
Língua Portuguesa / Leitura, compreensão e interpretação de textos

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

Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

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

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

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

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

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

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

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

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

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Estruturação do texto e dos parágrafos

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



Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

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

calculada, a coerência do texto seria mantida, embora seus

sentidos fossem alterados.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Articulação do texto

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

Q3.

Ouro em FIOS

A natureza é capaz de produzir materiais preciosos,1

como o ouro e o cobre — condutor de ENERGIA ELÉTRICA.

O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para

isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de4

energia sustentáveis, faça sua parte aqui no TJDFT:

— Desligue as luzes nos ambientes onde é possível

usar a iluminação natural.7

— Feche as janelas ao ligar o ar-condicionado.

— Sempre desligue os aparelhos elétricos ao sair do

ambiente.10

— Utilize o computador no modo espera.

Fique ligado! Evite desperdícios.

Energia elétrica.

A natureza cobra o preço do desperdício.



Internet: <www.tjdft.jus.br> (com adaptações).

Tendo como referência os aspectos gramaticais do texto, julgue os

próximos itens.

Na linha 2, o termo “como o ouro e o cobre” expressa

uma informação que torna mais preciso o significado de

“materiais preciosos” (R.1).

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

Q5.

Texto 2A1-II

Não podemos descartar a operação humana por trás1

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

supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba

que todas as pessoas com índice de massa corporal regular4

tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice

elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial

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

obesidade dos usuários, o que nós sabemos, pela nossa

inteligência humana, que não é bem assim.

O sistema de aprendizagem de máquina diminui a10

ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de

gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa

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

realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.

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

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

julgue os itens que se seguem.

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

sentido de Porquanto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego de tempos e modos verbais

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

Q6.

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

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

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

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

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o

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

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.

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

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

linguísticos do texto apresentado.

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

— serem.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação



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

Q7.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

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

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Funções das classes de palavras

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

Q8.

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas 

sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe 

perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa 

normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa 

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de 

indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um 

olhar heroicamente exultante, até que esse exame de 

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava 

a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava 

ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais 

egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. 

Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse 

continuava... E que impasse!



Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando 

o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo 

nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que, 

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida 

começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e 

caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não 

foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não 

fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num 

átimo e absolvido. 

Que fosse amolar os anjos lá no Céu! 

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje: 

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que 

ele poderia ter-me absolvido?

Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do

texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

É correto estabelecer a referência do pronome “que” (R.9)

tanto com “voz do interlocutor” (R.8) quanto com “outras

coisas” (R.9).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

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

Q9.

Texto CB8A1AAA

A democracia participativa pressupõe várias formas

de atuação do cidadão na condução política e administrativa

do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas

previstas constitucionalmente e em diversas normas

infraconstitucionais.

As audiências públicas constituem um importante

instrumento de abertura participativa que proporciona

legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas

diferentes esferas de poder.

Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão

e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio

atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes

da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter

geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.

As audiências públicas integram o perfil dos Estados

democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo

europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não

apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,

mas comporta a participação direta do povo.

É por meio dessas audiências que o responsável pela

decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria

debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer

os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu

desfecho.

Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de

legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).

Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA,

julgue os itens a seguir.



A forma verbal “manifestarem” (R.23) está flexionada no plural

para concordar com “as pessoas” (R.22).

• 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 ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q10.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —

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

alteração incorreria em erro gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q11.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da



história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em 

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

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que 

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem 

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

política das instituições em que estão inseridos, entre 

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a 

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

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

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do 

exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

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

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

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

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

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

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

Q12.

A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de 

uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se 

o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram 

a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos, 

assumiram a função de moeda, circulando como elemento 

trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o



valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente 

o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra 

moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na 

conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua 

função como instrumento de troca no vocabulário português, 

em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário. 

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram 

inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de 

seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem 

facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de 

riquezas. Surgiram, então, no século VII a.C., as primeiras 

moedas com características semelhantes às das atuais: 

pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a 

impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu 

e garante o seu valor. 

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de 

moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses metais se 

impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão 

e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes 

religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em 

ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre 

para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o 

final do século XIX, quando o cuproníquel e, posteriormente, 

outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda 

passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor 

gravado em sua face, que independe do metal nela contido. 

Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os 

valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro 

e prata e que, como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de 

recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos, 

circulando de mão em mão, e deu origem à moeda de papel. 

Com o tempo, da forma como ocorreu com as moedas, os 

governos passaram a conduzir a emissão de cédulas, 

controlando as falsificações e garantindo o poder de 

pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos 

centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.

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

Julgue os próximos itens, relativos às ideias expressas no texto ao

lado e a aspectos linguísticos desse texto.

No trecho “devido à oscilação de seu valor, pelo fato de não

serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis” (L.14-16), a substituição dos elementos sublinhados por ao e a,

respectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido

original do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

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

Q13.

Texto 2A1-I

O carrinho de compras do sítio eletrônico está lotado, 

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

informações referentes ao cartão de crédito e, sem entender, 

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

banco tinha considerado suspeito aquele seu procedimento 

virtual, uma vez que tinha características semelhantes às de 

uma fraude. Decepcionante, não? E muito comum. 

A fim de melhorar a experiência dos consumidores em 

compras pela Internet, cientistas do Instituto de Tecnologia de



Massachusetts, nos Estados Unidos da América, 

desenvolveram um sistema baseado em princípios de 

aprendizagem de máquina. 

A aprendizagem de máquina para a detecção de fraude 

é baseada em equações matemáticas e algoritmos e funciona 

em duas etapas. Na primeira, o sistema recebe exemplificações 

de compras legítimas e ilegítimas. Em seguida, a máquina 

avalia compras reais, levando em consideração os padrões 

observados. O sistema funciona mais ou menos como nossos 

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

informações sobre características de transações já feitas pelo 

usuário — como valores médios gastos, horários de compra, 

uso de celular, pontos usados, principais estabelecimentos —, 

até chegar a uma probabilidade de fraude final. Com cada 

constatação, o programa consegue melhorar os padrões 

aprendidos. 

Segundo um arquiteto de software de uma empresa 

não participante do estudo, o modo como a máquina aprende 

os padrões antes de começar a analisar compras interfere 

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

a prepararmos apenas para detectar casos de não fraude, 

podemos aumentar os riscos de fraudes que passam. Sendo 

assim, precisamos aumentar ao máximo o balanço de situações 

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

outro”, detalha.

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

Julgue os próximos itens, relativos aos sentidos e a aspectos

linguísticos do texto 2A1-I.

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

é facultativo; portanto, sua eliminação não prejudicaria a

correção gramatical do trecho.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q14.

Texto 2A1-II

Não podemos descartar a operação humana por trás1

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

supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba

que todas as pessoas com índice de massa corporal regular4

tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice

elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial

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

obesidade dos usuários, o que nós sabemos, pela nossa

inteligência humana, que não é bem assim.

O sistema de aprendizagem de máquina diminui a10

ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de

gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa

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

realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados.

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

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

julgue os itens que se seguem.



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

obediência à mesma regra de acentuação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE

Q15.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as

ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

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

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens

que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Estrutura e formação de palavras

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

Q16.

O Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região 

(TRT), após autorização da presidenta, efetuou a doação de 

diversos equipamentos, chamados de “passíveis de 

desfazimento”, a duas entidades: Creche Magia dos Sonhos e 

Associação dos Deficientes de Brasília, consideradas pela 

administração do tribunal como legalmente aptas a receber os 

bens. 

A medida é de grande importância porque 

equipamentos considerados obsoletos ou de baixo rendimento 

para o TRT — como impressoras, teclados e computadores — 

podem ser muito úteis para instituições voltadas ao trabalho 

social, que não teriam como obtê-los a não ser pela via da



doação. 

Esse ato integra o rol de ações relacionadas à 

responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão.

Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue

os itens a seguir.

O emprego de aspas em ‘passíveis de desfazimento’ (L.3-4)

justifica-se porque ‘desfazimento’ é expressão não

dicionarizada que constitui neologismo.

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

Q18.

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

do editor de texto Word 2013.

O Word 2013 permite fazer referência cruzada de itens

localizados em um mesmo documento e também de itens

localizados em documentos separados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Microsoft Office / Excel 2013

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

Q19.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.



