
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

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

Q1.

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).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Segundo o texto, é implausível considerar que o trabalho

com o patrimônio se converta em uma ação política.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q2.

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).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Por expor as ideias da autora, o texto é predominantemente

descritivo.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q3.

Ele não descobriu a América

Oficialmente, o título de “descobridor da América”

pertence ao navegante genovês Cristóvão Colombo, mas ele

não foi o primeiro estrangeiro a chegar ao chamado Novo

Mundo. Além disso, o próprio Colombo nunca se deu conta de

que a terra que encontrou era um continente até então

desconhecido.

A arqueologia já revelou vestígios da passagem dos

vikings pelo continente por volta do ano 1000. Leif Ericson,

explorador que viveu na região da Islândia, chegou às margens

do atual estado de Maine, no norte dos Estados Unidos da

América (EUA), no ano 1003. Em 1010, foi a vez de outro

aventureiro nórdico, Bjarn Karlsefni, aportar nos arredores de

Long Island, na região de Nova York. Além disso, alguns

pesquisadores defendem que um almirante chinês chamado

Zeng He teria cruzado o Pacífico e desembarcado, em 1421, no

que hoje é a costa oeste dos EUA.

Polêmicas à parte, Cristóvão Colombo jamais se deu

conta de que havia descoberto um novo continente. A leitura de

suas anotações de bordo ou de suas cartas deixa claro que ele

acreditou até a morte que tinha chegado à China ou ao Japão,

ou seja, às “Índias”. É o que o navegador escreveu, por

exemplo, em uma carta de março de 1493.

Mesmo nos momentos em que se apresenta como um

“descobridor”, Colombo se refere aos arredores de um

continente que o célebre Marco Polo – do qual foi leitor

assíduo – já havia descrito. Em outubro de 1492, depois de seu

primeiro encontro com nativos americanos, o explorador fez a

seguinte anotação em seu diário de bordo: “Resolvi descer à

terra firme e ir à cidade de Guisay entregar as cartas de Vossas

Altezas ao Grande Khan”. Guisay é uma cidade real chinesa

que Marco Polo visitara. Nesse mesmo documento, Colombo

escreveu que, segundo o que os índios haviam informado, ele

estava a caminho do Japão. Os nativos tinham apontado, na

verdade, para Cuba.

Suas certezas foram parcialmente abaladas nas viagens

seguintes, mas o navegador nunca chegou a pensar que

aportara em um novo continente. Sua quarta viagem o teria

levado, segundo escreveu, à província de “Mago”, “fronteiriça

à de Catayo”, ambas na China.

Somente nos últimos anos de sua vida o genovês

considerou a possibilidade de ter descoberto terras realmente

virgens. Mas foi necessário certo tempo para que a existência

de um novo continente começasse a ser aceita pelos europeus.

Américo Vespúcio foi um dos primeiros a apresentar um mapa

com quatro continentes. Mais tarde, em 1507, a nova terra seria

batizada em homenagem ao explorador italiano. Um ano depois

da morte de Colombo, que passou a vida sem entender bem o

que havia encontrado.

Antouaine Roullet. In: Revista História Viva. Internet:

www2.uol.com.br/historiaviva (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, considerando as ideias veiculadas

no texto acima, a sua estrutura e seus aspectos gramaticais.

O sentido original do texto seria preservado caso a palavra

“terra”, no trecho “o próprio Colombo nunca se deu conta de

que a terra que encontrou era um continente até então

desconhecido” (L.4-6), fosse grafada com a letra inicial

maiúscula: Terra.

• CERTO



• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q4.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do

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

processos que culminaram consolidando-o como instituição e

ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,

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

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos

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

Fazenda (defensor do fisco).

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

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

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

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

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no

âmbito federal.

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

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque

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

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

ouvidoria da sociedade brasileira.

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

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

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

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

Q5.

Texto CB1A1AAA

O Juca era da categoria das chamadas pessoas 

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

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

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

não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de 

indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um 

olhar heroicamente exultante, até que esse exame de 

consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava 

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

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



egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal. 

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

continuava... E que impasse! 

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

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

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

na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida 

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

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

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

fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num 

átimo e absolvido. 

Que fosse amolar os anjos lá no Céu! 

E eu imagino o Juca a indagar, até hoje: 

— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que 

ele poderia ter-me absolvido?

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

Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do

texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

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

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

coisas” (R.9).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego/correlação de tempos e modos verbais

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

Q6.

Uma das grandes cousas que se veem hoje no

mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a

transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da

África continuamente estão passando a esta América. Entra

uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos,

seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram

o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do

cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior

largura, e passam da mesma África à América e para viver

e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para

servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que

fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela

o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é

o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a

mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os

interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das

próprias!

