
Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

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

Q1.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q2.

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

preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos 

animais diurnos, por mais que boêmios da pá virada e 

vampiros em geral discordem dessa afirmativa. Poucas 

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

poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas, 

mamíferos ou terráqueos, outros rótulos que nos cabem por 

força da natureza das coisas. 

A humanidade continua se aperfeiçoando na arte de 

afastar as trevas noturnas de todo hábitat humano. Luz soa 

para muitos como sinônimo de civilização, e pode-se 

observar do espaço o mapa das desigualdades econômicas



mundiais desenhado na banda noturna do planeta. A 

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

iluminada. 

Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo 

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

excesso de luz urbana que se infiltra no ambiente no qual 

dormimos pode reduzir drasticamente os níveis de 

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

Mesmo assim, sinto uma alegria quase infantil 

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

mim mesmo a pergunta que me faço desde que me 

conheço por gente: quem é o responsável por acender as 

luzes da cidade? O mais plausível é imaginar que essa 

tarefa caiba a sensores fotoelétricos espalhados pelos 

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

Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta 

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

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

iluminava. 

Não consigo pensar em um cargo público mais 

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

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

transferido para o mundo das trevas eternas.

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

No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do

texto precedente, julgue os itens a seguir.

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

germina, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical

do trecho.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q3.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República

(MRPR), julgue os itens que se seguem.

A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do

poder público necessariamente uniformes e destinados

exclusivamente para órgão do serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q4.

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

preferência a do sol, tão óbvia quanto essencial. Somos 

animais diurnos, por mais que boêmios da pá virada e 

vampiros em geral discordem dessa afirmativa. Poucas 

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



poucas as pessoas que acordam se sentindo primatas, 

mamíferos ou terráqueos, outros rótulos que nos cabem por 

força da natureza das coisas. 

A humanidade continua se aperfeiçoando na arte de 

afastar as trevas noturnas de todo hábitat humano. Luz soa 

para muitos como sinônimo de civilização, e pode-se 

observar do espaço o mapa das desigualdades econômicas 

mundiais desenhado na banda noturna do planeta. A 

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

iluminada. 

Dispor de tanta luz assim, porém, tem um custo 

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

excesso de luz urbana que se infiltra no ambiente no qual 

dormimos pode reduzir drasticamente os níveis de 

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

Mesmo assim, sinto uma alegria quase infantil 

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

mim mesmo a pergunta que me faço desde que me 

conheço por gente: quem é o responsável por acender as 

luzes da cidade? O mais plausível é imaginar que essa 

tarefa caiba a sensores fotoelétricos espalhados pelos 

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

Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta 

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

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

iluminava. 

Não consigo pensar em um cargo público mais 

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

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

transferido para o mundo das trevas eternas.

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

No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do

texto precedente, julgue os itens a seguir.

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

virada e vampiros” diferem biologicamente dos seres

humanos em geral, os quais tendem a desempenhar a maior

parte de suas atividades durante a manhã e a tarde.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego das letras

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

Q5.

No dia 4 de maio de 2015, a Lei Complementar 

Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal ou simplesmente LRF, completou quinze anos. Embora 

devamos comemorar a consolidação de uma nova cultura de 

responsabilidade fiscal por grande parte dos nossos gestores, o 

momento também é propício para reflexões sobre o futuro desse 

diploma. 

Para a surpresa de muitas pessoas, acostumadas a ver 

em nosso país tantas leis que não saem do papel, a LRF, logo 

nos primeiros anos, atinge boa parte de seus objetivos, 

notadamente em relação à observância dos limites da despesa 

com pessoal, o que permitiu uma descompressão da receita 

líquida e propiciou maior capacidade de investimento público. 

O regulamento marca avanços também no controle de gastos 

em fins de gestão e em relação ao novo papel que as leis de 

diretrizes orçamentárias passaram a desempenhar.



Não obstante todos os avanços, o momento exige 

cautela e reflexões. Como toda debutante, a LRF passa por 

alguns importantes conflitos existenciais. É quase consenso, no 

meio acadêmico e entre os órgãos de controle, a necessidade de 

seu aperfeiçoamento em alguns pontos. Há que se ponderar, 

contudo, sobre o melhor momento para os necessários ajustes 

normativos. Realizar mudanças permanentes na lei por 

conta de circunstâncias excepcionais e episódicas não parece 

recomendar o bom senso.

Valdecir Pascoal. Os 15 anos da Lei de Responsabilidade

Fiscal. In: O Estado de S.Paulo, 5/maio/2015. Internet:

<http://politica.estadao.com.br> (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima,

julgue o item.

As palavras “líquida”, “público”, “órgãos” e “episódicas”

obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial / Emprego da acentuação gráfica

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE

Q6.

Texto II

Os condenados no Brasil são originários, na maioria

das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses

indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e

oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas

regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio

ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de

informações e de escolarização.

Sem o repertório de uma mínima formação

educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um

delinquente, já ocupa uma posição social inferior.

O regime penitenciário deve empregar os meios

curativos, educativos, morais, espirituais, e todas as formas de

assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o

máximo possível as condições que enfraquecem o sentido de

responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua

pessoa e a sua capacidade de readaptação social.

Internet: <www.joaoluizpinaud.com> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias e às estruturas

linguísticas do texto II.

As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico

com base em justificativas gramaticais diferentes.

• CERTO

• ERRADO

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

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

outros elementos de sequenciação textual

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE



Q7.

As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se

intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos

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

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

uma relação de dependência com a natureza, pois no

mundo natural estão os elementos que serão utilizados para

atendê-las.

Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos

que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do

trabalho humano. Os processos de produção dos objetos

que nos cercam movimentam relações diversas entre os

indivíduos, assim como a organização do trabalho

alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos

da história.

De acordo com o cientista social norte-americano

Marshall Sahlins, nas sociedades tribais, o trabalho

geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas

sociedades industrializadas. Naquelas, o trabalho está

integrado a outras dimensões da sociabilidade — festas,

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

mundo à parte.

Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo, e

praticamente todos trabalham. Sahlins propôs que tais

sociedades fossem conhecidas como “sociedades de

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

nelas a satisfação das necessidades básicas sociais e

materiais se dá plenamente.

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

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

linguísticas do texto apresentado.

As formas pronominais “Estas” (■.4) e “las” (■.7) referem-se

a “necessidades dos seres humanos” (■. 2 e 3).

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q8.

As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se 

intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos 

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

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

uma relação de dependência com a natureza, pois no 

mundo natural estão os elementos que serão utilizados para 

atendê-las. 

Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos 

que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do 

trabalho humano. Os processos de produção dos objetos 

que nos cercam movimentam relações diversas entre os 

indivíduos, assim como a organização do trabalho 

alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos 

da história. 

De acordo com o cientista social norte-americano 

Marshall Sahlins, nas sociedades tribais, o trabalho 

geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas 

sociedades industrializadas. Naquelas, o trabalho está 

integrado a outras dimensões da sociabilidade — festas,



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

mundo à parte. 

Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo, e 

praticamente todos trabalham. Sahlins propôs que tais 

sociedades fossem conhecidas como “sociedades de 

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

nelas a satisfação das necessidades básicas sociais e 

materiais se dá plenamente.

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

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

linguísticas do texto apresentado.

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

• CERTO

• ERRADO

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

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

oração

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q9.

As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se

intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos

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

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

uma relação de dependência com a natureza, pois no

mundo natural estão os elementos que serão utilizados para

atendê-las.

Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos

que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do

trabalho humano. Os processos de produção dos objetos

que nos cercam movimentam relações diversas entre os

indivíduos, assim como a organização do trabalho

alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos

da história.

De acordo com o cientista social norte-americano

Marshall Sahlins, nas sociedades tribais, o trabalho

geralmente não tem a mesma concepção que vigora nas

sociedades industrializadas. Naquelas, o trabalho está

integrado a outras dimensões da sociabilidade — festas,

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

mundo à parte.

Nas sociedades tribais, o trabalho está em tudo, e

praticamente todos trabalham. Sahlins propôs que tais

sociedades fossem conhecidas como “sociedades de

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

nelas a satisfação das necessidades básicas sociais e

materiais se dá plenamente.

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

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

linguísticas do texto apresentado.

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

estabelece-se uma relação de comparação entre ideias

expressas no período.

• CERTO

• ERRADO



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

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

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

Q10.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

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

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

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

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

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

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

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

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

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

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

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q12.

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

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q13.

Imagine uma operação de busca na selva. Sem mapas, 

binóculos ou apoio logístico; somente com um facão. Assim 

eram feitas as operações de combate à pornografia infantil 

pela Polícia Federal até o dia em que peritos criminais 

federais desenvolveram, no estado de Mato Grosso do Sul, 

o Nudetective. 

O programa executa em minutos uma busca que 

poderia levar meses, encontrando todo o conteúdo 

pornográfico de pedofilia em computadores, pendrives, 

smartphones e demais mídias de armazenamento. 

Para ajudar o trabalho dos peritos, existem programas 

que buscam os arquivos de imagem e vídeo através de sua hash 

ou sua assinatura digital. Logo nos primeiros testes, a detecção 

de imagens apresentou mais de 90% de acerto. 

Para o teste, pegaram um HD com conteúdo já 

periciado e rodaram o programa. Conseguiram 95% de acerto 

em 12 minutos. Seu diferencial era não só buscar pela 

assinatura digital ou nomes conhecidos, mas também por novos 

arquivos por intermédio da leitura dos pixels presentes 

na imagem calibrados a uma paleta de tons de pele. 

Começava a revolução em termos de investigação criminal 

de pornografia infantil. 

Além da detecção de imagens e vídeos, todo o 

processo de busca e obtenção de resultados é simultâneo, o que 

economiza tempo e dinheiro. 

A licença de uso do software, que é programado em 

Java, é gratuita e só é disponibilizada para forças da lei e 

pesquisas acadêmicas. Segundo seus desenvolvedores, nunca 

houve o intuito de venda, pois não enxergam sentido em lucrar 

com algo que seja para salvar crianças. Mas, então, por que não 

deixá-lo disponível para todos? Somente para que não possa



ser utilizado para criar formas de burlá-lo, explicam. 

Desde seu lançamento, o Nudetective já foi 

compartilhado com Argentina, Paraguai, Suécia, Áustria,

Noruega, Nova Zelândia e Portugal. Ganhou reconhecimento

e premiações em congressos forenses no Brasil e no mundo.

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

No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

apresentado, julgue os itens seguintes.

O emprego do sinal indicativo de crase em “a uma paleta”

(R.20) manteria a correção gramatical do texto, uma vez que, no

trecho, o vocábulo “a” antecede palavras no feminino.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q14.

Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses,

lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão

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

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

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

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes, considerando que a sequência dos números das notas

fiscais apreendidas segue o padrão apresentado.

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

o número 1.600.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q15.

Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses,

lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão

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

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

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

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes, considerando que a sequência dos números das notas

fiscais apreendidas segue o padrão apresentado.

O padrão apresentado pela referida sequência indica que os

números podem corresponder, na ordem em que aparecem, a

ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de

inclinação positiva.



• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

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

Q16.

Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam

ser acomodados em uma estante, de modo que um fique ao lado do

outro, julgue os itens seguintes.

A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros

na estante de forma que os livros de matemática fiquem todos

à esquerda dos livros de física é igual a 720.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q17.

Julgue os próximos itens, acerca da seguinte proposição:

P: “A nomeação do novo servidor público ocorre para

reposição de vacância em área essencial, ou o candidato

aprovado não será nomeado”.

A proposição P é logicamente equivalente à proposição:

“Não é verdade que o candidato aprovado será nomeado,

a não ser que a nomeação do novo servidor público ocorra

para reposição de vacância em área essencial”.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q18.

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q19.

O resultado de uma pesquisa acerca da satisfação

de 200 papiloscopistas, no que diz respeito às tarefas por eles

executadas de identificação de vítimas e de descobertas

de crimes de falsificação, foi o seguinte:

√ 30 papiloscopistas sentem-se igualmente satisfeitos

ao executar qualquer uma dessas tarefas;

√ 180 papiloscopistas sentem-se satisfeitos ao executar

pelo menos uma dessas tarefas.

Considerando que todos os 200 papiloscopistas responderam

à pesquisa, julgue os itens seguintes.

Menos de 30 papiloscopistas não se sentem satisfeitos

ao executar alguma das duas tarefas mencionadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q20.

Uma unidade da PRF interceptou, durante vários meses,

lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão

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

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

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

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes, considerando que a sequência dos números das notas

fiscais apreendidas segue o padrão apresentado.

Se an for o n-ésimo termo da sequência, em que n = 1, 2, 3,

..., então, para n ≥ 3, tem-se que an = 2 × an – 2.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

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

Q21.



As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

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

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

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

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

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

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

compromisso de reduzir a emissão de dióxido de carbono,

o carvão mineral extraído no Brasil tem sido subutilizado,

apesar de sua alta qualidade quanto a capacidade calorífica.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

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

Q22.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

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

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

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

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

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

Com a revolução técnico-científica, o uso das

telecomunicações perdeu relevância e os fluxos materiais

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

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q23.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes. 

 

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



 

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

se seguem. 

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

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

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Economia

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

Q24.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

No Brasil, o significativo crescimento da produção de grãos

fez que o país se tornasse o segundo maior produtor de soja

do planeta.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Sociedade

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q25.

As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram

esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas

pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve

ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios.

Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o

esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou

que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão

suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.

“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação

crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com

os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na

Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com

um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para

resolver o problema”, afirmou.

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,

e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a

fome são causadas pelas secas prolongadas associadas ao

clima, de modo que investimentos em agricultura familiar,

infraestrutura e tecnologia no campo não contribuiriam para

sua redução.



• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

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

Q26.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

No contexto econômico das relações internacionais

contemporâneas, o Brasil se destaca na produção e exportação

de commodities.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

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

Q27.

Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.

Embora tenha sido criada em um momento de instabilidade

política no âmbito federal, a Universidade de Brasília

sempre se manteve estável e livre de interferências políticas.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Saúde

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q28.

