número 1.600.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE

Q51.

Uma locadora de veículos classifica seus clientes — que

são motoristas habilitados — em clientes do grupo 1 ou grupo 2. Aos clientes do grupo 1 é dispensado o pagamento de taxa de

seguro e é dado desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação. Para ser cliente do grupo 1, a pessoa precisa ter habilitação de

motorista há mais de 10 anos ou ter idade inferior a 70 anos. Todos

os outros clientes são classificados no grupo 2.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

Se um cliente tiver obtido a habilitação de motorista em 2000,

fizer a locação de um carro nessa locadora em 2008, e não

obter o desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação, então,

a idade desse cliente ao final de 2012 seria de, no máximo, 72

anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional); Equivalências lógicas; Leis de De Morgan

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

Q52.

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

de proposições compostas a partir das proposições simples

P, Q e R.



Julgue os itens seguintes, considerando o correto preenchimento da

tabela anterior, se necessário.

Os elementos da coluna da tabela-verdade correspondente à

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Fórmulas e suas tabelas-verdade

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

Q53.

Texto CB1A6AAA

A centralidade das relações entre a argumentação e a

questão da autoridade tornou-se, nos nossos dias, ainda mais

evidente, com a especialização dos saberes e com a emergência da

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

sociedade levou a que se incrementasse a especialização, e esta —

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

figuras de autoridade. Não estamos aptos a inspecionar, por nós

próprios, provas em todos os domínios da atividade humana, logo,

fazemos a melhor coisa que nos é possível fazer: confiamos em

especialistas devidamente credenciados.

Charles Arthur Willard. A theory of argumentation. Tuscaloosa, Alabama, EUA:

The University of Alabama Press, 1989, p. 227 (com adaptações).

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

mentem. Logo, se eles disserem, por exemplo, que o melhor

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Argumentos válidos e sofismas; Contradições

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



Q54.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

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

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

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

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

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

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q55.

À luz da Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da

defesa do Estado e das instituições democráticas.

Em caso de iminente perigo público, autoridade pública

competente poderá usar a propriedade particular, desde que

assegure a consequente indenização, independentemente da

comprovação da existência de dano, que, nesse caso, é

presumido.

• 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: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q56.

À luz da Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da

defesa do Estado e das instituições democráticas.

São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à

identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua

prisão e o direito de permanecer em silêncio.

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

Q57.



Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na

Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir.

Brasileiro naturalizado que tiver praticado crime comum antes

da sua naturalização poderá ser extraditado.

• 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 e direitos políticos

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q58.

À luz da Constituição Federal de 1988, julgue os itens que se

seguem, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da

defesa do Estado e das instituições democráticas.

Policial rodoviário federal com mais de dez anos de serviço

pode candidatar-se ao cargo de deputado federal, devendo,

no caso de ser eleito, passar para inatividade a partir do ato

de sua diplomação.

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

Q59.

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

Os partidos políticos têm autonomia administrativa garantida

pela Constituição Federal e poderão definir o regime de suas

coligações eleitorais, que vincularão as candidaturas no âmbito

federal, estadual, distrital e no municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Legislativo / Fundamento, atribuições e garantias de independência

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

Q60.

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

de seus integrantes e de suas competências.

Caso se omitam no dever legal de comunicar ao Tribunal

de Contas da União as irregularidades de que tiverem

conhecimento, os responsáveis pelo controle interno dos

três poderes da União poderão ser responsabilizados

solidariamente com o infrator.



• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q61.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

A liberdade de pensamento é exercida com ônus para o

manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria

daquilo que ele expressar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Seguridade social

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

Q62.

Acerca de percepção simultânea, por servidor público,

de proventos da aposentadoria e da remuneração de outro cargo

público, julgue os seguintes itens.

É possível perceber de forma simultânea proventos

de aposentadoria e remuneração de cargo eletivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Educação

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

Q63.

Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 (CF) e na

Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, julgue os itens

subsequentes.

A CF estabelece que os entes da Federação devem organizar,

em regime de colaboração, seus sistemas de ensino, cabendo

aos estados atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e no

ensino médio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Cultura e desporto

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



Q64.

Considerando o disposto na legislação brasileira sobre

preservação de bens culturais, julgue os itens subsecutivos.

