
Língua Portuguesa / Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Serrana/SP / 2019 / VUNESP

Q1.

Nero e a lira

O Brasil ficou chocado com o incêndio do Museu Nacional

no Rio de Janeiro. Só diante das chamas terríveis e do patri-

mônio desaparecido para sempre que alguns perceberam que

nunca tinham ido ao espaço museológico agora perdido. Eu já

tinha escrito o mesmo sobre os riscos da nossa Biblioteca Na-

cional e do seu acervo inestimável em condições de risco simi-

lar. Aqui em São Paulo, é o caso do Museu do Ipiranga, fechado

há tanto tempo. Perde o público, perde a cultura e empobrece-

mos em um campo já abalado da memória. Até quando? O que

mais precisaria queimar no Brasil, para que a gente percebesse

que patrimônio é algo que se vai para sempre?

O descaso tem precedentes terríveis. Em 1978, um con-

junto inestimável de quadros virou cinzas no Museu de Arte

Moderna do Rio de Janeiro. Patrimônio científico foi carbo-

nizado várias vezes: a coleção do Instituto Butantã em São

Paulo e do Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas

Gerais. Coleções insubstituíveis torraram por completo. O

Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas, como tam-

bém a tapeçaria de Tomie Ohtake no Memorial da América

Latina: somos o país que usa cultura como material de com-

bustão. Nenhum Nero foi indiciado, ninguém responde, nada

se faz com tantos e repetidos avisos trágicos. É uma política

de terra arrasada, de resultados eficazes e criminosos.

Mesmo aquilo que funciona e bem corre o risco do de-

samparo. A Sala São Paulo enche de orgulho os paulistas e

brasileiros. A Osesp é uma joia esculpida com trabalho, ta-

lento e muito sacrifício. Manter algo do padrão da Osesp e

da Sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um

milagre. A qualidade material da sala, o esforço de todos e

a educação de um público fiel. Por ela passa a fina flor da

música brasileira e internacional.

A cultura brasileira é assim. Muita coisa queimou, pro-

jetos sobreviveram em estado precário, e todos aguardam

poderes sensíveis ao papel insubstituível da cultura na defi-

nição da cidadania. Quando eu vejo o montante do fundo

partidário em comparação ao estado precário de orques-

tras e museus, sou percorrido por uma dor muito forte.

O que mais terá de silenciar, queimar, desaparecer ou

ficar no passado até que acordemos? Quantos artistas deixa-

rão de comunicar seu talento com uma sociedade que neces-

sita desesperadamente de criação e sensibilidade para pen-

sar mais alto e melhor? Alguém aqui acha coincidência que

a economia mais forte da Europa, a Alemanha, também seja

uma terra de forte investimento privado e público na música

e nas artes? O que mais precisa desaparecer para sempre,

para que governos e eleitores descubram o valor do nosso

patrimônio material e imaterial?

Para nós, pessoas sem poder, resta prestigiar o que ain-

da existe, visitar mais nossos museus, cobrar dos políticos

que elegemos há pouco e valorizar com alunos e filhos os

muitos heróis de uma resistência cultural.

(Leandro Karnal. O Estado de S.Paulo. 18.11. 2018. Adaptado)

O trecho em destaque no quarto parágrafo indica

• A) o nivelamento entre fundos partidários e fundos

culturais.

• B) a opção prioritária que os partidos fazem pela

cultura.



• C) o esforço para nivelar verbas para cultura e para

partidos.

• D) a distribuição igualitária entre orçamentos políticos

e culturais.

• E) o descompasso entre as verbas destinadas aos

partidos e à cultura.

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

Língua Portuguesa / Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Poá/SP / 2016 / VUNESP

Q2.

Assinale a alternativa correta quanto à clareza e à concisão textual.

• A) Um dos onze municípios paulistas considerados estâncias hidrominerais do Estado de São Paulo, o município de Poá adquire, em 1970, o direito de

agregar ao seu nome o título de estância hidromineral, termo por que passa a ser designado pelo expediente municipal oficial. Por essa razão, recebe do

Estado uma verba maior para o desenvolvimento do turismo local. O principal setor da economia de Poá é o de serviços, já que a instalação de indústrias

poluentes foi dificultada a partir do ano em que se tornou estância.

• B) Um dos onze municípios paulistas considerados estâncias hidrominerais do Estado de São Paulo, o município de Poá desenvolve na economia o setor de

serviços, ainda que a instalação de indústrias poluentes foi dificultada em 1970. O município de Poá, uma das estâncias hidrominerais paulistas, recebe do

Estado verba maior e essa verba é destinada ao desenvolvimento do turismo local. O município de Poá, merecida e justificadamente, recebe o título de

estância hidromineral do expediente municipal oficial e agregou esse termo ao seu nome.

• C) Em 1970, o município de Poá, uma das estâncias hidrominerais do Estado de São Paulo, passou a ser chamada pelo expediente municipal oficial de

estância hidromineral, termo que foi agregado ao nome de Poá. Sendo assim, Poá recebe do Estado verba consideravelmente maior, verba essa que é

destinada ao desenvolvimento do turismo local. Em 1970, as indústrias poluentes foram proibidas em Poá e, hoje, certamente, na estância hidromineral, o

setor de serviços é o maior setor da economia da estância.

• D) Poá, por ser um dos onze municípios paulistas a ser considerados estâncias hidrominerais, o município de Poá adquire o direito de ser chamado de

estância hidromineral, em 1970. Por assim ser chamado, agrega esse termo a seu nome e o município recebe verba maior do Estado, o que é plenamente

justificado, e Poá passa a ser designado pelo expediente municipal oficial. As indústrias poluentes foram dificultadas para o desenvolvimento do turismo

local. E o principal setor da economia, no município de Poá, é o setor de serviços.

• E) Como as indústrias poluentes foram dificultadas em Poá, o setor de serviços é o principal setor da economia. Sendo um dos onze municípios paulistas a

ser considerados estâncias hidrominerais, em 1970, essa estância hidromineral passou assim a ser chamada pelo expediente municipal oficial. Justamente

por isso, pelo direito adquirido de ser estância hidromineral, o município de Poá desenvolve o turismo local em 1970, recebendo, assim, merecidamente, do

Estado uma verba maior.

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

Língua Portuguesa / Significação contextual de palavras e expressões; Sentido próprio e figurado das palavras

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q3.

O empresário Luiz Figueiredo usou 1 150 painéis solares

para cobrir o lago de sua fazenda e gerar a própria energia.

O consultor Carlos Tabacow instalou 18 placas no teto de sua

casa, o que lhe permitiu se livrar da conta de luz. No Rio, uma

escola cobriu o telhado com 50 painéis e agora produz me-

tade da energia que consome. Iniciativas como essas come-

çaram a se espalhar pelo país e têm garantido uma escalada

dos projetos de microgeração de energia solar no Brasil.

Do ponto de vista climático, as condições são favoráveis,

uma vez que a irradiação solar no Brasil é ideal para a pro-

dução elétrica. Ainda que hoje o mercado de equipamentos

para captação de energia solar engatinhe no país, as condi-

ções climáticas propícias, aliadas ao fato de que no futuro os

consumidores estarão cada vez mais aptos a gerar a própria

energia, têm provocado uma corrida das empresas para con-

quistar um pedaço desse mercado.

(Renée Pereira. “Energia solar avança no Brasil e atrai empresas”.

https://economia.estadao.com.br, 01.07.2018. Adaptado)

Assinale a alternativa que apresenta vocábulo em destaque utilizado em sentido figurado:



• A) O empresário Luiz Figueiredo usou 1 150 painéis solares para cobrir o lago de sua fazenda…

• B) Carlos Tabacow instalou 18 placas no teto de sua

casa…

• C) Iniciativas como essas começaram a se espalhar

pelo país…

• D) Do ponto de vista climático, as condições são

favoráveis…

• E) Ainda que hoje o mercado de equipamentos para a

captação de energia engatinhe no país…

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

Língua Portuguesa / Sinônimos e antônimos

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q4.

Muita gente acha que rir no escritório pode dar a impres-

são de que está “faltando serviço”. Discussões que até pouco

tempo eram presenciais, realizadas na mesa de um colega,

acontecem cada vez mais por e-mail ou programas de tro-

ca de mensagens instantâneas. Nesse cenário, o bate-papo

pode, muitas vezes, parecer prescindível. Contudo, e se, em

vez de sinalizar ociosidade, rir com os colegas for algo que

favoreça a colaboração da equipe e estimule a inovação?

Depois de anos sem dar muita atenção ao riso, os cientistas

estão começando a chegar a essa conclusão.

Nas últimas duas décadas, muitos estudos sobre o tema

foram conduzidos pelo neurocientista Robert Provine, profes-

sor de psicologia na Universidade de Maryland, em Baltimo-

re, nos Estados Unidos.