As doenças crônicas não transmissíveis são a maior causa

de morte em todo o mundo. Apenas em 2008, elas foram

responsáveis por 36 milhões de óbitos. Os dados fazem parte de

balanço da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o

estudo, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 48%

das mortes no grupo, seguidas pelo câncer (21%), doenças

respiratórias crônicas (12%) e diabetes (3%).

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

No que se refere aos múltiplos aspectos associados à saúde no

Brasil, julgue os próximos itens.

O investimento em saneamento básico é fundamental como

medida de combate ao mosquito Aedes aegypti e, portanto, de

redução dos casos de dengue e zika no país.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Segurança

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q29.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por

um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime

for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Transportes

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

Q30.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

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

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

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

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

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

Apesar do vasto litoral brasileiro, a navegação de cabotagem

ainda é de insignificante relevância na matriz hidroviária

de cargas no país.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Cultura

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

Q31.



Em um mundo globalizado, nada mais natural que

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens

distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca

a própria França.

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018.

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

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,

julgue os itens subsequentes.

Um país que sedia uma copa do mundo vivencia a experiência

de tornar-se um espaço multiétnico temporário.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

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

Q32.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

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

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

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

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

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

Apesar das hidrelétricas, dos parques eólicos no Nordeste

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

ainda é a fonte de energia mais importante do Brasil.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

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

Q33.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos sistemas operacionais

Windows e Linux.

O Linux é um sistema operacional em que cada usuário

consegue ter apenas um processo ativo por vez, processo esse

que é iniciado automaticamente quando o sistema é carregado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

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

Q34.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos sistemas operacionais

Windows e Linux.

No que se refere ao ambiente Windows, desde o

Windows 2000, os nomes de domínio do Active Directory são,

geralmente, os nomes DNS (domain name service) completos

dos domínios.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente Microsoft Office

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q35.

A respeito de sistemas operacionais e aplicativos para edição de

textos, julgue os itens que se seguem.

No MS Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos a

fim de que se forme um só. Para tanto, é necessário fazer uso

da opção Área de Transferência, que lista os arquivos

recentemente utilizados ou os pretendidos pelo usuário para

reutilização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações / Ambiente BrOffice

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE



Q36.

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

informática.

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

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

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q37.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de conceitos e modos

de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e

procedimentos associados à Internet.

Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um

computador é capaz de acessar e controlar outro computador,

independentemente da distância física entre eles, desde que

ambos os computadores estejam conectados à Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome)

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

Q38.

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

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.

A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a

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

e também não serão mais exibidas as previsões da barra de

endereço dos sítios visitados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Outlook Express e Mozilla Thunderbird)

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q39.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.



No catálogo de endereços das versões mais recentes do

Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o

mesmo email.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q40.

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

programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca

avançada no Google.

Embora o Google possua diversos recursos para filtrar

resultados de pesquisas, não é possível encontrar uma imagem

em um sítio ou domínio específico.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ESCRIVãO / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q41.

Em um big data, alimentado com os dados de um sítio de

comércio eletrônico, são armazenadas informações diversificadas,

que consideram a navegação dos usuários, os produtos comprados

e outras preferências que o usuário demonstre nos seus acessos.

Tendo como referência as informações apresentadas, julgue os itens

seguintes.

Dados coletados de redes sociais podem ser armazenados,

correlacionados e expostos com o uso de análises preditivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Computação na nuvem (cloud computing)

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q42.

A respeito de computação em nuvem, julgue o próximo item.

A computação em nuvem do tipo software as a service

(SaaS) possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços

de qualquer local usando um computador conectado

à Internet.

• CERTO

• ERRADO



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

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

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

Q43.

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

Situação hipotética: Tiago tem dois arquivos do Microsoft

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

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

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

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

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

a partir da planilha venda.xls, buscasse automaticamente

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

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

igualdade entre os CPFs contidos nos dois arquivos, será

impossível fazer a comparação e busca solicitada

exatamente devido ao fato de essas informações estarem em

arquivos distintos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q44.

Julgue os próximos itens, a respeito de proteção e segurança,

e noções de vírus, worms e pragas virtuais.

A superexposição de dados pessoais nas redes sociais facilita

o furto de identidade ou a criação de identidade falsa com

dados da vítima, identidades essas que podem ser usadas para

atividades maliciosas tais como a realização de transações

financeiras fraudulentas, a disseminação de códigos maliciosos

e o envio de mensagens eletrônicas falsas por email ou redes

sociais.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q45.

Acerca de proteção e segurança da informação, julgue os

seguintes itens.

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

vírus de script, pode ocorrer a execução automática desse

vírus, conforme as configurações do navegador.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, anti-spyware etc.)

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q46.

No que se refere à segurança de computadores, julgue os itens

subsecutivos.

Para a melhoria de desempenho, vários produtos de segurança

(firewall e antispyware, por exemplo) podem ser substituídos

por um sistema de gerenciamento unificado de ameaça

(UTM – unified threat management).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: SOLDADO DO QUADRO DE PRAçA / Polícia Militar/MA / 2017 / CESPE

Q47.

Com relação à cópia de segurança (becape), julgue os próximos

itens.

Em relação ao becape, é possível manter, no máximo,

duas versões da imagem do sistema criadas pelo aplicativo

Backup e Restauração do Windows 7, e, no caso de haver uma

terceira versão, a mais antiga será substituída.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage)

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q48.

Os gestores de determinado órgão público decidiram

adotar a computação em nuvem como solução para algumas

dificuldades de gerenciamento dos recursos de tecnologia da

informação. Assim, para cada contexto, análises devem ser

realizadas a fim de compatibilizar os recursos de gerenciamento e

segurança com os modelos técnicos de contratação.

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.

Para o armazenamento de dados de trabalho dos colaboradores

desse órgão público, incluindo-se documentos, imagens e

planilhas, e para o uso de recursos de rede compartilhados,

como impressoras e computadores, seria adequado contratar o

modelo de computação em nuvem denominado infraestrutura

como um serviço (IaaS).

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração / Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração

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

Q49.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos

e arquivamento, julgue os itens que se seguem.

A ciência clássica da administração apresenta um enfoque

analítico, que possui uma orientação linear de causa e efeito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração / Evolução da administração pública no Brasil após 1930; reformas administrativas; a nova

gestão pública

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

Q50.

Julgue os próximos itens, relativos aos modelos de gestão

adotados na administração pública brasileira desde 1930.

A nova administração pública manteve a prerrogativa de

estabilidade do servidor público e, por isso, não se admite a

possibilidade de demissão de servidor por baixo desempenho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Funções da administração: planejamento, organização, direção e controle

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

Q51.

Acerca de estrutura organizacional, procedimentos administrativos

e arquivamento, julgue os itens que se seguem.

O rol de procedimentos administrativos elenca as atividades

a serem realizadas a fim de que determinado objetivo seja

alcançado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Estrutura organizacional

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

Q52.



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 / Processo administrativo / Cultura organizacional

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

Q53.

Julgue os seguintes itens, relativos ao comportamento humano em

organizações e a aspectos relacionados.