Já se depois de chegados olharmos para estes

miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que

se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a

fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo

teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os

senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os

senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os

senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados

de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos

adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé

apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da

tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás

como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da

extrema miséria.



Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial

padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:

Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “nadando” (■.25) exprime um evento com

duração no tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

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

Q7.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

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

Q8.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da 

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em



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

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que 

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem 

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

política das instituições em que estão inseridos, entre 

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a 

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

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

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do 

exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

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

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

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

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

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

O sujeito da locução verbal “estavam submetidos” (■.15)

está elíptico e se refere a “historiador” (■.13) e “intelectual

de um modo geral” (■.14).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q9.

Uma das principais características da sociedade 

contemporânea é a velocidade de suas transformações. 

Esse novo cenário traz um desafio para as cidades: a 

necessidade de conciliar os novos hábitos de sua 

população, em constante mutação, com a ocupação 

territorial, ou seja, com as soluções de habitação, de 

localização de equipamentos públicos, de mobilidade. 

Essas mudanças são um reflexo da inserção das



cidades na economia global, o que aumentou o número de 

atores (empresas, instituições públicas, associações) 

envolvidos na condução das políticas públicas. 

Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar 

de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a 

segmentação ainda maior de interesses. É cada vez mais 

difícil imaginar que uma ação pública vá atingir a 

aspiração de todos em um único objetivo comum. 

Há de se pensar em sistemas mais ágeis de 

governança urbana, em que os cidadãos sejam chamados a 

participar das decisões para ações de pequena ou grande 

escala. 

Além de todos os desafios impostos pela 

inconstância e pela fragmentação das demandas sociais, 

vivemos um divórcio entre política e poder. 

Para fazer frente a essas transformações, é 

necessário um novo tipo de planejamento urbano. 

Conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, à análise de 

cenários alternativos e à inclusão da sociedade na 

formulação das políticas. 

Nesse contexto novo, o patrimônio histórico tem de 

ser integrado ao planejamento da cidade, sob pena de ficar 

à deriva em um mar de interesses puramente econômicos. 

Vanessa Fernandes Correa e Mauro Sérgio Procópio Calliari. As 

transformações da cidade contemporânea. In: Preservando o patrimônio 

histórico – um manual para gestores municipais. São Paulo (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1BBB,

julgue os próximos itens.

As vírgulas empregadas após as palavras “flexibilidade”

(■.26) e “novo” (■.29) justificam-se pela mesma regra de

pontuação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

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

Q10.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da 

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em 

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

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que 

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem 

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

política das instituições em que estão inseridos, entre



outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a 

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

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

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do 

exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

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

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

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

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

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

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

Q11.

Como afirma Foucault, a verdade jurídica é uma 

relação construída a partir de um paradigma de poder social 

que manipula o instrumental legal, de um poder-saber que 

estrutura discursos de dominação. Assim, não basta proteger 

o cidadão do poder com o simples contraditório processual e 

a ampla defesa, abstratamente assegurados na Constituição. 

Deve haver um tratamento crítico e uma posição política sobre 

o discurso jurídico, com a possibilidade de revelar possíveis 

contradições e complexidades das tábuas de valor que orientam 

o direito. 

Ora, o conceito de justiça é o de um discurso 

construído dentro de uma instância de poder, e construído 

dentro de uma processualidade. Segundo Lyotard, não existe 

um discurso a priori correto ou verídico, mas narrativas 

entrecruzantes em busca de verdades parciais, históricas. O 

discurso sobre a justiça não pode ser diferente. Ele há de ser 

plurissignificativo, embasado em valores diversificados, 

mutáveis, conhecidos retoricamente, e não no fechamento 

kantiano, platônico e cartesiano dos sentidos prévios, 

imutáveis, unissignificativos do que seja o justo. 

Somente o processo isocrítico e com estruturação em 

um paradigma democrático-constitucional de fiscalização



constante das premissas discursivas pode levar a um processo 

justo e a um direito justo em algum sentido. 

Dessa forma, justiça é a busca da processualidade para 

que os agentes partícipes do processo e, latu sensu, toda a 

sociedade possam participar e controlar a institucionalização 

do justo.

Newton de Oliveira Lima. Um valor discursivo e político. In: Revista

Jus Vigilantibus. Internet: <http://jusvi.com> (com adaptações).

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os itens que se seguem.

Na linha 5, o termo “do poder” relaciona-se sintaticamente

com o termo “o cidadão”, modificando-o.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação das palavras

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

Q12.

Não há vagas

Ferreira Gullar

O preço do feijão

não cabe no poema. O preço

do arroz

não cabe no poema.