Em uma planilha do Excel 2013, ao se tentar inserir a fórmula

=$a$3*(b3-c3), ocorrerá erro de digitação, pois as fórmulas

devem ser digitadas com letras maiúsculas.

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

Q20.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

Uma apresentação criada no PowerPoint 2013 não poderá ser

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

contém elementos mais complexos que as anteriores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / 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: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q22.

Julgue os próximos itens, relativos a informática.

Por meio de programas de correio eletrônico denominados

webmails, os usuários podem acessar suas contas a partir de

computadores com acesso à Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Internet Explorer 8



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q23.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos de segurança da informação

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

Q24.

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

julgue os itens subsequentes.

Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a

mais confiável e eficiente é o scareware, pois os antivírus

dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são

capazes de remover 99% dos vírus existentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Disposições preliminares

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q25.

Com relação ao controle da administração, ao regime jurídico da Lei n.º 8.112/1990 e ao ato administrativo, julgue os itens

subsecutivos.

O regime jurídico estatutário de que trata a Lei n.º 8.112/1990

é aplicável aos servidores da administração direta, das

autarquias e das empresas públicas federais.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Provimento

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

Q26.

Em 2015, Sara era servidora pública estável de 

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

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público, 

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado



efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano. 

 

 

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

consequentemente, no estágio probatório. 

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

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União. 

Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira,

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações

eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido

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

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Vacância, remoção, redistribuição e substituição

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

Q27.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direitos

e vantagens

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q28.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia

constituem indenizações ao servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Vencimento e remuneração



Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q29.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as

seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais,

incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento,

nas condições indicadas em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Férias

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

Q30.

Julgue os itens seguintes, a respeito da Lei n.º 8.112/1990.

Ao servidor é facultado abater de suas férias as faltas

injustificadas, de modo a preservar a remuneração referente

aos dias em que deixar de comparecer ao serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Licenças

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

Q31.

Julgue os itens subsecutivos conforme o disposto na Lei

nº 8.112/1990.

Como medida que contribui para a melhoria da qualidade

de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela

acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja

possível usufruí-los após cada período aquisitivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Afastamentos

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

Q32.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.



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

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

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Tempo

de serviço

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q33.

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

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

O tempo de serviço público prestado a estado, a município ou

ao Distrito Federal será contado, para todos os efeitos, no

âmbito federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direito

de petição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q34.

No que concerne ao direito administrativo, julgue os itens a seguir.

O cidadão que denuncie ilegalidades e condutas abusivas

praticadas por determinado servidor do TJDFT no exercício da

função pública, mesmo não sendo diretamente afetado pela

irregularidade perpetrada, deve fazê-lo por meio do instituto da

reclamação.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Regime

disciplinar (deveres e proibições)

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

Q35.

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

administrador público.

O dever de eficiência do administrador público está

intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento

necessário à legitimidade de seus atos.

• CERTO



• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q36.

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

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

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

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Responsabilidades

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

Q37.

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Penalidades

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

Q38.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX 

 

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX 

 

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar 

 

 

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo 

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível 

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

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o 

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto, 

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

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no 

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo



autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no 

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

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos 

cofres públicos os valores gastos a título de despesas 

extraordinárias com o reparo do veículo. 

 

 

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético 

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

nº 8.112/1990. 

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

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

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações /

Processo administrativo disciplinar

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

Q39.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens a

seguir.

A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito

punível com suspensão prescreverá em dois anos contados

da data em que o fato se tornou conhecido; todavia, se tal ato

ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo

prescricional da lei penal para a ação disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Conceito, classificações

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

Q40.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

Constituição é a lei maior do ordenamento jurídico de um país

e os seus dispositivos, por servirem de fundamento para o

conteúdo das normas infraconstitucionais, devem ser

imutáveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Princípios fundamentais

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



Q41.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos

são fundamentos da República Federativa do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q42.

Com base nas disposições constitucionais acerca de princípios,

direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a seguir.

Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer

pessoa durante o período noturno, desde que portem

determinação judicial ou o morador consinta.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q43.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

O reconhecimento de convenções e acordos coletivos de

trabalho é um direito fundamental social que não se aplica aos

servidores ocupantes de cargo público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

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

Q44.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

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

espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e 

não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje,



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

a nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso, poderá ser 

conferida a João a condição de brasileiro nato.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q45.