Uma de suas pesquisas mostrou que, no ambiente de

trabalho, o riso é desencadeado principalmente por conver-

sas triviais a partir de comentários como “vamos dar um jeito

nisso”, “acho que já terminei” ou “pronto, aqui está”. Quem

não se lembra de situações no trabalho em que um simples

bate-papo tenha acabado em risada? Não são piadas, mas

momentos de conexão com os colegas.

O riso é um sinal subconsciente de que estamos em um

estado de relaxamento e segurança, afirma a professora

Sophie Scott, da University College London (UCL), no Reino

Unido. Por exemplo, muitos mamíferos manifestam reações

semelhantes ao riso, mas podem ser interrompidos por cau-

sa de certos estados emocionais. Em outras palavras, se os

membros de uma equipe estão rindo juntos, isso significa que

eles baixaram a guarda. Isso é importante, pois há pesqui-

sas indicando que, quando nossos cérebros estão relaxados,

conseguimos associar livremente as ideias com mais facilida-

de, o que pode potencializar a criatividade.

Os cientistas John Kounios, da Universidade Drexel, na

Pensilvânia, e Mark Beeman, da Universidade Northwestern,

em Illinois, fizeram um experimento para ver se o riso ajudava

um grupo a resolver complicados testes de lógica. O estudo

mostrou que uma breve gargalhada aumentava em 20% a

taxa de resolução dos testes. Segundo Kounios e Beeman,

a aparente falta de concentração relacionada ao riso permite

à mente manipular e conectar conceitos de uma forma que a

concentração estrita não conseguiria.

(Bruce Daisley. “Como o riso ajuda a melhorar o desempenho no trabalho”.

www.bbc.com, 27.06.2018. Adaptado)

Um sinônimo para prescindível, em destaque no primeiro

parágrafo, é

• A) dispensável.

• B) prejudicial.



• C) perigoso.

• D) divertido.

• E) elementar.

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

Língua Portuguesa / Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem / Substantivo, adjetivo, artigo, numeral,

pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Serrana/SP / 2019 / VUNESP

Q5.

Nero e a lira

O Brasil ficou chocado com o incêndio do Museu Nacional

no Rio de Janeiro. Só diante das chamas terríveis e do patri-

mônio desaparecido para sempre que alguns perceberam que

nunca tinham ido ao espaço museológico agora perdido. Eu já

tinha escrito o mesmo sobre os riscos da nossa Biblioteca Na-

cional e do seu acervo inestimável em condições de risco simi-

lar. Aqui em São Paulo, é o caso do Museu do Ipiranga, fechado

há tanto tempo. Perde o público, perde a cultura e empobrece-

mos em um campo já abalado da memória. Até quando? O que

mais precisaria queimar no Brasil, para que a gente percebesse

que patrimônio é algo que se vai para sempre?

O descaso tem precedentes terríveis. Em 1978, um con-

junto inestimável de quadros virou cinzas no Museu de Arte

Moderna do Rio de Janeiro. Patrimônio científico foi carbo-

nizado várias vezes: a coleção do Instituto Butantã em São

Paulo e do Museu de Ciências Naturais da PUC de Minas

Gerais. Coleções insubstituíveis torraram por completo. O

Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas, como tam-

bém a tapeçaria de Tomie Ohtake no Memorial da América

Latina: somos o país que usa cultura como material de com-

bustão. Nenhum Nero foi indiciado, ninguém responde, nada

se faz com tantos e repetidos avisos trágicos. É uma política

de terra arrasada, de resultados eficazes e criminosos.

Mesmo aquilo que funciona e bem corre o risco do de-

samparo. A Sala São Paulo enche de orgulho os paulistas e

brasileiros. A Osesp é uma joia esculpida com trabalho, ta-

lento e muito sacrifício. Manter algo do padrão da Osesp e

da Sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um

milagre. A qualidade material da sala, o esforço de todos e

a educação de um público fiel. Por ela passa a fina flor da

música brasileira e internacional.

A cultura brasileira é assim. Muita coisa queimou, pro-

jetos sobreviveram em estado precário, e todos aguardam

poderes sensíveis ao papel insubstituível da cultura na defi-

nição da cidadania. Quando eu vejo o montante do fundo

partidário em comparação ao estado precário de orques-

tras e museus, sou percorrido por uma dor muito forte.

O que mais terá de silenciar, queimar, desaparecer ou

ficar no passado até que acordemos? Quantos artistas deixa-

rão de comunicar seu talento com uma sociedade que neces-

sita desesperadamente de criação e sensibilidade para pen-

sar mais alto e melhor? Alguém aqui acha coincidência que

a economia mais forte da Europa, a Alemanha, também seja

uma terra de forte investimento privado e público na música

e nas artes? O que mais precisa desaparecer para sempre,

para que governos e eleitores descubram o valor do nosso

patrimônio material e imaterial?

Para nós, pessoas sem poder, resta prestigiar o que ain-

da existe, visitar mais nossos museus, cobrar dos políticos

que elegemos há pouco e valorizar com alunos e filhos os

muitos heróis de uma resistência cultural.

(Leandro Karnal. O Estado de S.Paulo. 18.11. 2018. Adaptado)



Observe as frases seguintes:

• O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas.

• Manter o padrão da Sala São Paulo em um país como

o Brasil é quase um milagre.

A preposição “em” nessas frases assume, respectivamente, valor de

• A) modo e tempo.

• B) situação e lugar.

• C) modo e lugar.

• D) tempo e modo.

• E) modo e situação.

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

Língua Portuguesa / Concordância verbal e nominal

Fonte: AGENTE DE TESOURARIA I / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q6.

A nossa democracia é laica, mas nossas decisões políti-

cas são tomadas sob a premissa de que Deus é – e sempre

será – brasileiro. Queremos benefícios sem custos (e quem

em sã consciência não quereria?).

Exigimos que seja assim. Os custos hão de ser empurra-

dos para algum momento indeterminado do futuro e cair so-

bre as costas de alguma entidade benévola não especificada,

sem machucar ninguém. Algum dia alguém dá algum jeito e

fica tudo certo. Deus resolve.

A maioria dos brasileiros concorda com o controle de

preço do diesel, e quer ainda o controle de preço da gaso-

lina e do gás natural. Só não aceita ter que pagar a conta.

A Petrobras que tenha um prejuízo. E quem vai cobri-lo? O

Tesouro, essa entidade superior e fonte de riquezas.

Não é um caso isolado. Todos pedem por mais gasto para

suas causas e setores de preferência, sem nunca especificar

quem vai ficar com a conta; essa fica para uma figura oculta,

alguém com um bolso vasto e generoso. Há quem diga, inclu-

sive, que o aumento de gastos vai aumentar a arrecadação;

multiplicação milagrosa dos pães.

Essa é a lógica que governa o Brasil desde 1500, consa-

grada na Constituição de 1988, tão pródiga em direitos para

todo mundo. O direito é a manifestação do fiat* divino entre

os homens: uma obrigação incondicional que a realidade –

alguém – terá de dar algum jeito de cumprir.

O problema é que acabou o “milagre econômico” – um

crescimento acelerado e sem causas conhecidas, que ocorre

apesar de todas as deficiências e entraves, esses sim muito

bem conhecidos. Deus parece ter conseguido o green card**

e nos abandonou.

O que fazer? Uma alternativa é seguir confiando na in-

tervenção divina até o fim, deixando o ajuste ao deus-dará.

A corda estoura para o lado mais fraco, e voltamos ao caos

primordial. A outra é ser impiedoso e olhar para a realidade

com olhos de descrença.

Para que alguns continuem ganhando, pessoas de carne

e osso terão que pagar. E aí sim poderemos responder à per-

gunta que o Brasil é mestre em evitar: quem?

O problema é que para as escamas caírem de nossos

olhos também será necessário um milagre...

(Joel Pinheiro da Fonseca, Folha de S.Paulo, 12.06.2018. Adaptado) 

*fiat: do latim, faça-se, haja; referência à frase bíblica: “faça-se a luz”.



** green card: cartão de residência permanente nos EUA.

Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-padrão de concordância e de regência verbal.

• A) Pode haver alguns brasileiros que discordem de que

se devam controlar os preços do diesel.

• B) Duvida-se que hajam brasileiros que antipatize

com a ideia de que se possa controlar os preços

do diesel.

• C) Existe aqueles que não consentem de que se estabeleça regras para controle do preço do diesel.

• D) Mais de um brasileiro adere da ideia de haverem mecanismos de controle do preço do diesel.

• E) Ainda não se identificou brasileiros que se manifeste

contra a ideia de controle dos preços do diesel.

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

Língua Portuguesa / Regência verbal e nominal

Fonte: AGENTE DE TESOURARIA I / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q7.

A nossa democracia é laica, mas nossas decisões políti-

cas são tomadas sob a premissa de que Deus é – e sempre

será – brasileiro. Queremos benefícios sem custos (e quem

em sã consciência não quereria?).