Não cabem no poema o gás

a luz o telefone

a sonegação

do leite

da carne

do açúcar

do pão.

O funcionário público

não cabe no poema

com seu salário de fome

sua vida fechada

em arquivos.

Como não cabe no poema

o operário

que esmerila seu dia de aço

e carvão

nas oficinas escuras

— porque o poema, senhores,

está fechado: “não há vagas”

Só cabe no poema

o homem sem estômago

a mulher de nuvens

a fruta sem preço

O poema, senhores,

não fede

nem cheira.

Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e a aspectos linguísticos

do poema acima.

A expressão “não fede/nem cheira”, na última estrofe, está

empregada em sentido denotativo.

• CERTO



• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de Correspondências oficiais (Manual de Redação da Presidência da República) / Adequação da linguagem ao tipo de

documento; Adequação do formato do texto ao gênero

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

Q13.

Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de Correspondências oficiais (Manual de Redação da Presidência da República) / Domínio dos mecanismos de coesão

textual

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

Q14.

TEXTO II

A partir de uma ação do Ministério Público Federal 

(MPF), o Tribunal Regional Federal da 2.a Região (TRF2) 

determinou que a Google Brasil retirasse, em até 72 horas, 15 

vídeos do YouTube que disseminam o preconceito, a 

intolerância e a discriminação a religiões de matriz africana, 

e fixou multa diária de R$ 50.000,00 em caso de 

descumprimento da ordem judicial. Na ação civil pública, a 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RJ) 

alegou que a Constituição garante aos cidadãos não apenas a 

obrigação do Estado em respeitar as liberdades, mas também 

a obrigação de zelar para que elas sejam respeitadas pelas 

pessoas em suas relações recíprocas. 

Para a PRDC/RJ, somente a imediata exclusão dos 

vídeos da Internet restauraria a dignidade de tratamento, que, 

nesse caso, foi negada às religiões de matrizes africanas. 

Corroborando a visão do MPF, o TRF2 entendeu que a 

veiculação de vídeos potencialmente ofensivos e fomentadores 

do ódio, da discriminação e da intolerância contra religiões de 

matrizes africanas não corresponde ao legítimo exercício do 

direito à liberdade de expressão. O tribunal considerou que a 

liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às



diferentes manifestações dessa mesma liberdade, pois ela 

encontra limites no próprio exercício de outros direitos 

fundamentais.

Internet: <http://ibde.org.br> (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto II, julgue

os itens subsequentes.

A substituição da palavra “alegou” (R.9) por argumentou

prejudicaria o sentido original do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de Correspondências oficiais (Manual de Redação da Presidência da República) / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q15.

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

Legislação / Constituição Federal / Título I: Dos Princípios Fundamentais

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



Q16.

No que diz respeito aos princípios fundamentais previstos na

Constituição Federal de 1988, julgue os próximos itens.

São princípios da República Federativa do Brasil, dentre

outros, a defesa da paz, da igualdade entre estados e da

prevalência dos direitos humanos.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Constituição Federal / Título II: Dos Direitos e Garantias Fundamentais

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

Q17.

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

Legislação / Constituição Federal / Título III: Da Organização do Estado: Capítulos I, II, III, IV, V e VII - Da Administração Pública / Seção I –

Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q18.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.

O agente público condenado por ato de improbidade

administrativa está sujeito à suspensão dos direitos políticos,

à perda da função pública, à indisponibilidade de seus bens e

ao ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, na forma e

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Constituição Federal / Título III: Da Organização do Estado: Capítulos I, II, III, IV, V e VII - Da Administração Pública / Seção II – Dos

Servidores Públicos

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

Q19.

Paulo participou de processo seletivo para ingresso em 

carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o



quantitativo de dezoito vagas, e Paulo foi aprovado na décima 

terceira posição. O prazo de validade da seleção foi prorrogado 

uma vez e ele ainda não foi empossado. 

 

 

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. 

Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos

concursados para assumir o cargo.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Constituição Federal / Título IV: Da Organização dos Poderes / Capítulo I – Do Poder Legislativo

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

Q20.

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

Legislação / Constituição Federal / Título IV: Da Organização dos Poderes / Capítulo II – Do Poder Executivo / Seção I – Do Presidente e do

Vice-Presidente da República

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

Q21.

Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue os itens

subsequentes.

O presidente da República é a autoridade competente para

promulgar emendas à Constituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Constituição Federal / Título IV: Da Organização dos Poderes / Capítulo II – Do Poder Executivo / Seção II – Das Atribuições do

Presidente da República

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q22.

Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à

justiça, julgue os itens subsequentes.