O etnocentrismo cultural é a crença de que a subcultura de uma

organização ou de uma pessoa é inferior às outras organizações

ou pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional

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

Q54.

Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação

e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é

mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em

relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão

controlador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

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

Q55.

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 Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Relações indivíduo/organização

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q56.

Acerca do comportamento organizacional, do gerenciamento de

conflitos e da gestão da mudança, julgue os próximos itens.

As relações de reciprocidade entre pessoas e organizações

ocorrem quando as pessoas tomam consciência de seus deveres

para com as organizações e quando estas percebem suas

obrigações para com as pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional / Motivação, liderança, desempenho

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

Q57.

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 / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da

qualidade

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

Q58.

A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência

gerencial, julgue os itens subsequentes.

A preocupação com a qualidade, em sentido amplo, começou

com Deming, na década de 1950, com o desenvolvimento do

controle estatístico de processo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Ciclo PDCA e ferramentas de gestão da qualidade

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



Q59.

A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência

gerencial, julgue os itens subsequentes.

A finalidade do diagrama espinha-de-peixe é verificar o

comportamento de um processo em relação à especificação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial / Modelo do gespublica

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q60.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se

refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de

indicadores atinentes à economicidade, à execução e

à excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de gestão de processos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

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

Q61.

Julgue os próximos itens, relativos a gestão de processos.

Com o objetivo de valorizar o trabalho em equipe, a gestão por

processos atua no sentido de reduzir interferências entre áreas

funcionais e níveis hierárquicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Legislação administrativa / Requisição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q62.

A respeito das sociedades de economia mista, da convalidação

de atos administrativos, da concessão de serviços públicos e da

desapropriação, julgue os itens a seguir.

A União poderá desapropriar, por utilidade pública, bem do

Distrito Federal, desde que o faça mediante decreto e

indenização prévia.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Legislação administrativa / Regime dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso público, estágio

probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria

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

Q63.

Em 2015, Sara era servidora pública estável de

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

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público,

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado

efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano.

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

consequentemente, no estágio probatório.

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

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis da União.

Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira,

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações

eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido

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

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de administração de recursos materiais

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

Q64.

A respeito da administração de patrimônio, materiais e logística,

julgue os itens a seguir.

O ciclo crítico de atividades logísticas corresponde às

atividades de transportes, manutenção de estoques e

processamento de pedidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos

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

Q65.

Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens

que se seguem.

A relação entre documentos de um arquivo, a qual decorre

das atividades da instituição que os tenha acumulado, constitui

a organicidade dos documentos de arquivo.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Legislação arquivística

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

Q66.

Acerca da gestão arquivística, julgue os itens a seguir.

A correspondência oficial que trata de informações de

caráter pessoal é classificada como ostensiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição

de documentos

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

Q67.

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 Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Classificação de documentos de arquivo

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

Q68.

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 Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q69.

A respeito de arquivologia, julgue os itens seguintes.



A estabilidade química do material e sua resistência

aos agentes de degradação são fundamentais para

o acondicionamento dos documentos de arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo

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

Q70.

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 Administração / Noções de arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q71.

A respeito de arquivologia, julgue os itens seguintes.

A preservação dos documentos de arquivo inicia-se quando

o documento chega ao arquivo permanente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de licitação pública / Fases

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

Q72.

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

a seguir.

Homologação é o ato de atribuir ao vencedor do processo

licitatório o objeto licitado, garantindo-lhe preferência

na contratação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de licitação pública / Modalidades

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



Q73.

De acordo com o Decreto nº 5.450/2005, que regulamenta

o pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e serviços

comuns, julgue os itens seguintes.

Quando o objeto da licitação for a contratação de obras

de engenharia, as sociedades de economia mista não podem

fazer uso da modalidade de pregão, na forma eletrônica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de licitação pública / Dispensa e inexigibilidade

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

Q74.

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 Administração / Ética no serviço público: comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em

serviço

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

Q75.

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

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q76.

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

a seguir.



A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios

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

Q77.

Acerca dos princípios fundamentais que regem a administração

pública federal, julgue os itens a seguir.

O princípio do planejamento refere-se ao estudo e

estabelecimento das diretrizes e metas que devem orientar a

ação governamental, por meio, por exemplo, de programas

globais, setoriais e regionais.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q78.

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

seguir.

Documento de entidade de direito privado cujo objetivo seja

tornar pública decisão tomada pela entidade no exercício de

delegação concedida por órgão da administração pública direta

não caracteriza ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q79.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.

Controle interno se refere, sempre, a atos de natureza

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Invalidação, anulação, revogação e prescrição



Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q80.

No tocante a atos administrativos, julgue o item a seguir.

Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua

inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de

um ato administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q81.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Direitos e deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos

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

Q82.

A respeito dos princípios da administração pública, de noções de

organização administrativa e da administração direta e indireta,

julgue os itens que se seguem.

A competência pública conferida para o exercício das

atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas

renunciável a qualquer tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades

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

Q83.

Inconformada com a aplicação de uma multa, uma 

sociedade privada contratada pelo poder público ingressou 

com pedido administrativo de anulação da penalidade. No 

curso do processo, o representante legal da sociedade foi 

chamado a prestar esclarecimentos, mas deixou de comparecer. A 

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



recurso administrativo. 

 

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

seguem, considerando as disposições legais acerca de 

processo administrativo. 

O não atendimento à intimação para comparecimento pelo

representante legal da sociedade importou em renúncia ao

direito da sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei nº 8.112/1990 e alterações

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

Q84.

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário

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

Q85.

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

administrador público.

O poder do administrador público — que constitui, ao mesmo

tempo, dever para com a comunidade — é irrenunciável pelo

seu titular.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico, disciplinar e regulamentar

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

Q86.

Julgue os itens a seguir, acerca de poderes administrativos.

As sanções administrativas aplicadas no exercício do poder

de polícia decorrem necessariamente do poder hierárquico

da administração pública.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação

do dano

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

Q87.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito constituem

causas atenuantes da responsabilidade do Estado por danos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q88.

No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil

do Estado, julgue os próximos itens.

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

de finalidade, não decorre de conduta omissiva de agente

público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e

alterações

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

Q89.

José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício

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

Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,

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

Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao

ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos

do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,

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

do servidor público,

o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa,

uma vez que não se admite conduta culposa para a

configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito e classificação

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q90.

No que se refere aos princípios e poderes da administração pública

e ao serviço público, julgue os itens a seguir.

Para caracterizar uma atividade de interesse público como

serviço público, é essencial a edição de lei que determine ao

Estado tal atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação, formas e competência de prestação

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

Q91.

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

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

A autorização é ato administrativo vinculado para a

administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

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

Q92.

Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

O Ministério da Educação é um exemplo de órgão componente

da administração pública direta integrado à estrutura

administrativa da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista

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

Q93.



Com referência às características dos órgãos e das entidades da

administração direta e indireta federal, julgue os seguintes itens.

Empresas públicas federais têm personalidade jurídica, não

necessitam de lei específica que autorize sua criação e podem

ter patrimônio próprio.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo, judicial e legislativo

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

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

Q94.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

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

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q95.