Exigimos que seja assim. Os custos hão de ser empurra-

dos para algum momento indeterminado do futuro e cair so-

bre as costas de alguma entidade benévola não especificada,

sem machucar ninguém. Algum dia alguém dá algum jeito e

fica tudo certo. Deus resolve.

A maioria dos brasileiros concorda com o controle de

preço do diesel, e quer ainda o controle de preço da gaso-

lina e do gás natural. Só não aceita ter que pagar a conta.

A Petrobras que tenha um prejuízo. E quem vai cobri-lo? O

Tesouro, essa entidade superior e fonte de riquezas.

Não é um caso isolado. Todos pedem por mais gasto para

suas causas e setores de preferência, sem nunca especificar

quem vai ficar com a conta; essa fica para uma figura oculta,

alguém com um bolso vasto e generoso. Há quem diga, inclu-

sive, que o aumento de gastos vai aumentar a arrecadação;

multiplicação milagrosa dos pães.

Essa é a lógica que governa o Brasil desde 1500, consa-

grada na Constituição de 1988, tão pródiga em direitos para

todo mundo. O direito é a manifestação do fiat* divino entre

os homens: uma obrigação incondicional que a realidade –

alguém – terá de dar algum jeito de cumprir.

O problema é que acabou o “milagre econômico” – um

crescimento acelerado e sem causas conhecidas, que ocorre

apesar de todas as deficiências e entraves, esses sim muito

bem conhecidos. Deus parece ter conseguido o green card**

e nos abandonou.

O que fazer? Uma alternativa é seguir confiando na in-

tervenção divina até o fim, deixando o ajuste ao deus-dará.

A corda estoura para o lado mais fraco, e voltamos ao caos

primordial. A outra é ser impiedoso e olhar para a realidade

com olhos de descrença.

Para que alguns continuem ganhando, pessoas de carne

e osso terão que pagar. E aí sim poderemos responder à per-

gunta que o Brasil é mestre em evitar: quem?

O problema é que para as escamas caírem de nossos

olhos também será necessário um milagre...

(Joel Pinheiro da Fonseca, Folha de S.Paulo, 12.06.2018. Adaptado)

*fiat: do latim, faça-se, haja; referência à frase bíblica: “faça-se a luz”.

** green card: cartão de residência permanente nos EUA.

Assinale a alternativa que apresenta o verbo conjugado no modo subjuntivo, dando sequência correta à

frase – Talvez ...



• A) Deus resolvia.

• B) algum dia alguém dava um jeito.

• C) queiramos benefícios sem custos.

• D) a maioria dos brasileiros concorda.

• E) poderíamos responder à pergunta.

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

Língua Portuguesa / Colocação pronominal

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / Câmara de Descalvado/SP / 2015 / VUNESP

Q8.

O despertar da ambição

Até pouco tempo atrás, apontar alguém como ambicio-

so era quase uma ofensa no Brasil. A palavra, carregada de

conotação negativa, era praticamente um pecado. A má im-

pressão nasceu da confusão que as pessoas fazem com a

ganância – sentimento que faz o indivíduo passar por cima de

tudo e de todos. Hoje, porém, a ambição está sendo redimida

e seu verdadeiro significado resgatado.

A palavra vem do latim ambi dire, que significa “entre dois

caminhos”. Basicamente, escolher para alcançar um objetivo.

É um adjetivo positivo, que define as pessoas determinadas.

É o combustível daqueles que vão atrás de desejos pes-

soais e profissionais. E o brasileiro está mais afinado com

essas ideias do que o senso comum supõe. Uma pesquisa

da International Stress Management Association no Brasil

(Isma-BR), de 2009, concluiu que 41% da população se defi-

ne como ambiciosa.

Essa visão mais moderna, que eleva a ambição a uma

espécie de força motriz do sucesso, transformou-a também

em objeto de curiosidade científica mundo afora. É possível

medi-la? Podemos turbiná-la? Ela tem explicação biológica?

Já há respostas para algumas dessas perguntas. Estudos

mostram, por exemplo, que a ambição, essa mistura de ener-

gia com determinação, se manifesta no sistema límbico, área

do cérebro relacionada às emoções e aos hábitos. Pesquisa-

dores da Universidade de Washington usaram imagens ce-

rebrais para investigar a persistência – a habilidade de focar

em uma tarefa até terminá-la –, considerada a mola propul-

sora da ambição. Eles recrutaram um grupo de estudantes e

deram a cada um deles questionários elaborados para men-

surar o nível de perseverança por meio de um aparelho de

ressonância magnética, que registrava o que se passava na

cabeça dos alunos. Em geral, os estudantes com as maiores

pontuações (os mais persistentes) apresentaram maior ativi-

dade na região límbica.

Mas não há consenso entre os especialistas sobre em

que medida a ambição está dentro de todos. Para uns, a

educação é a maior influência. Para outros, é um sentimento

inerente ao ser humano e depende apenas de autoconheci-

mento para vir à tona. A única certeza é que quem opta por

ficar numa zona de conforto, sem enfrentar desafios, acaba

jogado de um lado para o outro, sem tomar as rédeas da

própria vida. As circunstâncias acabam por definir o futuro. E

aí é mais cômodo culpar o destino, a sorte ou terceiros pelas

mazelas.

“Quem pensa assim desconsidera que os vencedores

estudaram muito, foram atrás, deram a cara para bater”, diz

a psicóloga Maria de Lurdes Damião, mestre em gestão de

pessoas. O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os

acomodados, que, em vez de se mexerem, preferem criticar.

(Suzane G. Frutuoso. www.istoe.com.br. 12.02.2010. Adaptado)



No terceiro parágrafo, em – Pesquisadores da Universidade de Washington usaram imagens cerebrais para investigar a persistência – a habilidade de

focar em uma tarefa

até terminá -la...–, o pronome destacado evita a repetição

do termo “tarefa”, o que contribui para dar coesão ao texto.

Pensando nisso, assinale a alternativa em que o emprego do pronome mantém o sentido do texto e está correto

de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

• A) Basicamente, escolher para alcançar um objetivo.

→ alcançar-lhe

• B) ... e deram a cada um deles questionários... → deram-nos

• C) ... elaborados para mensurar o nível de perseverança... → mensurá-lo

• D) ... apresentaram maior atividade na região límbica. → apresentaram-lhe

• E) O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os acomodados... → incomoda-nos
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Língua Portuguesa / Crase

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q9.

Quando me propus a escrever um texto sobre o filme

“Pantera Negra”, eu pensei na possibilidade de escrever so-

bre todos os sentimentos que se misturavam em meu corpo

e coração vendo o filme.

Fui ver o filme sob muita expectativa, como todo o povo

negro ao redor do mundo indo para as salas de cinema vesti-

dos com suas melhores roupas — acho que eu nunca fui tão

arrumada ver um filme —, como se fosse uma ocasião muito

especial. E de fato foi.

Em tempos em que a questão da representatividade ne-

gra ganha cada vez mais força na cultura nerd/geek, ver um

herói negro é algo gratificante, muito forte e cheio de signifi-

cado para o povo negro que curte esse universo.

Diante disso, desde quando vi o trailer do filme pela pri-

meira vez, eu não parei de pensar em um ponto importantís-

simo: as crianças negras.

Uma amiga me mostrou uma foto no Instagram que fez

meu coração esquentar de felicidade: o seu filho, diante

do cartaz do filme, vestido de Pantera Negra, com um sor-

riso enorme no rostinho. Uma busca rápida pela hashtag

#BlackPanther, e o resultado são várias fotos de crianças

com seus pais e responsáveis, meninos e meninas negras,

de várias partes do mundo, sorrindo, usando com orgulho ca-

misetinhas com o herói da vez estampado ou com a máscara

do rei T’Challa cobrindo seus rostinhos, da mesma forma que

o filho dessa minha amiga.

Eu confesso que saí da sala do cinema sentindo um alí-

vio imenso, porque talvez eu também tenha sido uma criança

que precisava dessa carga de representatividade.

(Paula Silva. “Pantera Negra: finalmente um filme 100% negro!”.

http://azmina.com.br, 07.03.2018. Adaptado)

Quanto ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a

alternativa que preenche, correta e respectivamente, as

lacunas da frase a seguir.

O lançamento de uma obra cinematográfica nos

leva ______ querer discutir sobre ______ questões presentes nela, porque vêm ______ tona realidades muitas

vezes próximas ______ pessoas.

• A) a … as … à … às

• B) à … as … a … as

• C) a … às … a … às

• D) à … as … à … às



• E) a … às … à … as
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: AGENTE DE TESOURARIA I / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q10.

A nossa democracia é laica, mas nossas decisões políti-

cas são tomadas sob a premissa de que Deus é – e sempre

será – brasileiro. Queremos benefícios sem custos (e quem

em sã consciência não quereria?).