Considere que o presidente da República, na presença de 

policiais que o escoltavam, tenha cometido uma tentativa de 

homicídio contra um servidor. Nessa situação, mesmo tendo



presenciado o delito, os policiais não poderão efetuar a prisão 

em flagrante do presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Constituição Federal / Título IV: Da Organização dos Poderes / Capítulo III – Do Poder Judiciário / Seção I – Disposições Gerais

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

Q23.

No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se

seguem.

Aos juízes, ainda que em disponibilidade, é vedado o exercício

de qualquer outro cargo ou função pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título I – Das

Disposições Preliminares

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

Q24.

Julgue os próximos itens, referentes a cargos públicos, empregos

públicos e responsabilidade civil do servidor.

O cargo público, cujo provimento se dá em caráter efetivo ou

em comissão, só pode ser criado por lei, com denominação

própria e vencimento pago pelos cofres públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título II / Do

Provimento

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

Q25.

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

seguir.

Idade mínima de dezesseis anos e quitação das obrigações

eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título II /

Vacância

Fonte: ANALISTA DE INFRAESTRUTURA - ÁREA II / MPOG / 2012 / CESPE



Q26.

Com base na legislação atinente à investidura e ao exercício da

função pública e aos direitos e deveres dos funcionários públicos,

julgue os itens que se seguem.

Considere que um servidor público estável ocupante do cargo

de técnico de determinado ministério seja aprovado em

concurso público para o cargo de analista desse mesmo

ministério. Considere, ainda, que esse servidor seja reprovado

no estágio probatório relativo a esse novo cargo. Nessa

situação hipotética, o servidor deverá ser reintegrado no cargo

por ele ocupado anteriormente.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título II /

Remoção e Redistribuição

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

Q27.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

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

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título II /

Substituição

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

Q28.

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

Considere que determinado servidor público tenha substituído

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

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título III – Dos

Direitos e Vantagens

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



Q29.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

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

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

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título IV – Do

Regime Disciplinar

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

Q30.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título V – Do

Processo Administrativo Disciplinar

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

Q31.

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

seguir.

A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito

punível com suspensão prescreverá em dois anos contados

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

ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo

prescricional da lei penal para a ação disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação / Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais (Lei no 8.112/1990 e alterações posteriores) / Título VI – Da

Seguridade Social do Servidor / Capítulos I, II e III

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q32.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do regime jurídico dos 

servidores públicos, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei de 

Improbidade Administrativa e da garantia empregatícia de



servidores efetivos e vitalícios. 

A despeito do caráter compulsório da aposentadoria aos

setenta anos de idade, o detentor de cargo público vitalício

poderá exercê-lo até os oitenta anos de idade.

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

Q33.

No que se refere aos ambientes Windows e Linux, julgue os itens

que se seguem.

No sistema operacional Windows, a tecla

pode ser

utilizada para selecionar uma sequência de objetos de uma

lista.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de Planilhas

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q34.

Acerca de conceitos de informática, julgue os itens a seguir.

No Microsoft Excel, a opção Congelar Paineis permite que

determinadas células, linhas ou colunas sejam protegidas, o

que impossibilita alterações em seus conteúdos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de Textos

Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE

Q35.

Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os próximos itens.

Ao se selecionar texto de documento do Word com o uso do

mouse, a combinação das teclas

+



permite que esse

texto seja copiado para a área de transferência, podendo ser

colado em outro documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de Escritório / Ambiente Microsoft Office / Edição de Apresentações

Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - BIóLOGO VIGILâNCIA AMBIENTAL E SANITáRIA / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q36.

Com relação aos aplicativos Windows para edição de textos,

planilhas e apresentações, julgue os próximos itens.

No MS PowerPoint, o usuário pode utilizar o modo de

anotações para fazer comentários sobre conteúdos ou partes

dos slides, na condução de uma apresentação ou para

impressão do material. No entanto, durante a transição de um

slide para outro, essas anotações não são exibidas em tela no

modo tela cheia, ficando invisíveis durante a apresentação,

inclusive para o apresentador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de Escritório / Ambiente LibreOffice / Edição de Planilhas

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q37.

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 / Suíte de Escritório / Ambiente LibreOffice / Edição de Textos

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

Q38.

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

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

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

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

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Informática / Suíte de Escritório / Ambiente LibreOffice / Edição de Apresentações

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

Q39.

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

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

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

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

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE AVIAçãO CIVIL - ÁREA 2 / ANAC / 2012 / CESPE

Q40.

Julgue os itens a seguir, a respeito de conceitos e modos de

utilização de tecnologias associados à Internet.