A Constituição Federal de 1988 prevê garantias de proteção

às manifestações culturais populares, afro-brasileiras e

indígenas, atribuindo ao Estado o dever de garantir o pleno

exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura

nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Ciência e tecnologia

Fonte: ASSISTENTE EM CIêNCIA E TECNOLOGIA I - TEMA VII/ APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TéCNICO / MCTI / 2012 / CESPE

Q65.

Acerca do direito constitucional, julgue os itens que se seguem.

Compete privativamente à União legislar sobre ciência

e tecnologia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem social / Meio ambiente

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

Q66.

Considerando as disposições legais pertinentes a sustentabilidade

e proteção ambiental, julgue os itens a seguir.

A Constituição vigente consagra a cumulatividade das sanções

em matéria de dano ambiental ao preceituar que as condutas e

atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus agentes,

pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais, administrativas

e civis, sendo do tipo objetiva a responsabilidade pelas

infrações civis.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE

Q67.

Com relação aos deveres do Estado para com a educação, de acordo

com as disposições da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os

próximos itens.

O atendimento gratuito na educação infantil deve ser garantido

a todas as crianças de zero a cinco anos de idade.



• 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

Q68.

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 / Tribunais superiores

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

Q69.

Julgue os itens a seguir, relativos à organização administrativa

do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar

originariamente mandados de segurança e habeas data

contra ato de ministro de Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Supremo Tribunal Federal

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

Q70.

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

Justiça (CNJ), julgue os próximos itens.

O CNJ exerce a supervisão orçamentária da justiça federal de

primeiro e de segundo graus.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e juízes eleitorais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q71.



Acerca do alistamento eleitoral e da organização da justiça eleitoral,

julgue os próximos itens.

O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, sete

membros, entre os quais estão dois representantes do

Ministério Público Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Das funções essenciais à Justiça / Da Defensoria Pública

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

Q72.

No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue os

itens subsequentes.

A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores

públicos a garantia de inamovibilidade, originalmente

concedida aos magistrados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE

Q73.

De acordo com a Emenda Constitucional nº 53/2006, que criou o

FUNDEB, julgue os itens subsecutivos.

Com a ampliação da cobertura do FUNDEB para o ensino

médio, os estados, o DF e os municípios não podem alegar

falta de recursos para deixar de atender a educação de jovens

e adultos (EJA).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, Governo e Administração Pública / Conceitos, elementos, poderes e organização

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q74.

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

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO



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

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

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

Q75.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens

que se seguem.

Caso uma interpretação equivocada possa ocasionar

problemas para a administração em um órgão público,

será conveniente, para maior controle, que a decisão

a respeito do equívoco seja centralizada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União / Administração direta

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q76.

Acerca da administração direta e indireta, julgue os itens que

se seguem.

A administração direta é constituída de órgãos, ao passo

que a administração indireta é composta por entidades

dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias,

que são destinadas a executar serviços públicos de natureza

social e atividades administrativas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União / Administração indireta / Características Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q77.

Em relação à organização administrativa e à licitação

administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e

integrar a administração pública indireta, a empresa pública

não pode explorar atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União / Administração indireta / Autarquias

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

Q78.



Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas

por lei e têm capacidade de autoadministração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União / Administração indireta / Fundações

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

Q79.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens

que se seguem.

Fundação pública é a entidade da administração indireta

vinculada ao ministério cuja área de competência enquadre

a principal atividade dessa fundação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União / Administração indireta / Empresas públicas

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

Q80.

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

seguir.

No âmbito da administração pública, entidade criada para atuar

na assistência médica poderá consistir em empresa pública, se

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

de entidade sem fins lucrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União / Administração indireta / Sociedades de Economia mista

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

Q81.

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 / Agentes públicos / Espécies e classificação

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

Q82.

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 / Poderes, deveres e prerrogativas

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

Q83.

Julgue os itens subsequentes, relativos a controle da administração

pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo

federal e improbidade administrativa.

Embora a competência conferida aos agentes públicos seja

irrenunciável, há situações específicas em que, conforme

a conveniência, a lei permite que ocorra a delegação

ou a avocação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q84.