Exigimos que seja assim. Os custos hão de ser empurra-

dos para algum momento indeterminado do futuro e cair so-

bre as costas de alguma entidade benévola não especificada,

sem machucar ninguém. Algum dia alguém dá algum jeito e

fica tudo certo. Deus resolve.

A maioria dos brasileiros concorda com o controle de

preço do diesel, e quer ainda o controle de preço da gaso-

lina e do gás natural. Só não aceita ter que pagar a conta.

A Petrobras que tenha um prejuízo. E quem vai cobri-lo? O

Tesouro, essa entidade superior e fonte de riquezas.

Não é um caso isolado. Todos pedem por mais gasto para

suas causas e setores de preferência, sem nunca especificar

quem vai ficar com a conta; essa fica para uma figura oculta,

alguém com um bolso vasto e generoso. Há quem diga, inclu-

sive, que o aumento de gastos vai aumentar a arrecadação;

multiplicação milagrosa dos pães.

Essa é a lógica que governa o Brasil desde 1500, consa-

grada na Constituição de 1988, tão pródiga em direitos para

todo mundo. O direito é a manifestação do fiat* divino entre

os homens: uma obrigação incondicional que a realidade –

alguém – terá de dar algum jeito de cumprir.

O problema é que acabou o “milagre econômico” – um

crescimento acelerado e sem causas conhecidas, que ocorre

apesar de todas as deficiências e entraves, esses sim muito

bem conhecidos. Deus parece ter conseguido o green card**

e nos abandonou.

O que fazer? Uma alternativa é seguir confiando na in-

tervenção divina até o fim, deixando o ajuste ao deus-dará.

A corda estoura para o lado mais fraco, e voltamos ao caos

primordial. A outra é ser impiedoso e olhar para a realidade

com olhos de descrença.

Para que alguns continuem ganhando, pessoas de carne

e osso terão que pagar. E aí sim poderemos responder à per-

gunta que o Brasil é mestre em evitar: quem?

O problema é que para as escamas caírem de nossos

olhos também será necessário um milagre...

(Joel Pinheiro da Fonseca, Folha de S.Paulo, 12.06.2018. Adaptado)

*fiat: do latim, faça-se, haja; referência à frase bíblica: “faça-se a luz”.

** green card: cartão de residência permanente nos EUA.

No primeiro parágrafo, o emprego do travessão duplo e

dos parênteses cumpre a finalidade de intercalar comentários do autor que expressam, respectivamente,

• A) certeza e finalidade.

• B) possibilidade e incerteza.

• C) advertência e convicção.

• D) discordância e hipótese.

• E) convicção e suposição.
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Atualidades e e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência / Política



Fonte: AGENTE DE TESOURARIA I / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q11.

Observe a imagem.

(Veja, 11.06.18. Disponível em: <https://abr.ai/2tOFFn9>. Adaptado)

O registro fotográfico, realizado no encontro do G7, que

reúne as sete economias mais avançadas do mundo,

evidencia o desacordo entre Merkel e Trump acerca

• A) da relação do Ocidente com a Rússia.

• B) da participação na guerra civil da Síria.

• C) da posição em relação à questão Palestina.

• D) do cenário de guerra comercial entre os países.

• E) dos vínculos com a China na geopolítica internacional.
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Atualidades e e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência / Economia

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q12.

A decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de

aumentar os impostos de importação de aço e alumínio

pode abalar o comércio mundial e a economia brasileira.

(UOL, 09.03.2018. Disponível em: <https://goo.gl/Tn1QpE>. Adaptado)

Uma das possíveis consequências da decisão de Trump

para o Brasil é

• A) o aumento da produção de aço nacional, devido à

demanda de outros países.

• B) uma crise na oferta de aço, diante da escassez do

produto no mercado.

• C) o impacto nas siderúrgicas nacionais, que exportam

muito para os EUA.

• D) a interrupção da importação de produtos norte-americanos, como retaliação à decisão.

• E) a redução no consumo de petróleo, muito utilizado

na produção de aço.
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Atualidades e e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência / Sociedade



Fonte: AGENTE DE TESOURARIA I / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q13.

O projeto de lei que modifica o registro de agrotóxicos foi

aprovado essa semana numa comissão da Câmara de

Deputados. A discussão se arrasta há meses. A bancada

ruralista diz que é preciso modernizar a lei. Opositores

dizem que, se a lei for aprovada, produtos que colocam a

saúde em risco podem ser liberados.

(G1, 01.07.18. Disponível em: <https://goo.gl/tFztEs>. Adaptado)

Entre as mudanças sugeridas pelo projeto, é correto

identificar a

• A) centralização da liberação de novos produtos no

Ministério da Agricultura, tirando poder decisório da

Anvisa e do Ibama.

• B) liberação de substâncias comprovadamente cancerígenas e atualmente proibidas para a utilização na

agricultura.

• C) alteração dos procedimentos necessários para a

autorização de uso de produtos novos, retirando a

exigência de licença prévia.

• D) substituição do nome oficial “defensivo agrícola” pelo

nome “agrotóxico”, com o objetivo de evidenciar a

toxicidade dos produtos.

• E) formação de um gabinete técnico composto por

membros do Ministério da Saúde e da Agricultura

para a autorização de agrotóxicos.
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Atualidades e e Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência / Estatuto da Pessoa com Deficiência e Resolução nº 230/2016 do CNJ

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q14.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei brasileira nº 13.146/2015,

• A) resultou da condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da recomendação internacional

para que o país incluísse medidas protetivas da pessoa deficiente em sua legislação.

• B) baseia-se na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e em seu Protocolo Facultativo, em vigor no

plano interno desde a promulgação do respectivo Decreto, em 2009.

• C) constitui mudança legislativa relevante do ponto de vista humanitário, mas de pouco impacto jurídico, considerando que é

norma programática que não inova na ordem jurídica.

• D) inspira-se na diretriz da incapacidade da pessoa deficiente, para sua proteção.
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Matemática / Operações com números reais

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q15.

Em um depósito, há 108 latas de tinta empilhadas, e

cada pilha tem o mesmo número de latas. Sabendo-se

que o número de pilhas é o triplo do número de latas de

uma pilha, então o número de pilhas é

• A) 18.

• B) 15.

• C) 12.

• D) 9.

• E) 6.
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Matemática / Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum

Fonte: ESCRITURáRIO / Câmara de Sumaré/SP / 2017 / VUNESP

Q16.

Se, numa divisão, o divisor e o quociente são iguais, e

o resto é 10, sendo esse resto o maior possível, então o

dividendo é

• A) 131.

• B) 121.

• C) 120.

• D) 110.

• E) 101.
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Matemática / Razões e proporções; Porcentagem

Fonte: ESCRITURáRIO / Câmara de Sertãozinho/SP / 2019 / VUNESP

Q17.

Determinado departamento de uma empresa comprou

120 canetas, das quais 75% são azuis e as demais vermelhas. Sabendo que 10% das canetas azuis e 20% das

canetas vermelhas foram colocadas na sala de reuniões,

então, em relação ao número de canetas compradas, as

que foram colocadas na sala de reuniões representam

• A) 5,5%.

• B) 8,0%.

• C) 12,5%.

• D) 24,5%.

• E) 30,0%.
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Matemática / Regras de três simples e composta

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Serrana/SP / 2019 / VUNESP

Q18.

Um técnico legislativo arquivou, em uma segunda-feira,

um terço do total de x documentos que deveria arquivar.

Na quarta-feira seguinte, ele arquivou três quintos do que

restava para arquivar e, na sexta-feira depois, ele arquivou os 460 documentos restantes. O número de documentos que esse técnico arquivou na quarta-feira

foi

• A) 675.

• B) 680.

• C) 685.

• D) 690.

• E) 695.
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Matemática / Juros

Fonte: AGENTE PREVIDENCIáRIO / IPRESB/ SP / 2017 / VUNESP

Q19.



Em uma loja, dois fogões semelhantes, das marcas

B e C, tinham preços unitários iguais a P e Q, respectivamente. Sabe-se que houve um aumento de 20% no

preço P, obtendo-se um novo preço P1 que ultrapassou

Q em R$ 200,00. Em seguida, houve um desconto de

10% sobre o preço Q, e o novo preço obtido, Q1, ficou

igual a P. Nessas condições, é correto afirmar que o

preço P era, em reais, igual a

• A) R$ 3.000,00.

• B) R$ 2.750,00.

• C) R$ 2.500,00.

• D) R$ 2.250,00.

• E) R$ 2.000,00.
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Matemática / Sistema do 1o grau

Fonte: AUXILIAR LEGISLATIVO - INFORMáTICA / Câmara de Sertãozinho/SP / 2019 / VUNESP

Q20.