Quando um cliente envia uma solicitação a um servidor, o

navegador pesquisa o diretório de cookies para encontrar um

cookie previamente transmitido por esse servidor. Se

encontrado, o cookie será incluído na solicitação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q41.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto

Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação

Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com

extensões htm e html armazenados localmente no computador.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q42.

No que se refere aos navegadores Firefox e Internet Explorer,

julgue os itens subsequentes.



Na versão 28 do Firefox, páginas com programas em Java

podem vir a exibir uma tela em que é solicitada ao usuário

permissão de execução.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q43.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Programa de correio eletrônico Outlook Express

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

Q44.

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

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

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

efetuada a inserção de um ou mais endereços como

destinatários, que receberão cópias do email com o conteúdo

ocultado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q45.

Julgue os itens subsequentes, acerca do sítio de busca Google;

dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos; e dos

aplicativos para segurança da informação.

Embora possua uma enorme quantidade de recursos, o Google

não permite a realização de pesquisa de imagens por meio

da especificação de um formato de arquivo, impossibilitando,

por exemplo, que se pesquisem exclusivamente arquivos com

a extensão JPG.

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

Q46.

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

Os fóruns ou listas de discussão na Internet, denominados

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

on-line para discussão em tempo real entre os membros

cadastrados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q47.

Julgue os itens seguintes, relativos a computação em nuvem,

organização e gerenciamento de arquivos e noções de vírus, worms

e pragas virtuais.

Embora seja uma tecnologia que prometa resolver vários

problemas relacionados à prestação de serviços de tecnologia

da informação e ao armazenamento de dados, a computação

em nuvem, atualmente, não suporta o processamento de um

grande volume 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 de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas

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

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

Q48.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto

de arquivos já compactados (zipados).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

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

Q49.



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

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

Q50.

A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

I Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a

informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar

um pagamento ao sequestrador.

II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de

segurança da informação do seu órgão, de que seu computador,

sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma

rede de outro órgão.

III Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua

máquina estava consumindo mais recursos de memória do que

o habitual e, ao executar no computador um programa de

proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto

infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da

informação, julgue os itens subsequentes.

A situação III caracteriza-se mais como vírus do que como um

worm, pois os vírus são responsáveis por consumir muitos

recursos, ao passo que os worms permitem o retorno de um

invasor ao computador comprometido.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q51.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Ao contratar e utilizar um serviço de computação em nuvem

para armazenar seus dados, o usuário perde a governança sobre

esses dados, por não visualizar como eles são submetidos aos

processos de becape, armazenamento e controle de segurança.

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

Q52.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

Os soldados Pedro e José, na função de armeiros, são

responsáveis pela manutenção de determinada quantidade de

armas da corporação — limpeza, lubrificação e municiamento.

Se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam a seu

encargo e de mais 50 que estavam a cargo de José, então Pedro

fará a manutenção do dobro de armas que sobraram para José.

Se José fizer a manutenção das armas que estavam a seu

encargo e de mais 60 que estavam a cargo de Pedro, José fará

a manutenção do triplo de armas que sobraram para Pedro.

Nesse caso, a quantidade de armas para manutenção a cargo

de Pedro e José é superior a 260.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas; Leis de De Morgan; Diagramas lógicos

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

Q53.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de

argumentação.

O seguinte argumento constitui um argumento válido:

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

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

localizada em São Paulo.”

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Tabelas-verdade

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

Q54.

Texto CB1A6AAA

A centralidade das relações entre a argumentação e a 

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

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

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa 

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

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas 

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



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

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

especialistas devidamente credenciados.

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

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

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.

Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

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

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q55.

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 / Princípios de contagem e probabilidade

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

Q56.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra, na decisão do assunto polêmico

pelos presentes no referido colegiado, é inferior a 500.

• CERTO

• ERRADO

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



Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

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

Q57.

Determinado porto recebeu um grande carregamento

de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina

congelada, para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado

com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne

bovina; 450, com carne suína; 100, com frango e carne bovina; 150,

com carne suína e carne bovina; 100, com frango e carne suína.

Nessa situação hipotética,

250 contêineres foram carregados somente com carne suína.

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

Q58.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

Manoel, candidato ao cargo de soldado combatente,

considerado apto na avaliação médica das condições de saúde

física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física,

em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000

metros em até 11 minutos. Como Manoel não é atleta

profissional, ele planeja completar o percurso no tempo

máximo exato, aumentando de uma quantidade constante,

a cada minuto, a distância percorrida no minuto anterior. Nesse

caso, se Manoel, seguindo seu plano, correr 125 metros

no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância

percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso

no tempo regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Técnicas operacionais

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

Q59.

A respeito de segurança física e patrimonial, prevenção e combate

de incêndio e segurança de dignitários, julgue os itens subsequentes.