No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil

do Estado, julgue os próximos itens.

A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é

subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo,

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

o dolo do agente público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais

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

Q96.

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 / Aplicabilidade das normas constitucionais

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

Q97.

Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos

e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz do

entendimento do STF.

Lei estadual que estabeleça a vinculação do subsídio dos

deputados estaduais a percentual do subsídio dos deputados

federais será considerada constitucional.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q98.

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

seguem, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da

defesa do Estado e das instituições democráticas.

Em caso de iminente perigo público, autoridade pública

competente poderá usar a propriedade particular, desde que

assegure a consequente indenização, independentemente da

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

presumido.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q99.

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

seguem, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da

defesa do Estado e das instituições democráticas.

São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à

identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua

prisão e o direito de permanecer em silêncio.

• CERTO

• ERRADO

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

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



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

Q100.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

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

espanhol e mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e

não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje,

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

a nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso, poderá ser

conferida a João a condição de brasileiro nato.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q101.

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

seguem, a respeito de direitos e garantias fundamentais e da

defesa do Estado e das instituições democráticas.

Policial rodoviário federal com mais de dez anos de serviço

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

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

de sua diplomação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q102.

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na

Constituição Federal de 1988, julgue os itens a seguir.

Os partidos políticos possuem autonomia para definir sua

estrutura interna, sua organização e seu funcionamento,

sendo-lhes facultada a vinculação entre candidaturas em

âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estado federal brasileiro

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

Q103.



A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Será compartilhado o domínio de rio que banhe mais de um

estado-membro, pertencendo a cada um deles a parte que

adentrar o seu território.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / União

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

Q104.

A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro e da administração pública, julgue os itens seguintes.

Caso não exista lei federal que disponha normas gerais

relativas a tecnologia, os estados poderão exercer a

competência legislativa plena, necessária ao atendimento de

suas peculiaridades.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado / Estados, Distrito Federal, municípios e territórios

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

Q105.

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 / Administração pública / Disposições gerais

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

Q106.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

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

aposentadoria serão reduzidos em cinco anos no caso de

professor da rede pública de ensino que tenha exercido, ainda

que parcialmente, a função de magistério.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração pública / Servidores públicos

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

Q107.

Acerca do conceito de Constituição, dos princípios e dos direitos

fundamentais, bem como das disposições sobre os servidores

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

seguem.

A investidura em emprego público depende de aprovação

prévia em concurso público, que pode ser promovido por meio

de provas ou simplesmente por meio de avaliação de títulos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q108.

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 / Poder legislativo / Estrutura, funcionamento e atribuições

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

Q109.

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 / Poder legislativo / Processo legislativo

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE



Q110.

A respeito do tratamento constitucional dos tratados

internacionais de direitos humanos, julgue os itens que se

seguem.

Conforme a maneira como são internalizados, os tratados

internacionais sobre direitos humanos podem receber status

normativo-hierárquico constitucional ou legal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Fiscalização contábil, financeira e orçamentária

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

Q111.

Acerca de administração financeira e orçamentária e do orçamento

público no Brasil, julgue os próximos itens.

Se o Congresso Nacional não receber a proposta orçamentária

elaborada pelo Poder Executivo no prazo fixado pela

Constituição Federal, ele deverá elaborar sua própria proposta

orçamentária, sem prejuízo da imposição de sanções cabíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder legislativo / Comissões parlamentares de inquérito

Fonte: ANALISTA DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE

Q112.

No que se refere a disposições constitucionais sobre o Poder

Executivo e o Legislativo, julgue os próximos itens.

As comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes

investigatórios próprios das autoridades judiciais, ressalvadas

as determinações de busca e apreensão domiciliar, de quebra

de sigilo fiscal e de prisão, que se submetem à cláusula de

reserva de jurisdição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Disposições gerais

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

Q113.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.



Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do

Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por

razões de interesse público, mediante decisão fundamentada do

chefe da instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Órgãos do poder judiciário: organização e competências

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

Q114.

Julgue os itens a seguir, relativos à organização administrativa

do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil.

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar

originariamente mandados de segurança e habeas data

contra ato de ministro de Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder judiciário / Conselho Nacional de Justiça: composição e competências

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

Q115.

Julgue os próximos itens, relativos à organização dos poderes.

O Conselho Nacional de Justiça é órgão que exerce o controle

da atuação administrativa, financeira e jurisdicional no âmbito

de todo o Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q116.

A respeito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e das

funções essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

Ato normativo publicado pelo presidente da República e cujo

conteúdo exorbite do poder de regulamentar poderá ser sustado

pelo Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia pública



Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q117.

Tendo como referência a jurisprudência dos tribunais superiores a

respeito da organização administrativa e dos agentes públicos,

julgue os itens a seguir.

O fato de a advocacia pública, no âmbito judicial, defender

ocupante de cargo comissionado pela prática de ato no

exercício de suas atribuições amolda-se à teoria da

representação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Defensoria pública

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

Q118.

Julgue os itens seguintes, a respeito das funções essenciais à justiça.

Nas ações em que a defensoria pública atue representando

hipossuficiente contra a fazenda pública, não cabe condenação

em honorários sucumbenciais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Aplicação da lei penal

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q119.

O art. 1.º do Código Penal brasileiro dispõe que “não há

crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia

cominação legal”.

Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios

e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue os itens que

se seguem.

A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito,

razão por que é proibida, em caráter absoluto, a analogia no

direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja

para fundamentar ou alterar a pena.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Crime consumado e tentado, pena da tentativa

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

Q120.



Acerca dos institutos penais da desistência voluntária, do

arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, julgue os

itens a seguir.

É admissível a incidência do arrependimento eficaz nos crimes

perpetrados com violência ou grave ameaça.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Concurso de crimes

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

Q121.

Em relação à aplicação da lei penal e aos institutos do

arrependimento eficaz e do erro de execução, julgue os itens

seguintes.

Se um indivíduo praticar uma série de crimes da mesma

espécie, em continuidade delitiva e sob a vigência de duas leis

distintas, aplicar-se-á, em processo contra ele, a lei vigente ao

tempo em que cessaram os delitos, ainda que seja mais

gravosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / O fato típico e seus elementos / Ilicitude, culpabilidade e causas de exclusão

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

Q122.

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

itens a seguir.

Crime doloso é aquele em que o sujeito passivo age com

imprudência, negligência ou imperícia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Imputabilidade penal

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

Q123.

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

Pessoas doentes mentais, que tenham dezoito ou mais anos de

idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o

caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de

acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Concurso de pessoas

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

Q124.

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

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

estava ingerindo bebida alcoólica, ficou muito bêbado rapidamente

em razão do efeito colateral provocado por medicamento de que

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

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

A respeito dessa situação hipotética e considerando o concurso de

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

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

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

punição mais grave que a de José.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra a pessoa

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

Q125.