Flávia, Renata e Paula nasceram em um mesmo dia do

mês de janeiro, em três anos consecutivos, nessa ordem,

e hoje, em janeiro de 2019, suas idades, em anos, são

iguais a x, (x – 1) e (x – 2), respectivamente. Se daqui a

7 anos a idade de Paula corresponderá a 9/10 da idade de

Flávia, então, é correto afirmar que Renata nasceu no

ano de

• A) 2004.

• B) 2005.

• C) 2006.

• D) 2007.

• E) 2008.
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Matemática / Equação do 2o grau

Fonte: SECRETáRIO DE ESCOLA / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q21.

O professor de Educação Física pediu que fosse cimentado um espaço retangular de modo que o comprimento

desse espaço tenha 3 metros a mais que sua largura.

A área do espaço cimentado que o professor quer deverá

ser de 270 m². Nomeando como x a medida da largura

desse espaço, pode-se calcular o valor de x resolvendo a

equação de 2º grau, x² + 3x –270 = 0. A medida do comprimento desse espaço, em metros, deverá ser

• A) 9.

• B) 10.

• C) 12.

• D) 15.

• E) 18.
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Matemática / Noções de geometria / Forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Serrana/SP / 2019 / VUNESP

Q22.



Um terreno retangular, cuja frente mede um terço da

medida lateral, tem perímetro de 400 metros. Sendo

assim, a área desse terreno mede

• A) 6 500 m².

• B) 6 750 m².

• C) 7 000 m².

• D) 7 250 m².

• E) 7 500 m².
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Matemática / Sistemas de medidas usuais

Fonte: OFICIAL ADMINISTRATIVO / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q23.

No preparo de um refresco, utiliza-se vinho misturado

com água, na seguinte proporção: 180 mL de vinho em

300 mL de água. Mantendo-se essa mesma proporção

e utilizando-se totalmente 1,5 litro de vinho, a quantidade que se pode preparar desse refresco é

• A) 3,0 litros.

• B) 3,5 litros.

• C) 4,0 litros.

• D) 4,5 litros.

• E) 5,0 litros.
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Informática / Microsoft Windows 10

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q24.

O Windows 10 permite que o seu Explorador de Arquivos

possa ser configurado em relação aos arquivos e pastas que manipula. Uma das configurações permitidas é

ocultar

• A) os arquivos criptografados ou protegidos por senha.

• B) os arquivos de aplicativos não licenciados para o

Windows 10.

• C) as extensões dos tipos de arquivo conhecidos.

• D) os arquivos que não foram ainda avaliados pelo

antivírus.

• E) os arquivos não manipulados há pelo menos um ano.
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Informática / Microsoft Office 2016 / Microsoft Word

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q25.

A hifenização no MS-Word 2016, em português e em sua

configuração padrão, admite os seguintes tipos:

• A) Condicional, Simples e Nenhuma.

• B) Opcional, Incondicional e Duplo.

• C) Oculto, Explícito e Automático.

• D) Nenhuma, Automático e Manual.

• E) Manual, Implícito e Condicional.
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Informática / Microsoft Office 2016 / Microsoft Excel

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q26.

No MS-Excel 2016, em português e em sua configuração

padrão, existe a função NÃO. Assinale a alternativa que

apresenta dois usos da função NÃO que produzem como

resultado VERDADEIRO.

• A) =NÃO(1)

=NÃO(VERDADEIRO)

• B) =NÃO(FALSO)

=NÃO(0)

• C) =NÃO(0)

=NÃO(10)

• D) =NÃO(FALSO)

=NÃO(1)

• E) =NÃO(VERDADEIRO)

=NÃO(FALSO)
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Informática / Correio eletrônico

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Serrana/SP / 2019 / VUNESP

Q27.

Um usuário preparou uma mensagem de correio eletrônico

no Microsoft Outlook 2010, em sua configuração original,

com as seguintes características:

Para: danilo@empresa.com.br

Cc: andreia@empresa.com.br; rogerio@empresa.com.br

Cco: roberto@empresa.com.br

Anexo: contrato.pdf

Considerando que a mensagem foi enviada e entregue

com sucesso, assinale a alternativa que indica qual(is)

usuário(s) recebeu(ram) o anexo.

• A) Danilo, apenas.

• B) Roberto, apenas.

• C) Andreia, Rogerio, apenas.

• D) Danilo, Andreia, Rogerio, apenas.

• E) Danilo, Andreia, Rogerio e Roberto.
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Informática / Navegação Internet

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Serrana/SP / 2019 / VUNESP



Q28.

Assinale a alternativa que indica o termo de busca utilizado no site do Google que trará a menor quantidade de

resultados possíveis.

• A) “camara” “municipal” “de” “serrana”

• B) “camara municipal de serrana”

• C) camara municipal de serrana

• D) [camara municipal de serrana]

• E) -camara municipal de serrana-
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Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas; Diagramas lógicos

Fonte: AUXILIAR LEGISLATIVO - INFORMáTICA / Câmara de Sertãozinho/SP / 2019 / VUNESP

Q29.

Considere a afirmação:

Se coloco água na garrafa e não sobra espaço, então

não fico com sede.

Uma afirmação que corresponde à sua negação lógica é:

• A) Coloco água na garrafa e não sobra espaço e fico

com sede.

• B) Se fico com sede, então não coloco água na garrafa

ou sobra espaço.

• C) Se não coloco água na garrafa e sobra espaço,

então fico com sede.

• D) Ou coloco água na garrafa ou não sobra espaço e

fico com sede.

• E) Não fico com sede ou não sobra espaço ou não

coloco água na garrafa.

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

Raciocínio Lógico / Lógicas de argumentação

Fonte: AUXILIAR DE PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q30.

Considere falsidade a proposição I, e verdade a proposição II:

I. Se Ana é auxiliar de papiloscopista, então Caio é

investigador.

II. Caio é investigador ou Monica é escrivã.

Com base no que foi apresentado, é verdade que

• A) Caio não é investigador, e Monica não é escrivã.

• B) Ana não é auxiliar de papiloscopista, e Monica é

escrivã.

• C) Ana não é auxiliar de papiloscopista, e Caio não é

investigador.

• D) Ana é auxiliar de papiloscopista, e Monica é escrivã.

• E) Caio é investigador, e Monica é escrivã.

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



Raciocínio Lógico / Sequências

Fonte: AUXILIAR LEGISLATIVO - INFORMáTICA / Câmara de Sertãozinho/SP / 2019 / VUNESP

Q31.

Em um treinamento em um velódromo, iniciado exatamente às 7 horas e 30 minutos, um ciclista percorreu um

total de 40 km, sem interrupções. Ele completou a quarta

parte do percurso total em 50 minutos com velocidade

constante e, instantaneamente, aumentou essa velocidade em 25%, mantendo-a constante até completar o

percurso. Nessas condições, é correto afirmar que esse

ciclista concluiu o percurso de 40 km às

• A) 9 horas e 15 minutos.

• B) 9 horas e 20 minutos.

• C) 9 horas e 45 minutos.

• D) 10 horas e 20 minutos.

• E) 10 horas e 30 minutos.

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

Normas da Corregedoria Geral da Justiça

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q32.

As Normas da Corregedoria Geral de Justiça definem a

correição ordinária como sendo a fiscalização

• A) excepcional, realizada a qualquer momento e sem

prévio anúncio.

• B) virtual, com vistas ao controle permanente das atividades subordinadas à correição.

• C) para o saneamento de irregularidades constatadas

em visitas correcionais.

• D) prevista e efetivada segundo as referidas normas e

leis de organização judiciária.

• E) direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade.

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

Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Individuais e Coletivos

Fonte: ESCRITURáRIO / Câmara de Sertãozinho/SP / 2019 / VUNESP

Q33.

A Constituição Federal estabelece que a lei penal

• A) não pode retroagir em nenhum caso.

• B) é retroativa, como regra geral.

• C) retroagirá sempre, exceto se for para beneficiar o

réu.

• D) não pode retroagir, exceto para impor pena mais

severa ao réu.

• E) não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

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

Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos Direitos Sociais

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q34.



São assegurados, nos termos da Constituição da República

Federativa do Brasil, (CRFB/88) à categoria dos trabalhadores domésticos os seguintes direitos:

• A) proteção em face da automação, na forma da lei.

• B) reconhecimento das convenções e acordos coletivos

de trabalho.

• C) jornada de seis horas para trabalho realizado em

turnos ininterruptos de revezamento.

• D) participação nos lucros, ou resultados, desvinculada

da remuneração, conforme definido em lei.

• E) piso salarial proporcional à extensão e à complexidade

do trabalho.

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

Direito Constitucional / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Da nacionalidade

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q35.

Nos termos da Constituição Federal de 1988, são privativos de brasileiro nato os cargos

• A) de Presidente da República, de Deputado Federal e

de Senador da República.

• B) de Ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira

diplomática e de oficial das Forças Armadas.

• C) de Presidente da Câmara dos Deputados, de Presidente do Senado Federal e de Presidente do Tribunal de Contas da União.