De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988

(CF) sobre princípios, direitos e garantias fundamentais,

julgue os seguintes itens.

Mandato eletivo poderá ser impugnado na justiça eleitoral

mediante ação de impugnação de mandato, cujos atos terão

de ser públicos, em obediência ao princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q46.

No que se refere às disposições da Constituição Federal de 1988

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

Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese

de condenação judicial transitada em julgado por ato de

improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / União

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

Q47.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Para exercer função de confiança na administração pública,

o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo.

• CERTO

• ERRADO

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

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



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

Q48.

A respeito da organização político-administrativa dos entes

federados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança

com representantes de cultos religiosos ou igrejas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / Municípios

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

Q49.

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

municípios, julgue os itens subsecutivos.

A fusão de dois municípios depende de consulta prévia,

mediante plebiscito, das respectivas populações, após

divulgação dos estudos de viabilidade municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Congresso nacional

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

Q50.

Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue os itens

subsequentes.

A autorização necessária para a instituição de pesquisa de

riquezas minerais em área indígena é concedida

exclusivamente pelo Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Câmara dos deputados

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

Q51.

Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue os itens

subsequentes.

Compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de

processo contra o presidente da República, e ao Senado

Federal compete o seu processamento e julgamento, nos

casos de crimes de responsabilidade.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Senado federal

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

Q52.

No que se refere ao Poder Legislativo, julgue os seguintes itens.

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados compõem-se de

representantes eleitos pelo princípio majoritário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Deputados e senadores

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

Q53.

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

julgue os itens subsequentes.

Perderá o mandato o deputado federal que for investido no

cargo de chefe de missão diplomática temporária.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder executivo / Presidente da República

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

Q54.

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 e Administrativo / Poder executivo / Ministros de Estado

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q55.

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

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



Compete ao ministro de Estado exercer a orientação, a

coordenação e a supervisão dos órgãos e das entidades da

administração federal e estadual concernentes à sua área de

competência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder judiciário / Disposições gerais

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

Q56.

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 e Administrativo / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q57.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

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

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Ministério público

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

Q58.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

Ato normativo publicado pelo presidente da República e cujo

conteúdo exorbite do poder de regulamentar poderá ser sustado

pelo Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Advocacia e defensorias públicas

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



Q59.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

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

Q60.

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 Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q61.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico

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

Q62.

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 Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar

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

Q63.

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 Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar

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

Q64.

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 Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / De polícia

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

Q65.

A respeito dos poderes administrativos, de licitações e contratos e

do processo administrativo, julgue os itens subsequentes.

Embora o poder de polícia da administração seja coercitivo, o

uso da força para o cumprimento de seus atos demanda decisão

judicial.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q66.



Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

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

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Princípios

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

Q67.

As empresas A, B e C participaram de processo licitatório

no qual se buscava a contratação de empresa para executar obra

em autarquia de determinado município. Findo o processo de

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

A, por ter apresentado proposta mais vantajosa para a

administração, foi contratada para realizar integralmente a obra,

de maneira que todas as etapas, serviços e instalações necessárias

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

condições de entrada em operação.

Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições

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

qualquer cidadão poderá requerer à administração municipal

informação sobre os valores referentes à obra realizada

pela empresa A, em observância ao princípio da publicidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Dispensa e inexigibilidade

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

Q68.

Considerando que o objetivo do setor de compras de uma

universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na

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

os próximos itens, relativos a compras e contratações públicas,

coleta de preços, gestão e controle de estoques.

Para a compra de hortifrutigranjeiros para o restaurante dessa

universidade, realizada diretamente com base no preço do dia,

admite-se a dispensa de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Modalidades

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



Q69.

Considerando que o objetivo do setor de compras de uma

universidade seja melhorar a administração de recursos materiais na

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

os próximos itens, relativos a compras e contratações públicas,

coleta de preços, gestão e controle de estoques.

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

modalidade de licitação que permite acelerar o processo de

aquisição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Lei nº 8.666/1993

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

Q70.

Com base no Decreto nº 7.

892/2013, que regulamenta o sistema

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

No âmbito da administração pública direta federal, o SRP

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

do objeto de licitação, for impossível estabelecer previamente

a quantidade a ser demandada pela administração.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q71.

Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda

contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do

Plano Diretor Plurienal da ZFM, julgue os itens a seguir.

Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle

do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o

Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q72.

Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da 

administração pública, julgue os próximos itens.



O controle judicial pode incidir sobre atividades

administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q73.

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 Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado

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

Q74.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

Pessoa jurídica de direito público será responsabilizada por

danos que seus agentes causarem a terceiros, desde que seja

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

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q75.

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

Q76.

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 DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q77.

Com base em gestão de documentos, julgue os seguintes itens.

Para potencializar os resultados do diagnóstico da situação

arquivística, é necessário que se desenvolva esse diagnóstico

na fase de produção/criação de documentos do programa de

gestão de documentos.

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

Q78.

Com relação à tabela de temporalidade de documentos de arquivo,

bem como à triagem e eliminação de documentos e processos,

julgue os itens subsecutivos.

Todo documento que tenha esgotado seu valor primário pode

ser eliminado.

• 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

Q79.

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

Q80.

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

Q81.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos

e arquivamento, julgue os itens que se seguem.

No arquivo permanente de uma instituição devem ser

armazenados documentos administrativos que já não sejam

utilizados com frequência.

• 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: ARQUIVISTA / DPU / 2016 / CESPE

Q82.

Com relação à gestão da informação e à gestão de documentos,

julgue os itens a seguir.

Formulário é exemplo de tipo documental.

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

Q83.

Com base na legislação arquivística, julgue os próximos itens.

O Decreto nº 1.799/1996 regulamenta a lei de microfilmagem

de 1968.



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

Q84.

A respeito da gestão eletrônica de documentos, julgue os itens

que se seguem.

O documento digital que não permite alteração de forma e

conteúdo é considerado estático.

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

Q85.

A respeito de legislação, princípios e conceitos arquivísticos,

julgue os itens a seguir.

O documento de arquivo tem como característica ser

produzido e conservado com objetivos históricos e culturais.

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

Q86.

No que se refere à digitalização de documentos arquivísticos,

julgue os itens seguintes.

Entre os fatores que determinam a qualidade da imagem digital

incluem-se as características dos equipamentos, o nível de

compressão e a resolução óptica adotada no escaneamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Resolução de problemas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q87.



Em um torneio de futebol que será disputado por N times,

cada time jogará exatamente uma vez contra cada um dos outros

times, e o sistema de pontuação será o seguinte: o vencedor da

partida receberá três pontos, o perdedor não receberá nenhum ponto

e, em caso de empate, cada um dos times que disputarem a partida

receberá um ponto.

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

Se N = 4 e, após o encerramento do torneiro, a pontuação

do time A for 5 pontos, as de B e de C forem 3 pontos cada e

a D for 2 pontos, então o time A terá vencido o time D.

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

Q88.

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em

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

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

itens a seguir.

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

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

outros dois.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / 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: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q89.

A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma

biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros

meses de 2017.

A partir dessa tabela, julgue os próximos itens.



Situação hipotética: Os livros emprestados no referido

semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017

e os números correspondentes às quantidades de livros

devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética

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

situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir

de 2018.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / 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

Q90.

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

Q91.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de

argumentação.

O seguinte argumento constitui um argumento válido:

“O Porto de Itaqui está no Sudeste brasileiro, pois o Porto de

Itaqui está localizado na Ilha de Marajó e a Ilha de Marajó está

localizada em São Paulo.”

• 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

Q92.

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

Q93.

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 Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação

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

Q94.

A respeito da classificação e codificação de recursos materiais,

julgue os itens a seguir.

O sistema de codificação de materiais FSC (federal supply

classification) é composto por onze algarismos, estruturados da

seguinte forma: um conjunto de quatro dígitos, no qual os dois

primeiros correspondem ao código de grupo, e os dois

seguintes, em conjunto com os dois primeiros, ao número de

identificação; e um conjunto de sete dígitos, que correspondem

ao código de classe.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques

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

Q95.

A respeito da administração de patrimônio, materiais e logística,

julgue os itens a seguir.

O suprimento direto para produção torna-se válido quando o

custo de estoque do material é relativamente baixo e, portanto,

não justifica sua armazenagem.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q96.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é

a economia de escala, em função das negociações distintas para

a contratação de fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores

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

Q97.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.