Antônio, renomado cientista, ao desenvolver uma atividade

habitual, em razão da pressa para entregar determinado produto, foi

omisso ao não tomar todas as precauções no preparo de uma fase do

procedimento laboratorial, o que acabou ocasionando dano à

integridade física de uma pessoa.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Embora não tenha desejado o resultado danoso, Antônio

poderá ser punido devido à imperícia na execução do

procedimento laboratorial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra o patrimônio

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q126.

Tendo como referência a jurisprudência sumulada dos tribunais

superiores, julgue os itens a seguir, acerca de crimes, penas,

imputabilidade penal, aplicação da lei penal e institutos.



Na hipótese de tentativa de subtração patrimonial e morte

consumada, o agente responderá pelo crime de latrocínio

consumado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra a fé pública

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q127.

No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue os itens

seguintes.

A falsificação de documento público e a falsificação de

documento particular são consideradas crimes contra a fé

pública, sendo a pena imputada ao primeiro tipo penal superior

à do segundo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Penal / Crimes contra a administração pública

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q128.

Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue os itens

a seguir.

O crime de peculato pode ser praticado por quem exerce

emprego público, ainda que sua atividade seja transitória ou

sem remuneração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Inquérito policial

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q129.

Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram

uma disputa automobilística com seus veículos, fazendo

manobras arriscadas, em via pública, sem que tivessem

autorização para tanto. Nessa contenda, houve colisão dos

veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave

em um transeunte.

Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no

Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir.

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

a instauração de inquérito policial para apurar as condutas de 

Godofredo e Antônio, bastando a realização dos exames



médicos da vítima e o compromisso dos autores em 

comparecer a todos os atos necessários junto às autoridades 

policial e judiciária.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Ação penal

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q130.

Acerca do inquérito policial, do acusado e seu defensor e da ação

penal, julgue os itens que se seguem.

O titular da ação penal pública condicionada é o Ministério

Público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Competência

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

Q131.

Julgue os itens a seguir, relativos à competência para processar e

julgar ações penais.

O juiz poderá desmembrar o processo quando houver

excessivo número de acusados ou quando as infrações tiverem

sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar

diferentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Prova

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q132.

Com relação aos meios de prova e os procedimentos inerentes a

sua colheita, no âmbito da investigação criminal, julgue os

próximos itens.

A entrada forçada em determinado domicílio é lícita, mesmo

sem mandado judicial e ainda que durante a noite, caso esteja

ocorrendo, dentro da casa, situação de flagrante delito nas

modalidades próprio, impróprio ou ficto.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Processual Penal / Juiz, ministério público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça, atos de terceiros

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

Q133.

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

assegurar a liberdade, julgue os seguintes itens.

Membro do Ministério Público não tem legitimidade ativa para

impetrar habeas corpus, mesmo que constate alguma das

hipóteses de ilegalidade na prisão do autor do delito.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Prisão e liberdade provisória

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q134.

A respeito de prova criminal, de medidas cautelares e de prisão

processual, julgue os itens que se seguem.

A gravação decorrente de interceptação telefônica que não

interessar ao processo deverá ser inutilizada por decisão

judicial posterior, necessariamente, à conclusão da instrução

processual.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária)

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

Q135.

Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação

telefônica e à prisão temporária, julgue os itens subsequentes.

A decretação de prisão temporária é cabível quando houver

fundadas razões de autoria e participação em qualquer crime

doloso punível com pena privativa de liberdade superior a

quatro anos de reclusão e quando for imprescindível

às investigações do inquérito policial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q136.

Em relação ao habeas corpus e ao processo e julgamento dos 

crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, julgue os



próximos itens.

Ao julgar processos que discutam crimes de

responsabilidade dos funcionários públicos, o juiz deverá

rejeitar a denúncia, em despacho fundamentado, se estiver

convencido, pela resposta do acusado ou do seu defensor,

da inexistência do crime ou da improcedência da ação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Processual Penal / Habeas corpus e seu processo

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2013 / CESPE

Q137.

Nos itens que avaliam conhecimentos específicos, a sigla PRF, sempre que empregada, refere-se à Polícia Rodoviária Federal ou

a policial rodoviário federal, conforme o contexto.

A respeito das espécies de prisão e do habeas corpus, julgue os

itens que se seguem.

O habeas corpus pode ser impetrado, perante qualquer

instância do Poder Judiciário, por qualquer pessoa do povo em

favor de outrem, podendo, ainda, a autoridade judicial

competente concedê-lo de ofício.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do Desarmamento)

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q138.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada considerando-se

o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança e do

Adolescente e o Sistema Nacional de Políticas Públicas

sobre Drogas.

Em uma operação da PRF, foram encontradas, no veículo de

Sandro, munições de arma de fogo de uso permitido e, no

veículo de Eurípedes, munições de uso restrito. Nenhum

deles tinha autorização para o transporte desses artefatos.

Nessa situação, considerando-se o previsto no Estatuto de

Desarmamento, Sandro responderá por infração

administrativa e Eurípedes responderá por crime.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.716/1989 e alterações (Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor)

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

Q139.



À luz das Leis n.º 10.826/2003 (que institui o Estatuto do Desarmamento), n.º 8.072/1990 (que trata de crimes hediondos) e

n.º 7.716/1989 (que versa sobre crimes resultantes de preconceitos

de raça ou de cor), julgue os itens seguintes.

Configura crime o ato de veicular ornamento ou propaganda

que utilize a cruz suástica ou gamada, com a finalidade de

divulgação do nazismo.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 5.553/1968 (Dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal)

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

Q140.

Julgue os próximos itens, em conformidade com o que preceituam

as Leis n.º 5.553/1968 (a respeito da apresentação e do e uso de

documento de identificação pessoal), n.º 4.898/1965 (relativa ao

direito de representação e ao processo de responsabilidade nos

casos de abuso de autoridade) e n.º 9.455/1997 (que define os

crimes de tortura).

A retenção de documento de identificação pessoal é proibida,

sendo possível somente para a realização de ato em que se

exija a apresentação de documento de identificação, nesse

caso, a pessoa que fizer a exigência poderá fazer a retenção por

até cinco dias, não podendo ser o prazo prorrogado.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 4.898/1965 (direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos

de Abuso de Autoridade)

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q141.

Com base no disposto na Lei nº 4.898/1965, que trata do abuso de

autoridade, julgue os itens a seguir.

As sanções administrativas previstas para o crime de abuso de

autoridade aplicam-se de acordo com a gravidade da conduta

praticada e incluem a perda do cargo e a inabilitação para o

exercício de qualquer outra função pública pelo prazo legal.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.455/1997 (Definição dos crimes de tortura)

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q142.

Tendo como referência a legislação penal extravagante e a

jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue os itens

que se seguem.



A condenação pela prática de crime de tortura acarretará a

perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para

o seu exercício por prazo igual ao da pena aplicada.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.069/1990 e alterações (Estatuto da Criança e do Adolescente)

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q143.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada considerando-se

o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Criança e do

Adolescente e o Sistema Nacional de Políticas Públicas

sobre Drogas.

João foi flagrado, em operação da PRF, submetendo uma

adolescente a exploração sexual em rodovia federal. Nessa

situação, João poderá não responder pelo crime se

comprovar o consentimento da menor.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do Idoso)

Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q144.

Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia

ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem

autorização e em desacordo com determinação legal. O

comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em

operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de

fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito

policial.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens

seguintes.

Os agentes de polícia podem decidir, discricionariamente,

acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante

de José.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.034/1995 e alterações (Crime Organizado)

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q145.

Tendo como referência a legislação penal extravagante e a 

jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue os itens



que se seguem. 

O juiz poderá estabelecer os limites da ação controlada nos

casos de investigação de crimes organizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica)

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

Q146.

Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação

telefônica e à prisão temporária, julgue os itens subsequentes.

A interceptação de comunicações telefônicas é admitida

quando há indícios razoáveis de autoria ou participação em

infração penal e não poderá exceder o prazo máximo de quinze

dias, prorrogável uma única vez pelo mesmo período.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional)

Fonte: TéCNICO - SEGURANçA INSTITUCIONAL / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q147.

As atividades do sistema financeiro ligadas à movimentação de

numerário e dados de movimentação bancária são revestidas de uma

série de especificidades, em especial relacionadas à segurança.

Acerca desse assunto e considerando a legislação relacionada, julgue os itens a seguir.

A legislação brasileira exige que o transporte de valores seja

executado por empresas especializadas nesse tipo de serviço,

proibindo que estabelecimentos financeiros executem essa

atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.503/1997 e alterações (Código de Trânsito Brasileiro)

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

Q148.

No que se refere aos crimes previstos na legislação de trânsito e na

legislação antidrogas, julgue os próximos itens.

Para a caracterização do delito de embriaguez ao volante, é 

necessária a demonstração do efetivo perigo de dano ao bem 

jurídico protegido pela norma, no caso, a incolumidade do 

trânsito, não bastando, para tanto, a mera constatação de 

concentração de álcool por litro de sangue do condutor do



veículo acima do limite legal permitido.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.099/1995 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais)

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

Q149.

Acerca da prisão, do inquérito policial (IP) e da ação penal, julgue

os itens que se seguem.

De regra, tratando-se de infrações penais de menor potencial

ofensivo, é dispensável a instauração de IP pela autoridade

policial competente, cabendo, no entanto, o relato

circunstanciado dos fatos em termo próprio e o seu

encaminhamento imediato ao juizado com o autor do fato e a

vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais

necessários.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.259/2001 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal)

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

Q150.

Com relação aos juizados especiais criminais, às nulidades,

aos recursos no processo penal e à execução penal, julgue os itens

a seguir.

Diferentemente da suspensão condicional do processo, a

homologação da transação penal no âmbito dos juizados

especiais criminais faz coisa julgada material, de forma que o

descumprimento das cláusulas do acordo não permite a

continuidade da persecução penal.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.137/1990 e alterações (Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e outras relações de consumo)

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q151.

Em uma rodovia federal, próxima à fronteira do Brasil 

com o Paraguai, um caminhão foi parado e vistoriado por 

policiais rodoviários federais. Além do motorista e de um 

passageiro, o veículo transportava, ilegalmente, grande 

quantidade de mercadoria lícita de procedência estrangeira, mas 

sem o pagamento dos devidos impostos de importação. O 

motorista, penalmente imputável e proprietário do caminhão, 

admitiu a propriedade dos produtos. O passageiro, que se 

identificou como servidor público alfandegário lotado no 

posto de fiscalização fronteiriço pelo qual o veículo havia 

passado para adentrar no território nacional, alegou desconhecer



a existência dos produtos no caminhão e que apenas pegou 

carona com o motorista. 

 

 

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens 

a seguir. 

A conduta do motorista configura crime de descaminho em

sua forma consumada, ainda que não tenha havido

constituição definitiva do crédito tributário e a ocorrência de

efetivo prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher)

Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE

Q152.

Tendo como referência a legislação penal extravagante e a

jurisprudência das súmulas dos tribunais superiores, julgue os itens

que se seguem.

Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar

contra a mulher, se a condenação for privativa de liberdade por

até um ano, poderá o juiz substituí-la por pena de prestação

pecuniária ou pagamento isolado de multa.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.343/2006 (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas)

Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / DPU / 2016 / CESPE

Q153.

A respeito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre

Drogas (SISNAD), julgue os itens subsecutivos.

O SISNAD tem o objetivo de articular, integrar, organizar e

coordenar as atividades relacionadas com a prevenção do uso

indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e

dependentes de drogas além da repressão da produção não

autorizada e do tráfico ilícito de drogas.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Título II da Lei nº 8.078/1990 e alterações (Crimes contra as Relações de Consumo)

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q154.

Em relação aos crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997), aos crimes 

contra as relações de consumo (Lei nº 8.078/1990) e aos juizados



especiais criminais (Lei nº 9.099/1995), julgue os itens que se 

seguem.

Todos os crimes contra as relações de consumo são

considerados de menor potencial ofensivo. Portanto, admitem

transação e os demais benefícios previstos na lei que dispõe

sobre os juizados especiais criminais.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)

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

Q155.

Julgue os seguintes itens, à luz da Lei n.º 11.343/2006, que instituiu

o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD),

e do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, também conhecido como Lei das Contravenções Penais.

O ato de pedir, publicamente, com habitualidade, esmolas ou

auxílio de qualquer natureza, a pretexto de pobreza ou

necessidade, configura contravenção conhecida como

mendicância, que, caso seja exercida por ociosidade ou

cupidez, será considerada contravenção penal, nos termos da Lei das Contravenções Penais.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente)

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE

Q156.

No que se refere à Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente e à

legislação nacional acerca do tráfico de pessoas, julgue os

próximos itens.

Situação hipotética: João foi autuado por policial rodoviário

federal, por supostamente ter praticado conduta prevista

como crime contra a fauna. Assertiva: Nessa situação, João

necessariamente responderá pela conduta praticada.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Declaração Universal dos Direitos Humanos, Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da Assembleia Geral das

Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q157.

No tocante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgue

os itens a seguir.

A educação deve ser direcionada ao pleno desenvolvimento da 

personalidade humana e ao respeito pelos direitos do homem



e pelas liberdades fundamentais, devendo o ensino ser gratuito 

nos graus elementares e fundamentais.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.072/1990 e alterações (Crimes hediondos)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q158.

A respeito dos crimes hediondos, julgue o item que se segue.

O crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é

hediondo quando praticado contra cônjuge, companheiro ou

parente consanguíneo de até terceiro grau, de agente da Polícia

Rodoviária Federal e integrante do sistema prisional e da Força

Nacional de Segurança Pública, em razão dessa condição.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal)

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

Q159.

Com relação às questões e aos processos incidentes, à interceptação

telefônica e à prisão temporária, julgue os itens subsequentes.

Tanto a autoridade policial, no curso das investigações, quanto

o juiz, no curso da ação penal, podem ordenar, ex officio ou

mediante requerimento do Ministério Público, o sequestro dos

bens móveis adquiridos com os proventos logrados pela prática

da infração penal.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.429/1992 e alterações (enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na

administração pública direta, indireta ou fundacional)

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

Q160.

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

—, julgue os itens a seguir.