• D) de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de Ministro

da Defesa e de Ministro da Justiça.

• E) de Prefeito, de Vereador e de Juiz de Direito.

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

Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da administração Pública / Disposições Gerais

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I / UNESP - 1º Unificado / 2016 / VUNESP

Q36.

João prestou concurso público para o cargo de Assistente Administrativo no “campus” da UNESP de São João da

Boa Vista e foi aprovado. Segundo a Constituição Federal, o prazo de validade desse concurso será

• A) de um ano, prorrogável duas vezes por igual período.

• B) de até um ano, prorrogável por dois anos.

• C) de até um ano, improrrogável.

• D) de dois anos, prorrogável uma vez por um ano.

• E) de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual

período.

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

Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da administração Pública / Dos Servidores Públicos

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q37.

Nos termos da Constituição Federal, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável,

• A) ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão

sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser dispensado após a conclusão do devido

processo administrativo, assegurando-se a ampla

defesa e o contraditório.

• B) ele não será reintegrado e deverá aguardar decisão 

sobre as providências que serão adotadas em relação ao eventual ocupante da vaga, o qual necessitará ser exonerado, dispensando-se a instauração de



processo administrativo.

• C) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,

se estável, reconduzido ao cargo de origem com direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou

posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

• D) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,

se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou

posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

• E) será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,

se estável, não poderá ser reconduzido ao cargo de

origem, devendo permanecer em situação de disponibilidade até o surgimento de novo cargo, assegurando-se o direito à indenização.

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

Direito Constitucional / Da organização do Estado / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESCREVENTE / TJ/SP / 2014 / VUNESP

Q38.

Dentre os órgãos do Poder Judiciário, pode(m)-se citar:

• A) o Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

• B) os Tribunais e Juízes Militares.

• C) o Conselho de Defesa Nacional.

• D) o Tribunal de Contas da União.

• E) o Ministério Público.

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

Direito Administrativo / Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/68)

Fonte: AGENTE DE TELECOMUNICAçõES POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q39.

Com relação à estabilidade prevista na Lei no 10.261, de

28 de outubro de 1968, assinale a alternativa correta.

• A) É assegurada a estabilidade somente ao funcionário

que, nomeado por concurso, contar mais de 1 (um)

ano de efetivo exercício.

• B) O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de processo administrativo, assegurada ampla

defesa.

• C) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não

ao cargo, ressalvando-se à Administração o direito

de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual

padrão, de acordo com as suas aptidões.

• D) O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial, assegurada ampla defesa.

• E) A estabilidade diz respeito ao serviço público e ao

cargo, sendo vedado à Administração aproveitar o

funcionário em outro cargo de igual padrão.

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

Direito Administrativo / Lei Federal no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa)

Fonte: AGENTE DE TELECOMUNICAçõES POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q40.

O servidor público que exige para outrem, indiretamente,

fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida

• A) comete o crime de concussão.

• B) não comete qualquer crime.

• C) comete o crime de corrupção passiva.



• D) comete o crime de prevaricação.

• E) comete o crime de corrupção ativa.

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

Direito Penal / Crimes contra a fé pública / Da Falsidade de Títulos e Outros Papeis Públicos

Fonte: AGENTE DE TESOURARIA I / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q41.

O crime de falsidade ideológica do art. 299 do Código

Penal tem a pena aumentada em um sexto se

• A) causa prejuízo ao erário público.

• B) ludibria autoridade pública no exercício da função.

• C) cometido em concurso de 2 ou mais funcionários

públicos.

• D) do fato advém vantagem indevida para o agente ou

outrem.

• E) o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo.

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

Direito Penal / Crimes contra a fé pública / Falsidade Documental

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q42.

Tendo em conta os crimes contra a dignidade sexual

(artigos 213 a 234-B do Código Penal) e os crimes contra

a fé pública (artigos 289 a 311 do Código Penal), assinale

a alternativa correta.

• A) Ocultar documento público ou particular verdadeiro,

em prejuízo alheio, não configura o crime de supressão de documento (art. 305 do CP), sendo típicas

apenas as condutas de suprimir e destruir documento

público ou particular verdadeiro.

• B) O cartão de crédito ou débito, para fins penais,

é equiparado a documento particular.

• C) A conduta de manter estabelecimento em que ocorra

exploração sexual é atípica, desde que não envolva

menor de 18 (dezoito) anos.

• D) A conduta de atrair alguém à prostituição é atípica,

desde que não se trate de pessoa menor de 18

(dezoito) anos.

• E) Os crimes de falso reconhecimento de firma ou letra

(art. 300 do CP); certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301 do CP) e falsidade material de

atestado ou certidão (art. 301, parágrafo 1o do CP)

são próprios de funcionários públicos.

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

Direito Penal / Crimes contra a fé pública / Outras Falsidades

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q43.

No tocante às infrações previstas nos artigos 307, 308 e

311-A, do Código Penal, assinale a alternativa correta.

• A) A conduta de atribuir a terceiro falsa identidade é

penalmente atípica, sendo crime apenas atribuir a si

próprio identidade falsa.



• B) O crime de fraude em certames de interesse público

configura-se pela divulgação de conteúdo de certame, ainda que não sigiloso.

• C) O crime de fraude em certames de interesse público

prevê a figura qualificada, se dele resulta dano à

administração pública.

• D) A conduta de ceder o documento de identidade

a terceiro, para que dele se utilize, é penalmente

atípica, sendo crime apenas o uso, como próprio,

de documento alheio.

• E) O crime de fraude em certames de interesse público

é próprio de funcionário público.

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

Direito Penal / Crimes contra a fé pública / Fraudes em certames de interesse público

Fonte: AUXILIAR JUDICIáRIO / TJ/PA / 2014 / VUNESP

Q44.

A conduta que consiste em divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a outrem, conteúdo sigiloso de processo seletivo para ingresso no ensino superior

• A) é tipificada como crime, apenada com reclusão.

• B) não encontra tipificação na lei penal.

• C) é tipificada como crime, apenada com detenção.

• D) só encontra tipificação na lei penal quando se tratar de instituição pública de ensino.

• E) é enquadrada como infração penal, sujeita à pena de prisão simples.

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

Direito Penal / Dos Crimes contra a administração pública / Dos Crimes praticados por funcionário público contra a Administração em geral

Fonte: AGENTE DE TESOURARIA I / Pref. São Bernardo do Campo/SP / 2018 / VUNESP

Q45.

Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da

estabelecida em lei

• A) é crime contra a Administração Pública, estabelecido

no art. 315 do Código Penal.

• B) é crime de abuso de autoridade, estabelecido no

art. 3º da Lei nº 4.898/65.

• C) é crime contra a ordem tributária, estabelecido no

art. 1º da Lei nº 8.137/90.

• D) embora não seja crime, sujeita o agente a perda do

mandato, nos termos da Lei nº 8.429/92.

• E) embora não seja crime, sujeita o agente a ação

de improbidade administrativa, nos termos da Lei

nº 8.429/92.

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

Direito Penal / Dos Crimes contra a administração pública / Dos Crimes praticados por particular contra a Administração em Geral

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q46.

Assinale a alternativa correta.

• A) O furto possui modalidade culposa.

• B) Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa

da estabelecida em lei não é considerado crime.

• C) A calúnia é crime apenado com reclusão.

• D) O atentado violento ao pudor é apenado com reclusão.



• E) A corrupção passiva é crime apenado com reclusão

e multa.

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

Direito Penal / Dos Crimes contra a administração pública / Dos Crimes contra Administração da Justiça

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q47.

A respeito do crime de exploração de prestígio (art. 357

do CP), é correto afirmar que

• A) prevê causa de aumento se o agente alega ou insinua que o dinheiro é também destinado a funcionário

público estrangeiro.

• B) prevê modalidade culposa.

• C) se caracteriza pela conduta de receber dinheiro a

pretexto de influir em ato praticado por qualquer funcionário público.

• D) se trata de crime comum, não se exigindo qualquer

qualidade especial do autor.

• E) para se configurar, exige o efetivo recebimento de

dinheiro pelo agente.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Do Juiz

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ESCREVENTE / TJ/SP / 2014 / VUNESP

Q48.

Nos termos do art. 252 do CPP, o juiz não poderá

exercer jurisdição no processo em que

• A) ele próprio ou seu cônjuge ou seu irmão for amigo íntimo de qualquer das partes.

• B) for parte entidade associativa ou de classe da

qual faça ou tenha feito parte.

• C) seu amigo íntimo for credor ou devedor, tutor ou

curador de qualquer das partes.

• D) tiver funcionado como juiz de outra instância,

pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a

questão.

• E) ele próprio ou seu cônjuge ou parente em linha

reta ou colateral até o terceiro grau tiver servido

como testemunha.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Do Ministério Público

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q49.

À luz do que dispõe o Código de Processo Penal sobre os sujeitos da relação processual,

• A) em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu repre

sentante legal.