Faturas e duplicatas são exemplos de títulos para cobrança

no processo de pagamento de fornecedores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q98.



Com referência ao edital de licitação para compras no setor público,

julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

poderão solicitar, para exame, cópia do edital de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada

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

Q99.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.

Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem

orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas

de itens estocados e são, também, métodos de avaliação de

estoques.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência

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

Q100.

Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de

escritório, constam as informações mostradas na tabela a seguir.

Acerca dessa situação hipotética, bem como de conferência,

entrada, critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens que se

seguem.

Em razão da baixa criticidade, a conferência dos itens

adquiridos deve-se restringir à verificação de quantidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem



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

Q101.

Em uma nota fiscal recebida na aquisição de materiais de

escritório, constam as informações mostradas na tabela a seguir.

Acerca dessa situação hipotética, bem como de conferência,

entrada, critérios e técnicas de armazenagem, julgue os itens que se

seguem.

Embora os preços unitário e total do item borracha não estejam

preenchidos na tabela, os dados nela apresentados são

suficientes para se concluir que cada unidade desse item custou

menos de R$ 0,70.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens

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

Q102.

Considerando que seis geradores de energia do parque tecnológico

de determinado órgão estejam inoperantes, julgue os próximos

itens, acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens.

Constatado o desaparecimento de algum desses geradores, sem

que se tenha identificado o responsável pelo sumiço, o detentor

da carga patrimonial deverá solicitar ao chefe imediato

providências no que diz respeito à abertura de sindicância para

apurar responsabilidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário

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

Q103.

Em um armazém, uma estrutura drive-through de

estocagem formada por prateleiras porta-paletes foi instalada com

um dos lados encostado na parede.

Com referência a essa situação hipotética, aos critérios e técnicas de

armazenagem e à gestão de estoques, julgue os seguintes itens.



O inventário de mercadorias armazenadas em estruturas como

a descrita na situação em questão exige a remoção de todas as

caixas das prateleiras para a efetivação das contagens.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens

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

Q104.

Considerando que seis geradores de energia do parque tecnológico

de determinado órgão estejam inoperantes, julgue os próximos

itens, acerca de inventário, alteração, baixa e controle de bens.

A doação desses geradores para estabelecimentos assistenciais

de saúde geridas por organizações da sociedade civil de

interesse público poderá ser realizada sem licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações / Conceitos, importância, relação com os outros sistemas de organização

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

Q105.

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

seguir.

Contribuindo para o sucesso organizacional, a gestão do

conhecimento e o conhecimento organizacional constituem,

ambos, abordagens prescritivas acerca da estruturação e do

gerenciamento do conhecimento em organizações.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Atribuições básicas e objetivos

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRATIVA / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q106.

Julgue os itens seguintes, relativos aos objetivos, desafios e

características da gestão de pessoas.

As atuais abordagens na área de gestão de pessoas

compreendem o indivíduo como um ser complexo com

diversas necessidades ligadas ao ego, como o desenvolvimento

pessoal, a autorrealização e a autonomia de pensamento.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações / A função do órgão de Gestão de Pessoas / Políticas e sistemas de informações gerenciais

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

Q107.

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 nas organizações / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q108.

Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

Uma organização que busque fundamentar-se em bons

sentimentos e construir relações amistosas entre os empregados

adota o rito de renovação cultural.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações / Comportamento organizacional / Motivação

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

Q109.

Julgue os seguintes itens, relativos ao comportamento humano em

organizações e a aspectos relacionados.

A atitude positiva de uma pessoa em relação ao salário que

recebe em sua organização não constitui aspecto relevante para

determinação da satisfação no trabalho.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Gestão de Pessoas nas organizações / Comportamento organizacional / Liderança

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

Q110.

Julgue os seguintes itens, relativos ao comportamento humano em

organizações e a aspectos relacionados.



Líder é aquele indivíduo que possui habilidade potencial para

influenciar o comportamento de outros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Gestão de Pessoas nas organizações / Comportamento organizacional / Desempenho

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

Q111.

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

seguir.