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

públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder

Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

No caso de acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor

será notificado para apresentar opção e, se ele permanecer

omisso, será instaurado procedimento administrativo

disciplinar sumário conduzido por comissão composta por

dois servidores estáveis.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Provimento

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

Q85.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

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

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

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

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

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

do servidor público,

com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo

público que ele ocupava, sendo possível, por interesse

da administração, a redistribuição do cargo vago para outro

órgão do mesmo poder.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Vacância

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q86.

No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios

da administração pública, julgue os próximos itens.

A exoneração dos ocupantes de cargos em comissão deve ser

motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Remoção e redistribuição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q87.

A respeito da Lei nº 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Paulo, técnico judiciário em exercício na capital do estado de jurisdição de um TRE, pediu sua remoção para outra cidade, na mesma jurisdição desse tribunal.

Nessa situação, se for removido, Paulo não terá direito a ajuda de custo.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Substituição

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

Q88.

A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União e aos poderes administrativos, julgue os itens consecutivos.

Considere que determinado servidor público tenha substituído

seu chefe, afastado para gozo de licença, pelo período de três

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Direitos e vantagens

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q89.

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

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor

indenizações, gratificações e adicionais, vantagens que serão

incorporadas ao seu vencimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Regime disciplinar

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

Q90.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX 

 

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX 

 

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar 

 

 

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo 

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível 

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

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o 

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto, 

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

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no 

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo 

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no 

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

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos 

cofres públicos os valores gastos a título de despesas 

extraordinárias com o reparo do veículo. 

 



Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético 

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

nº 8.112/1990. 

A conduta do servidor que conduzia o veículo configura

inobservância do dever funcional de zelar pela economia do

material e pela conservação do patrimônio público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Responsabilidade civil, criminal e administrativa

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

Q91.

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

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

Q92.

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 / Poder disciplinar

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

Q93.

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 / Poder regulamentar

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

Q94.

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 / Poder de polícia

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q95.

No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil

do Estado, julgue os próximos itens.

Constitui poder de polícia a atividade da administração

pública ou de empresa privada ou concessionária com

delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse

ou liberdade, de modo a regular a prática de ato em razão do

interesse público relativo à segurança.

• 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: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q96.

No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil

do Estado, julgue os próximos itens.

O abuso de poder, que inclui o excesso de poder e o desvio

de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente

público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

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

Q97.

Acerca de serviços públicos, julgue o item a seguir.



A encampação é a denominação dada a uma forma de se

extinguir a concessão para a prestação de serviço público

e ocorre quando a concessão é extinta em decorrência de

atuação culposa do concessionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

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

Q98.

Relativamente aos serviços públicos e à concessão e permissão de

serviço público, julgue os itens subsecutivos.

Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só

podem ser prestados diretamente pelo estado, de que são

exemplos os serviços de defesa nacional e segurança pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação e controle

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

Q99.

Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão

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

comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as

condições de geração de energia, elevando os custos da

concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações

tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro

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

concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente,

o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia

elétrica.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

A alteração tarifária promovida pela agência reguladora é

exemplo de exercício do poder hierárquico da agência sobre as

concessionárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos

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

Q100.

A respeito dos poderes da administração pública e dos serviços 

públicos, julgue os itens que se seguem.



Se a competência para a prestação de determinado serviço

público for atribuída aos estados federados de forma privativa,

então a prestação desse serviço não poderá ser exercida pela

União nem pelos municípios.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Delegação / Concessão

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

Q101.

Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão

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

comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as

condições de geração de energia, elevando os custos da

concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações

tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro

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

concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente,

o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia

elétrica.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se

seguem.

A concessionária deverá ser responsabilizada pelos danos

causados a usuários.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Delegação / Permissão

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

Q102.

Julgue os próximos itens, referentes aos serviços públicos.

Caso tenha de abrir processo licitatório visando delegar

a execução de determinado serviço público por contrato

de permissão, a administração pública deverá fazê-lo

na modalidade de concorrência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Delegação / Autorização

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

Q103.



No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos e às formas de outorgas, julgue os itens seguintes.

A autorização é ato administrativo vinculado para a

administração pública.

• 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

Q104.

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: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q105.

A administração pública, além de estar sujeita ao controle

dos Poderes Legislativo e Judiciário, exerce controle sobre

seus próprios atos.

Tendo como referência inicial essas

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

administração pública.

O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos

atos discricionários exarados pela administração pública,

devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade

desses atos.