• B) nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou

afins, em linha reta ou colateral até o quarto grau, inclusive.

• C) as disposições sobre suspeição dos juízes não se estendem aos serventuários e funcionários da justiça.

• D) o corréu no mesmo processo poderá intervir como assistente do Ministério Público.

• E) nenhum acusado, exceto se estiver foragido, será processado ou julgado sem defensor.



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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Do Acusado e seu Defensor

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q50.

A respeito do acusado e do defensor, é correto afirmar

que

• A) o acusado, ainda que tenha habilitação, não poderá

a si mesmo defender, sendo-lhe nomeado defensor,

pelo juiz, caso não o tenha.

• B) a constituição de defensor dependerá de instrumento de mandato, ainda que a nomeação se der por

ocasião do interrogatório.

• C) o acusado ausente não poderá ser processado sem

defensor. Já o foragido, existindo sentença condenatória, ainda que não transitada em julgado, sim.

• D) se o defensor constituído pelo acusado não puder

comparecer à audiência, por motivo justificado, provado até a abertura da audiência, nomear-se-á defensor dativo, para a realização do ato, que não será

adiado.

• E) o acusado, ainda que possua defensor nomeado

pelo Juiz, poderá, a todo tempo, nomear outro, de

sua confiança.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Funcionários da Justiça

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC

Q51.

A respeito dos auxiliares da justiça, considere:

I. As partes poderão intervir na nomeação de peritos, indicando nomes para o exercício dessa função.

II. Não poderão ser peritos os que tiverem prestado depoimento no processo.

III. Não poderão ser peritos os que tiverem opinado anteriormente sobre o objeto da perícia.

IV. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.

Está correto o que consta SOMENTE em

• A) II e IV.

• B) I, II e IV.

• C) I e III.

• D) II, III e IV.

• E) II e III.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Das Citações e Intimações

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q52.

Estabelece o CPP em seu art. 353 que, quando o réu

estiver fora do território da jurisdição do juiz processante,

será citado mediante

• A) precatória.

• B) carta com aviso de recebimento, “de mão própria”.

• C) edital.

• D) videoconferência.



• E) qualquer meio que o juiz entenda idôneo.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo comum

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q53.

De acordo com o texto expresso do art. 397 do CPP, o

juiz deverá absolver sumariamente o acusado no processo penal quando verificar

• A) extinta a punibilidade do agente.

• B) falta de justa causa para o exercício da ação penal.

• C) que a denúncia é manifestamente inepta.

• D) falta de condição para o exercício da ação penal.

• E) falta de pressuposto processual.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Processos em Espécie / Do Procesimento Relativo aos Processos da Competência do

Tribunal do júri

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q54.

Com relação ao procedimento relativo aos processos

de competência do tribunal do júri, assinale a alternativa

correta.

• A) Pronunciado o acusado, remetidos os autos ao tribunal do júri, será a defesa intimada para apresentar o

rol de testemunhas que irão depor, em plenário, até

o máximo de 08 (oito).

• B) Constituirão o Conselho de Sentença, em cada sessão de julgamento, 07 (sete) jurados, sorteados dentre os alistados, aplicando-se a eles o disposto

sobre

os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados.

• C) Encerrada a instrução preliminar, o juiz, fundamentadamente, pronunciará ou impronunciará o acusado,

não cabendo, nessa fase, a absolvição sumária.

• D) Contra a sentença de impronúncia do acusado caberá recurso em sentido estrito.

• E) O risco à segurança pessoal do acusado não enseja

desaforamento do julgamento para outra comarca,

sendo motivo justificante a dúvida razoável sobre a

imparcialidade do júri.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Processos em Espécie / Do Processo Sumário

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q55.

Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao procedimento comum dos processos em espécie, consoante

disposições do Código de Processo Penal.

• A) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção

máxima cominada for igual ou superior a 2 (dois)

anos de pena privativa de liberdade.

• B) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção

máxima cominada seja inferior a 4 (quatro) anos de

pena privativa de liberdade.

• C) Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção

máxima cominada seja inferior a 5 (cinco) anos de

pena privativa de liberdade.



• D) Sumaríssimo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 3 (três) anos de

pena privativa de liberdade.

• E) Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 3 (três)

anos de pena privativa de liberdade.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Recursos em geral / Disposições Gerais

Fonte: DELEGADO DE POLíCIA / Polícia Civil/SP / 2014 / VUNESP

Q56.

Dentre os recursos a seguir, aquele em que não é possível a desistência é:

• A) apelação.

• B) em qualquer recurso interposto pelo Defensor Público.

• C) protesto por novo júri.

• D) em qualquer recurso interposto pelo Ministério Público.

• E) recurso em sentido estrito.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Recursos em geral / Do Recurso em Sentido estrito; Da Apelação

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JURíDICO / TJ/SP / 2017 / VUNESP

Q57.

No julgamento dos recursos de apelação, expressamente de acordo com os artigos 616 e 617 do CPP, poderá o

tribunal, câmara ou turma

• A) analisar a matéria em toda a sua extensão sem, contudo, produzir novas provas.

• B) agravar a pena, mesmo quando somente o réu houver apelado da sentença.

• C) analisar a matéria em toda a sua extensão sem, contudo, produzir novas provas, exceto proceder a novo

interrogatório do acusado.

• D) condenar o acusado absolvido em sentença de primeiro grau, mesmo que a parte acusatória não tenha

apelado.

• E) proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir

testemunhas ou determinar outras diligências.

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

Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Recursos em geral / Habeas Corpus

Fonte: INVESTIGADOR / Polícia Civil/BA / 2018 / VUNESP

Q58.

O cumprimento de um alvará de soltura clausulado expedido pela autoridade judiciária em sede de habeas corpus

significa que

• A) o paciente deverá ser imediatamente solto, independentemente de qualquer outra cláusula ou condição.

• B) a soltura do paciente apenas poderá ocorrer depois

de autorizada pelo juízo que havia determinado a prisão objeto da impetração.

• C) somente poderá ocorrer a soltura do paciente se ele

aceitar submeter-se a medida cautelar diversa da

prisão.

• D) o paciente deverá ser solto imediatamente, desde

que não haja outro motivo legal para mantê-lo preso.

• E) o paciente será solto tão logo haja demonstração da

justeza dos motivos alegados na impetração.
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Direito Processual Penal / Código de Processo Penal / Dos Recursos em geral / Revisão Criminal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2009 / FCC

Q59.

Tendo sido o réu absolvido por ilegitimidade de parte por ser menor de dezoito anos e sendo descoberto, depois de transitada em julgado a sentença, que ele

usara documento de identidade falso, restando comprovado que ele era maior de dezoito anos na data dos fatos,

• A) o juiz anulará o processo, de ofício, e o enviará ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis.

• B) o Ministério Público pode pleitear a desconstituição do trânsito em julgado no mesmo processo por se tratar de decisão calcada em prova falsa.

• C) nada pode ser feito para rever a decisão absolutória porque não existe revisão criminal pro societate.

• D) o Ministério Público pode propor revisão criminal para reverter a decisão.

• E) o juiz declarará inexistente a sentença absolutória porque baseada em prova falsa e determinará que se retome o andamento do processo.

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

Direito Processual Penal / Lei no 9.099 de 26.09.1995

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q60.

Nos termos da Lei Federal no 9.099/1995 (Lei dos Juizados Especiais Criminais), consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo

• A) somente as contravenções penais a que a lei comine

pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada

ou não com multa.

• B) somente os crimes a que a lei comine pena máxima

não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com

multa.

• C) as contravenções penais e os crimes a que a lei

comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos,

cumulada ou não com multa.

• D) as contravenções penais e os crimes a que a lei

comine pena mínima não superior a 2 (dois) anos,

cumulada ou não com multa.

• E) as contravenções penais e os crimes a que a lei

comine pena mínima não superior a 3 (três) anos,

cumulada ou não com multa.
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Direito Processual Civil / Do juiz e dos auxiliares da justiça / Dos auxiliares da justiça / Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q61.

Legalmente, incumbe ao escrivão ou ao chefe de

secretaria:

• A) efetuar avaliações, quando for o caso.

• B) certificar proposta de autocomposição apresentada

por qualquer das partes, na ocasião de realização de

ato de comunicação que lhe couber.

• C) manter sob sua guarda e responsabilidade os bens

móveis de pequeno valor penhorados.

• D) auxiliar o juiz na manutenção da ordem.

• E) comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo,

designar servidor para substituí-lo.

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

Direito Processual Civil / Da forma dos atos processuais / Dos atos em geral



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

Q62.

Penélope recebeu pessoalmente, em sua casa, em um domingo às 22 horas, um mandado de citação para responder à

demanda contra si ajuizada. Em sua defesa, Penélope alegou que a citação é nula, pois os atos processuais devem ser

realizados apenas em dias úteis, das 6 às 20 horas. Esta alegação

• A) não procede, pois o ato processual denominado citação pode ser praticado, independente de autorização judicial, durante

o período de férias forenses e nos feriados ou dias úteis fora do horário forense.