É imprescindível a ocorrência de dolo para a tipificação, como

ato de improbidade administrativa, da conduta de agente

público que cause prejuízo ao erário.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão,

assimetria e curtose)

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

Q161.

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.

A mediana dos números correspondentes às quantidades de

livros emprestados no primeiro semestre de 2017 é igual a 200.

A figura a seguir mostra uma mesa em que o tampo é um hexágono

regular cujo lado mede 80 cm.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Probabilidade: definições básicas e axiomas; probabilidade condicional e independência

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q162.

Em determinado município, o número diário X de registros

de novos armamentos segue uma distribuição de Poisson,

cuja função de probabilidade é expressa por

em que k = 0, 1, 2, þ, e M é um parâmetro.

Considerando que a tabela precedente mostra as realizações da

variável aleatória X em uma amostra aleatória simples constituída

por cinco dias, julgue os itens que se seguem.

Como a tabela não contempla uma realização do evento X = 7,

é correto afirmar que P(X = 7) = 0.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Estatística / Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE

Q163.

O intervalo de tempo entre a morte de uma vítima

até que ela seja encontrada (y em horas) denomina-se intervalo post

mortem. Um grupo de pesquisadores mostrou que esse tempo se

relaciona com a concentração molar de potássio encontrada na

vítima (x, em mmol/dm3). Esses pesquisadores consideraram um

modelo de regressão linear simples na forma y = ax + b + ε, em que

a representa o coeficiente angular, b denomina-se intercepto, e ε
denota um erro aleatório que segue distribuição normal com média

zero e desvio padrão igual a 4.

As estimativas dos coeficientes a e b, obtidas

pelo método dos mínimos quadrados ordinários foram,

respectivamente, iguais a 2,5 e 10. O tamanho da amostra

para a obtenção desses resultados foi n = 101. A média

amostral e o desvio padrão amostral da variável x foram,

respectivamente, iguais a 9 mmol/dm3 e 1,6 mmol/dm3 e o desvio

padrão da variável y foi igual a 5 horas.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

O erro padrão associado à estimação do coeficiente angular

foi superior a 0,30.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal)

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q164.

A respeito do desmembramento e da reorganização da Carreira Policial Civil do DF, julgue o item a seguir.

Tanto o perito médico-legista quanto o agente e o escrivão de

polícia integram a carreira de Polícia Civil do DF.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Decreto-Lei nº 59.310/1966 (regime jurídico dos Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Segurança Pública e

da Polícia do Distrito Federal)

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q165.

Acerca do regime jurídico dos policiais civis do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal,

julgue os itens a seguir.



Caso um delegado de polícia proponha a remoção, por

conveniência da disciplina, de um escrivão que lhe seja

subordinado, o secretário de Segurança Pública somente

poderá deferir a proposta se houver vaga na respectiva lotação

de destino.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica / Lei nº 4.878/1965 (regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal)

Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q166.

Com relação ao regime jurídico peculiar dos funcionários policiais

civis da União e do DF, julgue os itens subsecutivos.

Se um agente de polícia cometer crime contra os costumes ou

contra o patrimônio, a ele será aplicada automaticamente a

pena de demissão, independentemente da natureza e da

configuração do crime.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.069/1990 e alterações (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
	Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE




	Q143.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do Idoso) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do Idoso) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do Idoso) 
	Fonte: AGENTE / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q144.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.034/1995 e alterações (Crime Organizado) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.034/1995 e alterações (Crime Organizado) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.034/1995 e alterações (Crime Organizado) 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q145.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q146.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional) 
	Fonte: TéCNICO - SEGURANçA INSTITUCIONAL / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE




	Q147.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.503/1997 e alterações (Código de Trânsito Brasileiro) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.503/1997 e alterações (Código de Trânsito Brasileiro) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.503/1997 e alterações (Código de Trânsito Brasileiro) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q148.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.099/1995 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.099/1995 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.099/1995 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais) 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q149.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.259/2001 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.259/2001 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 10.259/2001 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q150.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.137/1990 e alterações (Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e outras relações de consumo) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.137/1990 e alterações (Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e outras relações de consumo) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.137/1990 e alterações (Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e outras relações de consumo) 
	Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE




	Q151.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra a mulher) 
	Fonte: CARGO 7: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / STJ / 2018 / CESPE




	Q152.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.343/2006 (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.343/2006 (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 11.343/2006 (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas) 
	Fonte: ASSISTENTE SOCIAL / DPU / 2016 / CESPE




	Q153.
	Legislação Penal Extravagante / Título II da Lei nº 8.078/1990 e alterações (Crimes contra as Relações de Consumo) 
	Legislação Penal Extravagante / Título II da Lei nº 8.078/1990 e alterações (Crimes contra as Relações de Consumo) 
	Legislação Penal Extravagante / Título II da Lei nº 8.078/1990 e alterações (Crimes contra as Relações de Consumo) 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q154.
	Legislação Penal Extravagante / Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 
	Legislação Penal Extravagante / Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 
	Legislação Penal Extravagante / Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) 
	Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE




	Q155.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente) 
	Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2019 / CESPE




	Q156.
	Legislação Penal Extravagante / Declaração Universal dos Direitos Humanos, Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948 
	Legislação Penal Extravagante / Declaração Universal dos Direitos Humanos, Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948 
	Legislação Penal Extravagante / Declaração Universal dos Direitos Humanos, Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE




	Q157.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.072/1990 e alterações (Crimes hediondos) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.072/1990 e alterações (Crimes hediondos) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.072/1990 e alterações (Crimes hediondos) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TJ/DFT / 2015 / CESPE




	Q158.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de execução penal) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 1ª / 2017 / CESPE




	Q159.
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.429/1992 e alterações (enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.429/1992 e alterações (enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional) 
	Legislação Penal Extravagante / Lei nº 8.429/1992 e alterações (enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE




	Q160.
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose) 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose) 
	Noções de Estatística / Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos, diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose) 
	Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE




	Q161.
	Noções de Estatística / Probabilidade: definições básicas e axiomas; probabilidade condicional e independência 
	Noções de Estatística / Probabilidade: definições básicas e axiomas; probabilidade condicional e independência 
	Noções de Estatística / Probabilidade: definições básicas e axiomas; probabilidade condicional e independência 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q162.
	Noções de Estatística / Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados 
	Noções de Estatística / Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados 
	Noções de Estatística / Técnicas de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados 
	Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2018 / CESPE




	Q163.
	Legislação Específica / Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal) 
	Legislação Específica / Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal) 
	Legislação Específica / Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e a reorganização da Carreira Policial Civil do Distrito Federal) 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q164.
	Legislação Específica / Decreto-Lei nº 59.310/1966 (regime jurídico dos Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal) 
	Legislação Específica / Decreto-Lei nº 59.310/1966 (regime jurídico dos Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal) 
	Legislação Específica / Decreto-Lei nº 59.310/1966 (regime jurídico dos Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal) 
	Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q165.
	Legislação Específica / Lei nº 4.878/1965 (regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal) 
	Legislação Específica / Lei nº 4.878/1965 (regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal) 
	Legislação Específica / Lei nº 4.878/1965 (regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal) 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE




	Q166.