Ao combinar várias fontes de informação, a avaliação de

desempenho 360 graus permite maior precisão na avaliação de

empregados, mas tem custo elevado, visto que a sistemática

envolvida é complexa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público

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

Q112.

Com relação a orçamento público, julgue os próximos itens.

O orçamento da seguridade social integra a lei orçamentária

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

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil

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

Q113.

Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.

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

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

constitui uma peça meramente contábil-financeira, sem

nenhum planejamento de ação do governo, voltada

preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Financeira e Orçamentária / O ciclo orçamentário

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



Q114.

Julgue os itens seguintes, relativos ao orçamento público.

Medição, execução e avaliação são fases do ciclo

orçamentário.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento na Constituição da República

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

Q115.

A respeito dos instrumentos de planejamento da gestão pública,

julgue os itens a seguir.

Caso o Poder Executivo abra um crédito suplementar, os

recursos correspondentes ao referido crédito serão excluídos

do cômputo total de créditos orçamentários.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública / Gestão de contratos

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

Q116.

Acerca dos procedimentos gerais na gestão de contratos, julgue

os próximos itens.

São limitadas as decisões e providências atribuídas a um

gestor de contratos, que, para evitar a acusação de intromissão

em obrigações alheias, deve ignorar fatos que ultrapassem

a sua competência.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública / Noções de processos licitatórios

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

Q117.

As empresas A, B e C participaram de processo licitatório 

no qual se buscava a contratação de empresa para executar obra 

em autarquia de determinado município. Findo o processo de 

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

A, por ter apresentado proposta mais vantajosa para a 

administração, foi contratada para realizar integralmente a obra, 

de maneira que todas as etapas, serviços e instalações necessárias 

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

condições de entrada em operação. 

Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições



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

a autarquia municipal em questão não tinha a obrigação

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

uma vez que este é facultativo para contratos celebrados

por órgãos da administração pública indireta.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional

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

Q118.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos

e arquivamento, julgue os itens que se seguem.

A estrutura organizacional matricial combina a competência

técnica da estrutura funcional com a ação orientada para

o resultado da organização de projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Características básicas das organizações formais modernas / Critérios de departamentalização

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

Q119.

Julgue os próximos itens, no que se refere a tipos

de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios

de departamentalização.

O critério de departamentalização funcional, segundo

o qual pessoas com habilidades e capacidades distintas

são agrupadas nos departamentos, é o mais apropriado

para atender às necessidades das organizações modernas

na prestação de serviços em ambientes globalizados.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

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

Q120.

A respeito de organização administrativa, julgue os itens

que se seguem.

Nos órgãos públicos, os avanços da tecnologia da informação

representam vantagens para o atendimento público ao

possibilitar a centralização das decisões e a descentralização

dos controles sobre os serviços prestados.



• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Organização administrativa da União / Administração direta e indireta

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

Q121.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente

da administração pública direta integrado à estrutura

administrativa da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Organização administrativa da União / Autarquias

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

Q122.

Considerando os ditames constitucionais da administração

pública, julgue os itens que se seguem.

Uma autarquia federal pode firmar contrato com o poder

público com a finalidade de ampliar sua autonomia

financeira e gerencial.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Organização administrativa da União / Fundações

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

Q123.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Fundações públicas federais são órgãos que possuem

personalidade jurídica de direito público e que realizam,

precipuamente, a exploração de atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Organização administrativa da União / Empresas Públicas

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

Q124.



Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não

necessitam de lei específica que autorize sua criação e podem

ter patrimônio próprio.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração Pública / Organização administrativa / Organização administrativa da União / Sociedades de economia mista

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

Q125.

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 Administração Pública / Gestão de processos

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

Q126.

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

gestão de projetos e tomada de decisão.

Situação hipotética: Duas pessoas tomam decisões

diferentes em relação a um mesmo fato devido aos seus

níveis de conhecimento e percepções sobre o assunto.

Assertiva: É correto afirmar que esses processos decisórios

estão ancorados em fatores sociais.

• CERTO

• ERRADO
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Atendimento ao Público / Qualidade no atendimento ao público

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

Q127.

Com relação a gestão organizacional, julgue os itens subsequentes.



Em um processo de planejamento estratégico, deve-se

primeiramente realizar a análise da situação do ambiente para,

em seguida, definirem-se os objetivos a serem alcançados.