Em caso de incêndio nas instalações de determinada

instituição, o setor de segurança deve acionar o alarme para

evacuação do local, acionar seus brigadistas especializados e

utilizar, nos casos de incêndios que envolvam equipamentos

elétricos, o extintor de espuma química.

• CERTO



• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Segurança física e patrimonial das instalações

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

Q60.

A respeito de segurança física e patrimonial, prevenção e combate

de incêndio e segurança de dignitários, julgue os itens subsequentes.

Zona livre externa compreende o espaço existente entre a cerca

e as instalações de uma empresa, o qual demanda uma

vigilância constante, realizada de forma tanto estática quanto

dinâmica.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Prevenção e combate a incêndio

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

Q61.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a prevenção e combate a

incêndios.

A espuma química é um agente eficiente em incêndios de

classe A, B e C.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Identificação, emprego e utilização de equipamentos eletrônicos de segurança: sensores, sistemas de alarme, cercas elétricas,

CFTV (circuito fechado de televisão)

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

Q62.

Com referência à segurança física e patrimonial das instalações

e aos dispositivos eletrônicos de segurança, julgue os itens

subsecutivos.

Os sistemas de segurança eletrônicos de detecção de alarmes

perimetral e interno são basicamente constituídos por sensores,

central de processamento e central de monitoramento.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Defesa pessoal

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



Q63.

Julgue os próximos itens, referentes a armamento, tiro,

conhecimentos de defesa pessoal e segurança de dignitários.

Os seguranças, que devem ser treinados com técnicas de defesa

pessoal, podem se defender de ataques de pessoas

mal-intencionadas por meio de golpe aplicado com o bordo

cubital da mão, espalmada, geralmente contra o pescoço, as

têmporas ou a clavícula.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Armamento e tiro

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

Q64.

Tendo em vista que a atividade de segurança é abrangente e

envolve técnicas operacionais, armamento, técnicas de tiro e de

defesa pessoal, julgue os itens a seguir.

Quanto ao funcionamento, a arma semiautomática é aquela em

que a execução do tiro se dá pela ação do atirador (um

acionamento da tecla do gatilho para cada disparo); e as

operações de extração, ejeção e realimentação se dão pelo

reaproveitamento dos gases oriundos de cada disparo.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Segurança de dignitários

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

Q65.

Tendo em vista que a atividade de segurança é abrangente e

envolve técnicas operacionais, armamento, técnicas de tiro e de

defesa pessoal, julgue os itens a seguir.

Nas situações em que for necessário se prevenir de uma

agressão e controlar o agressor, o agente de segurança deverá

valer-se de métodos e técnicas de defesa pessoal, sem o uso de

violência nem de força excessivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de primeiros-socorros

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

Q66.

Com relação à respiração, função vital do corpo humano, julgue os

itens seguintes.



No processo de respiração, os pulmões são expandidos a partir

da contração do diafragma, que se eleva, permitindo a entrada

do ar durante a inspiração, e se abaixa ao relaxar, permitindo

a saída do ar da caixa torácica durante a expiração.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Estatuto do desarmamento (Lei nº 10.826/2003): capítulo III (arts. 4º a 10º), capítulo IV (arts. 12 a 20) e capítulo V (art. 25)

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q67.

À luz do disposto no Estatuto do Desarmamento —

Lei nº 10.826/2003 —, julgue os itens que se seguem.

O interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido deve

atender a alguns requisitos, como idoneidade, ocupação lícita,

residência certa, capacidade técnica e aptidão psicológica para

o manuseio de arma de fogo, bem como declarar a efetiva

necessidade da aquisição.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Relações Humanas / Qualidade no atendimento ao público: comunicabilidade; apresentação; atenção; cortesia; interesse;

presteza; eficiência; tolerância; discrição; conduta; objetividade

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

Q68.

Técnicos de um órgão da administração pública

consideram que a execução de serviços administrativos é mais

importante que o atendimento ao público. Por isso, o atendimento

é realizado em sistema de revezamento e rotineiramente, sendo

necessário repor atendentes devido a conflitos com clientes e

ausências de servidores nos dias da escala de trabalho.

Nessa situação hipotética,

o relacionamento entre os servidores que se ausentam nos dias

das escalas e aqueles que suprem as ausências pode tornar-se

conflituoso em razão das diferenças dos comportamentos

interpessoais e da quebra da confiança.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Relações Humanas / Trabalho em equipe

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

Q69.

Os novos servidores de determinado órgão da 

administração pública se relacionam facilmente com o público 

externo por meio de fóruns de comunidades online, emails, blogs



e chats. No entanto, servidores com mais tempo de serviço ignoram 

essas ferramentas de comunicação, ressaltando a importância do 

atendimento presencial. 