• 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

Q106.

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: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q107.

No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil

do Estado, julgue os próximos itens.

A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é

subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo,

devendo o particular, que foi a vítima, comprovar a culpa ou

o dolo do agente público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Conceito

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

Q108.

Com relação a processos licitatórios, julgue os itens a seguir.

Em licitação, proposta mais vantajosa não significa

simplesmente aquela que apresente o menor preço, mas a

que atrele também melhor qualidade, de acordo com o edital.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Objeto, finalidades e princípios

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

Q109.

À luz das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, que dispõem

sobre licitações e contratos da administração pública, julgue

os itens a seguir.

No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem

de preferência por produto ou serviço, em respeito ao

princípio constitucional da isonomia — igualdade de todos

os participantes.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação

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

Q110.

Acerca de licitações, julgue os itens subsequentes.

Em casos de guerra ou de grave perturbação da ordem, é

inexigível a licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Modalidades

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

Q111.

À luz das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, que dispõem

sobre licitações e contratos da administração pública, julgue

os itens a seguir.

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão

e pregão são modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Procedimentos e fases

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

Q112.

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

a seguir.

A inabilitação de licitante impede a sua participação nas

fases subsequentes da licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Revogação, invalidação, desistência e controle

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

Q113.

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

a seguir.

Homologação é o ato de atribuir ao vencedor do processo

licitatório o objeto licitado, garantindo-lhe preferência

na contratação.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Princípios de Direito Processual Civil

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

Q114.

A respeito da jurisdição, julgue os itens que se seguem.

Entre os princípios que regem a jurisdição, o da investidura é

aquele que determina que o juiz exerça a atividade judicante

dentro de um limite espacial sujeito à soberania do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Processo de conhecimento: Jurisdição e ação

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

Q115.

A respeito de jurisdição, ação e processo, julgue os itens seguintes.

O interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a

capacidade processual são condições indispensáveis da ação

sem os quais o processo é extinto com a resolução do mérito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009)

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

Q116.

A respeito de mandado de segurança, ação civil pública, ação de

improbidade administrativa e reclamação constitucional, julgue os

itens que se seguem.

Ainda que vise garantir a observância de súmula vinculante, o

trânsito em julgado de decisão obsta o manejo de reclamação

constitucional pela parte prejudicada.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985)

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

Q117.



A respeito de mandado de segurança, ação popular, ação civil

pública e ação de improbidade administrativa, julgue os itens

a seguir.

Na hipótese de abandono de ação civil pública proposta

por associação, poderá a Defensoria Pública assumir a

titularidade ativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980)

Fonte: PROCURADOR / PGE/BA / 2014 / CESPE

Q118.

No que se refere às regras aplicadas aos processos que envolvem a

fazenda pública em juízo, à sentença e aos recursos, julgue os itens

que se seguem.

Tratando-se de execuções fiscais, a fazenda pública está

dispensada do recolhimento antecipado das custas com a

realização do ato citatório.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1990)

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

Q119.

Julgue os próximos itens, referentes aos juizados especiais cíveis,

à ação civil pública e à reclamação.

Ao apresentar contestação em procedimento sumaríssimo dos

juizados especiais cíveis, as empresas de pequeno porte podem

oferecer pedido contraposto fundado nos mesmos fatos que

constituem objeto da controvérsia, devendo observar, também

nesse caso, os limites de competência em razão da matéria e de

valor estabelecidos pela Lei nº 9.099/1995.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001)

Fonte: ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAçãO PúBLICA - ADVOCACIA / EBC / 2011 / CESPE

Q120.

Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética

seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue-os com base no

direito processual civil.

A EBC contratou uma empresa para serviços de reparo e 

manutenção da rede elétrica e hidráulica do prédio-sede da



empresa, conforme a legislação de regência. Durante a 

vigência do contrato, a contratada passou, reiteradamente, a 

descumprir as obrigações contratuais, o que resultou em falhas 

no sistema elétrico, com significativos prejuízos para a 

atividade fim e para o patrimônio da EBC, como a queima de 

equipamentos. Nesse caso, para compelir a empresa contratada 

a executar as obrigações contratuais assumidas e a reparar os 

prejuízos causados, cabe ação judicial própria, com pedido de 

medida cautelar antecipatória de provas, perante o juizado 

especial federal cível competente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social: conceituação, princípios e disposições

constitucionais

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

Q121.