• CERTO

• ERRADO
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Atendimento ao Público / Trabalho em equipe

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

Q128.

A respeito de relações humanas, desempenho profissional e trabalho

em equipe, julgue os itens a seguir.

Nas organizações, grupos informais que passem por processo

de divisão do trabalho, coordenação e definição de propósito

tornam-se mais formais, o que permite até mesmo a geração

de equipes funcionais dentro do contexto organizacional.

• CERTO

• ERRADO
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	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Vacância, remoção, redistribuição e substituição 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q27.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direitos e vantagens 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direitos e vantagens 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direitos e vantagens 
	Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE




	Q28.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Vencimento e remuneração 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Vencimento e remuneração 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Vencimento e remuneração 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q29.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Férias 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Férias 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Férias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE




	Q30.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Licenças 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Licenças 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Licenças 
	Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE




	Q31.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Afastamentos 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Afastamentos 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Afastamentos 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q32.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Tempo de serviço 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Tempo de serviço 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Tempo de serviço 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q33.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direito de petição 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direito de petição 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Direito de petição 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TJ/DFT / 2013 / CESPE




	Q34.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Regime disciplinar (deveres e proibições) 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Regime disciplinar (deveres e proibições) 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Regime disciplinar (deveres e proibições) 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q35.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Acumulação 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Acumulação 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Acumulação 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE




	Q36.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Responsabilidades 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Responsabilidades 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Responsabilidades 
	Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q37.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Penalidades 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Penalidades 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Penalidades 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q38.
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Processo administrativo disciplinar 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Processo administrativo disciplinar 
	Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos / Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União - RJU) e alterações / Processo administrativo disciplinar 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q39.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Conceito, classificações 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q40.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Constituição Federal / Princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q41.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q42.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q43.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q44.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q45.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE




	Q46.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / União 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / União 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / União 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q47.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q48.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Organização político-administrativa / Municípios 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q49.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Congresso nacional 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Congresso nacional 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Congresso nacional 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q50.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Câmara dos deputados 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Câmara dos deputados 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Câmara dos deputados 
	Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE




	Q51.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Senado federal 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Senado federal 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Senado federal 
	Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q52.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Deputados e senadores 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Deputados e senadores 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder legislativo / Deputados e senadores 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q53.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder executivo / Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder executivo / Presidente da República 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder executivo / Presidente da República 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q54.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder executivo / Ministros de Estado 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder executivo / Ministros de Estado 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder executivo / Ministros de Estado 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE




	Q55.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder judiciário / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q56.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q57.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Ministério público 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Ministério público 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Ministério público 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q58.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Advocacia e defensorias públicas 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Advocacia e defensorias públicas 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Funções essenciais à justiça / Advocacia e defensorias públicas 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q59.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q60.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE




	Q61.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q62.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q63.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Regulamentar 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q64.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / De polícia 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q65.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder 
	Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE




	Q66.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Princípios 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Princípios 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q67.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Dispensa e inexigibilidade 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Dispensa e inexigibilidade 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q68.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q69.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Lei nº 8.666/1993 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Lei nº 8.666/1993 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Licitação / Lei nº 8.666/1993 
	Fonte: CARGO 18: TéCNICO EM CONTABILIDADE / FUB / 2018 / CESPE




	Q70.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q71.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE




	Q72.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo 
	Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE




	Q73.
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Noções de Direito Constitucional e Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Responsabilidade civil do Estado 
	Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q74.
	Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Teoria das três idades 
	Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Teoria das três idades 
	Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Teoria das três idades 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE




	Q75.
	Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Classificações em arquivos, classificações dos arquivos 
	Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Classificações em arquivos, classificações dos arquivos 
	Noções de Arquivologia / Técnicas de organização de arquivos / Classificações em arquivos, classificações dos arquivos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q76.
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Diagnósticos 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Diagnósticos 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Diagnósticos 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q77.
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos correntes, intermediários 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos correntes, intermediários 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos correntes, intermediários 
	Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE




	Q78.
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Protocolos 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Protocolos 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Protocolos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q79.
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Avaliação de documentos 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Avaliação de documentos 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Avaliação de documentos 
	Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE




	Q80.
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos permanentes 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos permanentes 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Arquivos permanentes 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q81.
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Diplomática 
	Noções de Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos / Diplomática 
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