 

 

Tendo em vista que, em situações como a do caso hipotético 

anteriormente descrito, comportamentos distintos podem trazer 

como consequência a formação de dois grupos em um mesmo 

ambiente de trabalho, julgue os itens a seguir, relativos ao referido 

caso e a aspectos diversos a ele relacionados. 

No caso em apreço, é necessário que ambos os grupos de

servidores aceitem as diferenças e sejam colaborativos e

participativos, para que haja bom relacionamento interpessoal

e sinergia no trabalho em equipe.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Geral do Código Penal / Título II – Do Crime

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

Q70.

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título I – Dos Crimes Contra as Pessoas / Capítulo I – Dos Crimes

Contra a Vida

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

Q71.

A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue os

itens que se seguem.

Situação hipotética: Lucas, descuidadamente, sem olhar para

trás, deu marcha a ré em seu veículo, em sua garagem, e

atropelou culposamente seu filho, que faleceu em consequência

desse ato. Assertiva: Nessa situação, o juiz poderá deixar de

aplicar a pena, se verificar que as consequências da infração

atingiram Lucas de forma tão grave que a sanção penal se torne

desnecessária.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título I – Dos Crimes Contra as Pessoas / Capítulo II – Das Lesões

Corporais

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



Q72.

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título II – dos Crimes Contra o Patrimônio / Capítulo I – Do Furto

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

Q73.

A respeito dos crimes contra a pessoa e o patrimônio, julgue os

itens que se seguem.

Situação hipotética: Paulo tinha a intenção de praticar a

subtração do automóvel de Tiago sem uso de violência. No

entanto, durante a execução do crime, estando Paulo já dentro

do veículo, Tiago apareceu e correu em direção ao veículo.

Paulo, para assegurar a detenção do carro, ameaçou Tiago

gravemente, conseguindo, assim, cessar a ação da vítima e

fugir com o automóvel. Assertiva: Nessa situação, Paulo

responderá pelos crimes de ameaça e furto, em concurso

material.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título II – dos Crimes Contra o Patrimônio / Capítulo II – Do Roubo e da

Extorsão

Fonte: DEFENSOR PúBLICO SUBSTITUTO / DPE/ES / 2012 / CESPE

Q74.

Com relação aos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e

contra a dignidade sexual, julgue os itens que se seguem.

Para a configuração do denominado crime de

sequestro-relâmpago, a restrição da liberdade da vítima é

condição necessária para a obtenção da vantagem econômica,

independentemente da ocorrência desta.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título II – dos Crimes Contra o Patrimônio / Capítulo IV – Do Dano



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

Q75.

Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um

manifestante, logo após ter sido alertado por um agente da polícia

legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras

em direção ao Congresso Nacional, o que resultou na quebra de

vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi preso em

flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito.

Com base na situação hipotética acima, julgue os itens seguintes,

relativos à prova, à prisão preventiva e aos crimes previstos na parte

especial do Código Penal.

Por ter acarretado a quebra das vidraças, o manifestante deve

responder pela prática do crime de dano qualificado, uma vez

que o crime foi praticado contra o patrimônio da União, sendo

a ação penal, nesse caso, pública incondicionada.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título II – dos Crimes Contra o Patrimônio / Capítulo VI – Do

Estelionato e Outras Fraudes

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2012 / CESPE

Q76.

Em cada um dos itens de 92 a 95 é apresentada uma situação

hipotética, acerca dos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio,

contra a fé pública e contra a administração pública, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

No curso de investigação policial para apurar a prática de

estelionato contra banco público, foi constatado que um de

seus empregados concorreu culposamente para que outrem

praticasse a infração. Logo após a descoberta dos fatos,

o empregado reparou integralmente o dano causado, restituindo

os valores devidamente corrigidos e atualizados antes do

encerramento do inquérito policial. Nessa situação, está extinta

a punibilidade do agente.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título II – dos Crimes Contra o Patrimônio / Capítulo VII – Da

Receptação

Fonte: ESCRIVãO DA POLíCIA / Polícia Civil/ES / 2011 / CESPE

Q77.

Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada, com relação ao direito

penal.

Robson, motorista profissional, foi contratado por um grupo de

pessoas para fazer o transporte em seu caminhão, de

mercadorias que foram objeto de roubo. No início da viagem,

o veículo foi interceptado e o motorista, preso pela polícia. Nessa situação, Robson praticou o crime de receptação, na

modalidade de transportar coisa que sabe ser produto de crime.



• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título XI – Dos Crimes Contra Administração Pública / Capítulo I – Dos

Crimes Praticados pelos Funcionários Públicos contra a Administração em Geral

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q78.