Julgue os próximos itens, acerca do conceito e das fontes de custeio

da seguridade social.

Integram as fontes de custeio da seguridade social as

contribuições provenientes do segurado empregado, cuja

alíquota deverá incidir sobre a remuneração auferida de um ou

mais empregadores no decorrer do mês, respeitado o limite

máximo da contribuição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.212/1991 e Lei nº 8.213/1991

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

Q122.

No que se refere à seguridade social, ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à organização dos serviços de atenção à saúde, julgue os

itens seguintes.

A universalidade de participação nos planos previdenciários

mediante contribuição bem como a previdência complementar

facultativa custeada por contribuição adicional são princípios

da previdência social.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.742/1993

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

Q123.

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social.



 

 

Acerca da seguridade social, julgue os itens subsequentes. 

Situação hipotética: João, com sessenta e cinco anos de idade,

não possui meios de prover a própria manutenção nem a de sua

família, cuja renda mensal per capita é inferior a um quarto do

salário mínimo. Assertiva: Nessa situação, João só pode

requerer o benefício de prestação continuada previsto na Lei

Orgânica de Assistência Social se tiver contribuído para a

seguridade social.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada ao DPU / Lei Complementar nº 80/1994 (Títulos I, II e V), alterada pela Lei Complementar nº 132/2009

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/DF / 2013 / CESPE

Q124.

De acordo com a Lei Complementar n.° 80/1994, julgue os itens

que se seguem.

A DP/DF é organizada da mesma forma que a DPU, ao passo

que as DPs estaduais contam com organizações diversas em

cada estado, estabelecidas em leis complementares estaduais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Princípios de Direito Processual Penal

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

Q125.

Com relação aos princípios aplicáveis ao direito processual penal,

à ação penal e ao inquérito policial, julgue os itens que se seguem.

Dado o princípio da indivisibilidade, o não oferecimento de

denúncia, em ação penal pública, pelo Ministério Público

relativamente a um fato criminoso imputado ao indiciado

impede que este seja objeto de ação penal posterior.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos Processuais / Forma, lugar, tempo (prazo, contagem)

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

Q126.

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 Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Juiz

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

Q127.

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 Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ministério Público

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

Q128.

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 Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ofendido; Defensor

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

Q129.

Tércio, servidor público federal em cargo de direção,

foi denunciado pela prática de falsificação de documento público.

O oficial de justiça não o localizou em sua residência, tendo

citado o acusado em seu local do trabalho. Apesar de citado,

Tércio não constituiu advogado e não apresentou defesa em juízo.

Nessa situação hipotética,

dada a ausência de nomeação de advogado por Tércio,

o juiz poderá nomear defensor dativo, o qual terá direito

a receber honorários advocatícios arbitrados pelo julgador.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Assistente, curador do réu menor, auxiliar de justiça

Fonte: PROCURADOR / PGE/BA / 2014 / CESPE

Q130.

Em relação à assistência no processo penal, julgue os itens

subsecutivos.

O assistente de acusação, de acordo com a jurisprudência do STJ, não tem direito a manejar recurso de apelação que

objetive o aumento da pena do sentenciado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Comunicações processuais (citação, notificação, intimação)

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

Q131.

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito Policial: natureza, início e dinâmica

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q132.

Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram

uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo

manobras arriscadas, em via pública, sem que tivessem

autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos

veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave

em um transeunte.

Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no

Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir.

Por se tratar de lesão corporal de natureza culposa, é vedada 

a instauração de inquérito policial para apurar as condutas de 

Godofredo e Antônio, bastando a realização dos exames 

médicos da vítima e o compromisso dos autores em 

comparecer a todos os atos necessários junto às autoridades



policial e judiciária.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal pública e privada

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

Q133.

Em relação a inquérito policial, ação penal e competência, julgue

os próximos itens, de acordo com o entendimento da doutrina

majoritária e dos tribunais superiores.

Havendo a prática de contravenção penal contra bens e

serviços da União em conexão probatória com crime de

competência da justiça federal, opera-se a separação dos

processos, cabendo à justiça estadual processar e julgar a

contravenção penal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Denúncia

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

Q134.