• B) procede, já que os domingos são considerados feriados, para efeito forense.

• C) parcialmente procede, eis que a citação, embora válida, é inexistente, porque realizada fora do horário forense.

• D) procede, pois a citação não se referia à tutela de urgência, única hipótese possível para a prática de atos processuais

durante férias e feriados forenses.

• E) não procede, pois a citação é válida, eis que não existe limite para as tentativas de localização pelo Oficial de Justiça, fora

do horário comercial.
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Direito Processual Civil / Dos prazos / Das disposições gerais

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO / TJM/SP / 2017 / VUNESP

Q63.

Quanto aos prazos processuais, é correto afirmar que

• A) a Defensoria Pública terá prazo em dobro para todas

as suas manifestações processuais.

• B) as fundações de direito público terão prazo em quádruplo para contestar as ações.

• C) a União terá prazo quádruplo para contestar e em

dobro para recorrer.

• D) os Estados terão prazo em dobro para recorrer e

simples para responder a recursos.

• E) o beneficiário da justiça gratuita terá prazo em dobro

para contestar e recorrer.

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

Direito Processual Civil / Da tutela provisória / Das disposições gerais

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - PROVIMENTO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q64.

A respeito da tutela provisória no CPC/2015, é correto afirmar que

• A) pode fundar-se em urgência ou evidência, dividindo--se a primeira em cautelar ou antecipada.

• B) a tutela provisória de urgência de natureza antecipada somente admite a forma incidental.

• C) por emanar do poder jurisdicional, aspecto da própria soberania estatal, não implica responsabilidade do autor pelos

eventuais prejuízos que a efetivação da medida ocasionar ao réu.

• D) a tutela provisória conserva sua eficácia durante a pendência do processo, exceto em caso de suspensão deste, quando

então terá sustados seus efeitos independentemente de pronunciamento judicial.

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

Direito Processual Civil / Do procedimento comum / Da petição inicial

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q65.

Em regra, ao formular a petição inicial, caberá ao autor deduzir pedido determinado. Admite-se, porém, a formulação de pedido

genérico, entre outras hipóteses,

• A) quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.



• B) nas ações universais, mesmo se o autor puder individuar os bens demandados.

• C) quando a determinação do objeto, das partes ou do valor da condenação depender de ato de terceiro.

• D) quando a parte autora for hipossuficiente em relação ao réu.

• E) quando desconhecido o réu, nas ações fundadas em direito real.

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

Direito Processual Civil / Do procedimento comum / Da reconvenção

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q66.

Sobre a reconvenção, é correto afirmar que

• A) pode ser proposta contra o autor e terceiro, ou ainda, pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

• B) pode ser proposta pelo réu em petição própria, para manifestar pretensão própria, haja ou não conexão com a ação

principal ou com o fundamento da defesa.

• C) dela será o autor intimado pessoalmente, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

• D) é inadmissível na ação monitória.

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

Direito Processual Civil / Do procedimento comum / Da audiência de instrução e julgamento

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PE / 2018 / FCC

Q67.

Acerca da audiência de instrução e julgamento, considere:

I. A audiência poderá ser adiada por mera convenção das partes.

II. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha

comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.

III. A audiência é una e contínua, não se admitindo sua cisão em nenhuma hipótese.v

IV. Mesmo enquanto depuserem as testemunhas, o membro do Ministério Público poderá livremente intervir ou apartear,

independentemente de licença do juiz.v

V . A audiência será pública, inclusive nos feitos que tramitam em segredo de justiça.

É correto o que se afirma APENAS em:

• A) I e II.

• B) IV e V .

• C) II e IV.

• D) III e V .

• E) I e III.
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Direito Processual Civil / Do procedimento comum / Das provas

Fonte: ADVOGADO / CEAGESP / 2016 / VUNESP

Q68.

Sobre os meios de provas contidos no Código de Processo Civil, é correto afirmar que

• A) caberá ao juiz, apenas quando houver requerimento

da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

• B) dependem de prova aqueles fatos que foram afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, bem como os admitidos no processo como

incontroversos.



• C) a produção antecipada da prova é da competência

do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do

foro de domicílio do autor.

• D) se a parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso,

não comparecer, ou, comparecendo, se recusar a

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.

• E) o juiz não admitirá a utilização de prova produzida

em outro processo.

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

Direito Processual Civil / Do procedimento comum / Da sentença e da coisa julgada

Fonte: TITULAR DE SERVIçOS DE NOTAS E DE REGISTROS - REMOçãO / TJ/SP / 2016 / VUNESP

Q69.

A tutela específica das obrigações de fazer ou não fazer consiste

• A) na vedação a que o juiz profira sentença de natureza diversa da que pedida, ou condene o réu em quantidade superior ou

em objeto diverso do que lhe foi demandado.

• B) na concessão da tutela liminarmente sempre que relevante o fundamento da demanda e havendo receio de ineficácia do

provimento final.

• C) na conversão, de plano, em perdas e danos, verificado o descumprimento pelo devedor.

• D) no poder atribuído ao juiz para que determine as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva com

requisição, sempre que necessário, de força policial.
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Direito Processual Civil / Do procedimento comum / Da liquidação de sentença

Fonte: ADVOGADO / CEAGESP / 2016 / VUNESP

Q70.

Diante de uma sentença condenatória transitada em julgado, o exequente, para receber seus créditos, deverá,

• A) nos mesmos autos, requerer o cumprimento de sentença, sendo que o executado terá três dias para

realizar o pagamento, sob pena de penhora.

• B) nos mesmos autos, requerer o cumprimento de sentença para pagamento do valor devido em 15 dias,

sob pena de multa de 10% sobre o montante devido,

sem prejuízo de penhora dos bens do executado.

• C) em autos apensos, requerer o cumprimento de sentença, sendo que o executado terá quinze dias para

pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o montante devido, sem prejuízo de penhora dos bens do

executado.

• D) em autos separados, propor ação de execução por

título extrajudicial, com determinação para que o

executado pague em três dias, sob pena de penhora,

e com a possibilidade de pagar cinquenta por cento

do valor dos honorários de advogado se realizar o

pagamento voluntário.

• E) nos mesmos autos, propor ação de execução por título extrajudicial, com determinação para que o executado pague em três dias, sob pena de penhora,

e com a possibilidade de pagar cinquenta por cento

do valor dos honorários de advogado se realizar o

pagamento voluntário.

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

Direito Processual Civil / Dos recursos / Da apelação

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

Q71.

O recurso de apelação



• A) apenas tem efeito suspensivo se confirmar, conceder ou revogar tutela provisória.

• B) tem efeito suspensivo, em regra.

• C) nunca terá efeito suspensivo quando decretar a curatela.

• D) apenas pode ser interposto tal recurso contra sentença que julgar o mérito da ação.

• E) não tem efeito suspensivo se julgar o mérito dos Embargos do executado, qualquer que seja o fundamento da decisão.

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

Direito Processual Civil / Dos recursos / Do agravo de instrumento

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

Q72.

O recurso de Agravo

• A) é cabível apenas na forma retida, contra decisão que indeferir oitiva de testemunha.

• B) não é cabível contra decisão que decidir sobre a exclusão de litisconsorte.

• C) não é cabível no processo de inventário, devendo a parte se valer da ação autônoma.

• D) é cabível contra decisões que versarem sobre os pedidos de tutelas provisórias, admissão ou não de intervenção de

terceiros e proferidas em sede de execução.

• E) sempre é recebido no efeito suspensivo.
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Direito Processual Civil / Lei nº 9.099 de 26.09.1995

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q73.

Serão admitidos(as) a propor ação perante o Juizado Especial Cível regido pela Lei nº 9.099/95:

• A) as sociedades de economia mista, por serem pessoas

de direito privado.

• B) os insolventes civis, ante sua hipossuficiência devidamente comprovada.

• C) as pessoas jurídicas qualificadas como Organização

da Sociedade Civil de Interesse Público.

• D) os incapazes, devidamente representados por procuração, por instrumento público.

• E) as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, cujo empreendedor individual tenha

renunciado ao direito próprio.
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Direito Processual Civil / Lei nº 12.153 de 22.12.2009

Fonte: ASSISTENTE JURíDICO / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q74.

No que concerne aos Juizados Especiais da Fazenda

Pública, assinale a alternativa correta.

• A) Podem ser partes, como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a eles vinculadas.

• B) As causas que tenham como objeto a impugnação

da pena de demissão imposta a servidores públicos

civis não se incluem na sua competência.

• C) Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito

público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

• D) Nas causas a ele submetidas, haverá reexame necessário.

• E) No foro onde estiver instalado, a sua competência é

relativa.
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