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Penal / Parte Especial do Código Penal / Título XI – Dos Crimes Contra Administração Pública / Capítulo II – Dos

Crimes Praticados por Particular contra a Administração em Geral

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

Q79.

Durante uma passeata na Esplanada dos Ministérios, um

manifestante, logo após ter sido alertado por um agente da polícia

legislativa de que deveria se afastar do local, arremessou pedras

em direção ao Congresso Nacional, o que resultou na quebra de

vidraças da Câmara dos Deputados. O manifestante foi preso em

flagrante e, na delegacia, confessou a prática do delito.

Com base na situação hipotética acima, julgue os itens seguintes,

relativos à prova, à prisão preventiva e aos crimes previstos na parte

especial do Código Penal.

O fato de o manifestante não ter cumprido a ordem legal dada

pelo agente de polícia legislativa não configura crime de

desobediência, uma vez que a ordem não foi emitida por

autoridade judiciária, o que constitui requisito específico do

tipo penal.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direitos Humanos

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

Q80.

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Processual Penal / Inquérito Policial

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

Q81.

A respeito dos procedimentos de investigação, julgue os itens que

se seguem.

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

representante legal manifesta sua vontade a respeito da

instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de

denúncia, nas hipóteses de ação penal pública condicionada.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Processual Penal / Prova (art. 158 a 184 do CPP)

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

Q82.

Acerca do ônus da prova, julgue o próximo item.

A exigência de realização do exame de corpo de delito no caso

de infrações que deixem vestígios pode ser dispensada na

hipótese de confissão do acusado.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Processual Penal / Prisão em flagrante

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

Q83.

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

assegurar a liberdade, julgue os seguintes itens.

A comunicação de prisão em flagrante deverá ocorrer em até

vinte e quatro horas após a sua efetivação: o auto de prisão

deverá ser encaminhado ao juízo competente para análise da

possibilidade de relaxamento da prisão, de conversão da prisão

em liberdade provisória ou de decretação de prisão preventiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Noções de Direito Processual Penal / Prisão preventiva

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



Q84.

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

assegurar a liberdade, julgue os seguintes itens.

A prisão preventiva poderá ser decretada no curso da

investigação criminal ou em qualquer fase do processo penal

apenas se houver requerimento do Ministério Público ou da

autoridade policial.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)

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

Q85.

Julgue os itens a seguir, tendo como referência as disposições da Lei n.º 11.343/2006 (Lei Antidrogas), da Lei n.º 10.826/2003 e suas

alterações (Estatuto do Desarmamento), e da Lei n.º 8.069/1990 (ECA).

Para a configuração do crime de corrupção de menores,

previsto no ECA, não se faz necessária prova da efetiva

corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)

Fonte: POLICIAL RODOVIáRIO FEDERAL / PRF / 2013 / CESPE

Q86.

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.

Acerca do Estatuto do Idoso e dos juizados especiais criminais,

julgue os itens subsecutivos.

Os atos processuais dos juizados especiais criminais poderão

ser realizados nos finais de semana, à exceção dos domingos

e feriados.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Lei nº 7.716/1989 (Lei contra o Preconceito)

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

Q87.

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

Polícia Legislativa / Planejamento de segurança

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

Q88.

Julgue os itens seguintes, acerca de segurança, planejamento de

segurança, segurança corporativa estratégica e gestão da segurança

das comunicações.

No planejamento de segurança, o planejamento operacional

ocorre em curto prazo e deve ser aplicado em atividades

específicas.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Segurança corporativa estratégica

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

Q89.

A respeito de segurança corporativa e do seu planejamento, julgue

os itens subsecutivos.

A segurança responsável por proteger o patrimônio invisível da

instituição é denominada segurança especial ou complementar.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Segurança da gestão das áreas e instalações e segurança das telecomunicações

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

Q90.

Com referência à segurança física e patrimonial das instalações

e aos dispositivos eletrônicos de segurança, julgue os itens

subsecutivos.

A atuação do profissional da segurança em situações de

identificação pessoal e de sinalização entre os integrantes da

equipe em vista de pessoas com atitudes suspeitas configura

uma das medidas dinâmicas de segurança física das

instalações.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Regimento Interno da Câmara dos Deputados / Título IX, Cap. III – Da Polícia da Câmara dos Deputados

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



Q91.

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

julgue os itens relativos à polícia legislativa da Câmara dos Deputados.

Uma das atribuições do Departamento de Polícia Legislativa

é a de servir como apoio à Corregedoria na Câmara dos Deputados.

• CERTO

• ERRADO

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

Polícia Legislativa / Lei nº 4.898/1965 (Abuso de autoridade)

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q92.

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
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