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
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Em flagrante

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q135.

Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o

uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram

comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia

federal em um veículo cuja placa e características foram

informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários

federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 km do

local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de

fuga do homicida. Dada voz de prisão ao condutor do veículo, foi

apreendida arma de fogo que estava em sua posse e que,

supostamente, tinha sido utilizada no crime.

Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

De acordo com a classificação doutrinária dominante, a

situação configura hipótese de flagrante presumido ou ficto.



• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Preventiva, domiciliar

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

Q136.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância

com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais

superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade

provisória e habeas corpus.

No curso de um processo criminal, antes do interrogatório, foi

noticiada a morte do réu no momento da oitiva das

testemunhas de defesa e de acusação. Nessa situação, para que

seja declarada extinta a punibilidade, a morte do réu não

poderá ser demonstrada com base apenas na prova

testemunhal

• CERTO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Temporária (Lei nº 7.960/1989)

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

Q137.

Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação

telefônica e à prisão temporária, julgue os itens subsequentes.

A decretação de prisão temporária é cabível quando houver

fundadas razões de autoria e participação em qualquer crime

doloso punível com pena privativa de liberdade superior a

quatro anos de reclusão e quando for imprescindível

às investigações do inquérito policial.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Liberdade provisória, com ou sem fiança

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

Q138.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância

com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais

superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade

provisória e habeas corpus.

Um cidadão foi indiciado por supostamente ter praticado crime 

contra a administração pública. O próprio indiciado, que não 

possui formação universitária, impetrou habeas corpus por 

meio de carta manuscrita. Nessa situação, é incabível o habeas



corpus, devido à falta de capacidade postulatória do 

impetrante.

• CERTO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Decisões interlocutórias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q139.

Tendo em vista variados temas para o processo penal, julgue os

itens seguintes.

No processo penal, as decisões interlocutórias simples

proferidas por juiz singular são, em regra, irrecorríveis, como

é o caso da decisão de recebimento da denúncia ou da queixa. As decisões interlocutórias mistas, terminativas ou não

terminativas são recorríveis por meio de recurso em sentido

estrito, mas irrecorríveis por apelação, como é o caso da

decisão de impronúncia.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Sentença (conceito, publicação, intimação e efeitos)

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

Q140.

Acerca de sentença e de recursos no processo penal, julgue os itens

seguintes.

Em se tratando de emendatio libelli, provido o apelo, o tribunal

deverá anular a sentença, encaminhando o processo ao órgão

de primeira instância e determinando ao MP que proceda ao

aditamento ou à emenda da denúncia.

• CERTO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Habeas Corpus: conceito, garantia constitucional, competência, processamento e

recursos cabíveis

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

Q141.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada em consonância

com a doutrina majoritária e com o entendimento dos tribunais

superiores acerca de provas no processo penal, prisão e liberdade

provisória e habeas corpus.

Um indivíduo penalmente imputável ameaça, ardilosa e 

reiteradamente, determinada pessoa mediante ligações 

telefônicas de número não identificado, prometendo-lhe graves 

malefícios e provocando-lhe intenso temor. Nessa situação, é 

cabível o deferimento de pedido de interceptação telefônica 

formulado pela autoridade policial competente, para a



formação de prova da autoria e da materialidade do delito.
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Polícia judiciária militar

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

Q142.

Com base em normas do direito processual penal militar e do entendimento de tribunais superiores, julgue os próximos itens.

Compete à polícia judiciária militar requisitar à polícia civil e às repartições técnicas civis as pesquisas e os exames necessários ao

complemento e subsídio de inquérito policial militar.

• CERTO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito policial militar

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

Q143.

Com base em normas do direito processual penal militar e do entendimento de tribunais superiores, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Um policial militar estadual e um soldado do Exército Brasileiro cometeram crime doloso contra a vida de um

civil no contexto de intervenção militar para garantia da lei e ordem. Assertiva: Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor,

ambos deverão ser julgados pelo tribunal do júri da justiça comum estadual.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal militar; exercício

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDATOS / STM / 2011 / CESPE

Q144.

Com base no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgue os

próximos itens.

O esgotamento das vias administrativas e ordinárias consiste

em condição específica da ação penal constitucional não

condenatória de habeas corpus na esfera militar.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Juiz, auxiliares e partes do processo

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

Q145.



Com base no direito processual penal militar, julgue os itens que se

seguem.

Considere que determinado militar tenha sido vítima de crime

de lesão corporal e que a correspondente ação penal militar

contra o autor do ilícito esteja em curso. Nessa situação,

somente o militar ofendido, seu representante legal ou seu

sucessor podem habilitar-se a intervir no processo como

assistentes do MP.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Competência da justiça militar federal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE

Q146.

Com relação às normas processuais penais militares e à sua

aplicação, cada um dos próximos itens apresenta uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um processo foi instaurado perante a Circunscrição Judiciária Militar de Curitiba, contra várias pessoas, entre elas um

coronel da Aeronáutica da ativa. Diante da impossibilidade de

compor o conselho especial, devido à inexistência de oficiais

em número suficiente, foi concedido pelo STM o

desaforamento do processo para circunscrição judiciária militar

de outro estado. Todavia, no decorrer da instrução, o coronel

foi excluído do processo por força de habeas corpus e outro

corréu excepcionou a competência da circunscrição judiciária,

sob o argumento de haver cessado o motivo do desaforamento. Nessa situação, continua competente o juízo que recebeu o

processo desaforado, mesmo que a exclusão de um dos

acusados possibilite a composição do conselho de justiça no

juízo militar de origem.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Processo Ordinário Militar; Processos especiais; Correição parcial

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

Q147.

Com base no direito processual penal militar, julgue os itens que se

seguem.

Segundo o entendimento do STF, a qualificação de militar é

elemento estrutural do tipo penal de deserção, de forma que a

ausência desse requisito impede o processamento do feito.

• CERTO

• ERRADO
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	Noções de Direito Administrativo / Delegação / Permissão 
	Noções de Direito Administrativo / Delegação / Permissão 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q102.
	Noções de Direito Administrativo / Delegação / Autorização 
	Noções de Direito Administrativo / Delegação / Autorização 
	Noções de Direito Administrativo / Delegação / Autorização 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q103.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO: GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE




	Q104.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q105.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q106.
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE




	Q107.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Conceito 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q108.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Objeto, finalidades e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Objeto, finalidades e princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Objeto, finalidades e princípios 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q109.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q110.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Modalidades 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Modalidades 
	Fonte: CARGO 1: ADMINISTRADOR / FUB / 2018 / CESPE




	Q111.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Procedimentos e fases 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Procedimentos e fases 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Procedimentos e fases 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q112.
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Revogação, invalidação, desistência e controle 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Revogação, invalidação, desistência e controle 
	Noções de Direito Administrativo / Lei nº 8.666/1993 / Licitações / Revogação, invalidação, desistência e controle 
	Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE




	Q113.
	Noções de Direito Processual Civil / Princípios de Direito Processual Civil 
	Noções de Direito Processual Civil / Princípios de Direito Processual Civil 
	Noções de Direito Processual Civil / Princípios de Direito Processual Civil 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q114.
	Noções de Direito Processual Civil / Processo de conhecimento: Jurisdição e ação 
	Noções de Direito Processual Civil / Processo de conhecimento: Jurisdição e ação 
	Noções de Direito Processual Civil / Processo de conhecimento: Jurisdição e ação 
	Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ADVOGADO / TELEBRAS / 2015 / CESPE




	Q115.
	Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) 
	Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) 
	Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q116.
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) 
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) 
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q117.
	Noções de Direito Processual Civil / Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) 
	Noções de Direito Processual Civil / Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) 
	Noções de Direito Processual Civil / Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) 
	Fonte: PROCURADOR / PGE/BA / 2014 / CESPE




	Q118.
	Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1990) 
	Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1990) 
	Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1990) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q119.
	Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001) 
	Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001) 
	Noções de Direito Processual Civil / Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/2001) 
	Fonte: ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAçãO PúBLICA - ADVOCACIA / EBC / 2011 / CESPE




	Q120.
	Noções de Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social: conceituação, princípios e disposições constitucionais 
	Noções de Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social: conceituação, princípios e disposições constitucionais 
	Noções de Direito Previdenciário / Seguridade social, previdência social, saúde e assistência social: conceituação, princípios e disposições constitucionais 
	Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q121.
	Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.212/1991 e Lei nº 8.213/1991 
	Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.212/1991 e Lei nº 8.213/1991 
	Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.212/1991 e Lei nº 8.213/1991 
	Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XVI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE




	Q122.
	Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.742/1993 
	Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.742/1993 
	Noções de Direito Previdenciário / Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.742/1993 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE




	Q123.
	Legislação Aplicada ao DPU / Lei Complementar nº 80/1994 (Títulos I, II e V), alterada pela Lei Complementar nº 132/2009 
	Legislação Aplicada ao DPU / Lei Complementar nº 80/1994 (Títulos I, II e V), alterada pela Lei Complementar nº 132/2009 
	Legislação Aplicada ao DPU / Lei Complementar nº 80/1994 (Títulos I, II e V), alterada pela Lei Complementar nº 132/2009 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/DF / 2013 / CESPE




	Q124.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Princípios de Direito Processual Penal 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Princípios de Direito Processual Penal 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Princípios de Direito Processual Penal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q125.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos Processuais / Forma, lugar, tempo (prazo, contagem) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos Processuais / Forma, lugar, tempo (prazo, contagem) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos Processuais / Forma, lugar, tempo (prazo, contagem) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q126.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Juiz 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Juiz 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q127.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ministério Público 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ministério Público 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ministério Público 
	Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE




	Q128.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ofendido; Defensor 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ofendido; Defensor 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Ofendido; Defensor 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA PROCESSUAL / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q129.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Assistente, curador do réu menor, auxiliar de justiça 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Assistente, curador do réu menor, auxiliar de justiça 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Sujeitos do processo / Assistente, curador do réu menor, auxiliar de justiça 
	Fonte: PROCURADOR / PGE/BA / 2014 / CESPE




	Q130.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Comunicações processuais (citação, notificação, intimação) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Comunicações processuais (citação, notificação, intimação) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Comunicações processuais (citação, notificação, intimação) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q131.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito Policial: natureza, início e dinâmica 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito Policial: natureza, início e dinâmica 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito Policial: natureza, início e dinâmica 
	Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE




	Q132.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal pública e privada 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal pública e privada 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal pública e privada 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q133.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Denúncia 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Denúncia 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Denúncia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q134.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Em flagrante 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Em flagrante 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Em flagrante 
	Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE




	Q135.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Preventiva, domiciliar 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Preventiva, domiciliar 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Preventiva, domiciliar 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q136.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Temporária (Lei nº 7.960/1989) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Temporária (Lei nº 7.960/1989) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Prisão / Temporária (Lei nº 7.960/1989) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q137.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Liberdade provisória, com ou sem fiança 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Liberdade provisória, com ou sem fiança 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Liberdade provisória, com ou sem fiança 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q138.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Decisões interlocutórias 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Decisões interlocutórias 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Decisões interlocutórias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE




	Q139.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Sentença (conceito, publicação, intimação e efeitos) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Sentença (conceito, publicação, intimação e efeitos) 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Atos jurisdicionais / Sentença (conceito, publicação, intimação e efeitos) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - DIREITO / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q140.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Habeas Corpus: conceito, garantia constitucional, competência, processamento e recursos cabíveis 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Habeas Corpus: conceito, garantia constitucional, competência, processamento e recursos cabíveis 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Habeas Corpus: conceito, garantia constitucional, competência, processamento e recursos cabíveis 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q141.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Polícia judiciária militar 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Polícia judiciária militar 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Polícia judiciária militar 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q142.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito policial militar 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito policial militar 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Inquérito policial militar 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2018 / CESPE




	Q143.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal militar; exercício 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal militar; exercício 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Ação penal militar; exercício 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDATOS / STM / 2011 / CESPE




	Q144.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Juiz, auxiliares e partes do processo 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Juiz, auxiliares e partes do processo 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Juiz, auxiliares e partes do processo 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE




	Q145.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Competência da justiça militar federal 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Competência da justiça militar federal 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Competência da justiça militar federal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE




	Q146.
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Processo Ordinário Militar; Processos especiais; Correição parcial 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Processo Ordinário Militar; Processos especiais; Correição parcial 
	Noções de Direito Proccessual Penal e Processual Penal Militar / Processo Ordinário Militar; Processos especiais; Correição parcial 
	Fonte: ANALISTA DO MPU - DIREITO / MPU / 2013 / CESPE




	Q147.


