
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q1.

O Congresso Nacional aprovou, em novembro de

2011, o Plano Brasil Maior, a política industrial do governo

federal para os anos de 2011 a 2014. O plano cria

possibilidades de uma mudança significativa na estrutura

tributária brasileira, incentivando a competitividade da

indústria nacional, especialmente no caso de estados de

vocação exportadora como Minas Gerais. Minas é o segundo

estado que mais vende para o exterior, com uma participação

que alcança em torno de 15% das vendas externas brasileiras.

Até outubro de 2011, o estado acumulou superávit

comercial de US$ 23,7 bilhões, o maior valor observado entre

todas as demais unidades da Federação. As exportações

alcançaram o volume de US$ 34,1 bilhões.

Uma medida significativa do plano é a previsão de

devolução, ao exportador, de 3% da receita obtida com a venda

de bens industrializados para o exterior. As empresas terão

direito à devolução em espécie ou poderão usar os recursos

devolvidos para abater débitos referentes a outros tributos com

a União.

Outra medida expressiva é a desoneração da folha de

pagamentos de setores intensivos em mão de obra, como

confecções, calçados e softwares, que concentram em Minas

percentuais relevantes do total de postos de trabalho ofertados

no país: cerca de 11,5%, 8,1% e 8,0%, respectivamente. Até

2014, esses setores deixarão de pagar a alíquota de 20% da

contribuição patronal para a previdência social, que será

substituída por um percentual cobrado sobre a receita da

empresa. O governo deixa, assim, de onerar a criação de

empregos para incentivar as contratações e a formalização.

Também serão beneficiados pela medida os setores de couro,

empresas de call center e empresas de transporte público

coletivo urbano.

Fernando Pimentel. In: Estado de Minas, 1.º/12/2011 (com adaptações).

Com base nas ideias desenvolvidas no texto, julgue os itens a

seguir.

O texto apresenta algumas medidas do Plano Brasil Maior,

elaborado pelo governo federal com o propósito específico de

beneficiar Minas Gerais.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q2.

Há evidências de que a oferta de medicação domiciliar 

pelas operadoras de planos de saúde traz efeito positivo aos 

beneficiários: todas as normas da ANS primam pela pesquisa 

baseada em evidências científicas nacionais e internacionais e 

buscam a qualidade da saúde oferecida aos beneficiários dos 

planos de saúde, bem como o equilíbrio do setor. O grupo 

técnico — composto por representantes de operadoras, 

beneficiários, órgãos de defesa do consumidor, entre outros — 

estudou o tema e levou em consideração inúmeras publicações 

disponíveis que dão suporte à proposta feita pela ANS. Além



disso, experiências práticas bem-sucedidas de operadoras de 

planos de saúde tanto no Brasil como fora do país também 

foram consideradas.

Internet: www.ans.gov.br (com adaptações).

Com base na leitura do texto acima, julgue os itens que se seguem.

Predomina no texto a estrutura narrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q3.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens .

A grafia correta da forma verbal derivada do nome

“individuais” (■.2) é individualizar.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego da acentuação gráfica

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

Q4.

O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém 

escolhe ter havido o saque de Troia; com efeito, a deliberação 

não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois 

o passado não pode não ter sido. Agatão está certo ao escrever: 

“Pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado: 

fazer que o que foi não tenha sido”. 

Em outras palavras, a necessidade do passado se 

contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da 

indeterminação do futuro. O possível está, portanto, articulado 

ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do 

futuro, que, em si mesmo, é contingente porque depende de 

nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, todavia, que, 

uma vez feita a escolha entre duas alternativas contrárias e 

realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se 

transforma em um passado necessário, de tal maneira que nossa 

ação determina o curso do tempo. É essa passagem do



contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação 

humana um peso incalculável.

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora

Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

acima, julgue os itens a seguir.

O emprego do acento gráfico nos vocábulos “próprio” e

“decorrência” atende 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 dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

outros elementos de sequenciação textual

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q5.

Os municípios do Brasil alcançaram, em média, um

índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) alto,

graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida nos

últimos vinte anos.

Mas o país ainda registra consideráveis atrasos

educacionais, de acordo com dados divulgados pela

Organização das Nações Unidas e pelo Instituto de Pesquisa

Econômica Aplicada.

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

2013 aponta que o IDHM médio do país subiu de 0,493, em

1991, para 0,727, em 2010 — quanto mais próximo de 1,

maior é o desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um

patamar “muito baixo” para um patamar “alto”

de desenvolvimento social. O que mais contribuiu para esse

índice foi o aumento na longevidade, que subiu de 64,7 anos

para 73,9 anos. Também houve aumento de 14,2% ou

(R$ 346,31) na renda nesse período.

Os maiores desafios concentram-se na educação, o

terceiro componente do IDHM. Apesar de ter crescido de

0,279 para 0,637 em vinte anos, o IDHM específico de

educação é o mais distante da meta ideal, de 1. Em 2010,

pouco mais da metade dos brasileiros com dezoito anos de

idade ou mais havia concluído o ensino fundamental; e só

57,2% dos jovens entre quinze e dezessete anos de idade

tinham o ensino fundamental completo. O ministro da

Educação admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou

que a educação é o componente que, tendo partido de um

patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças ao

aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O índice

de crianças de cinco e seis anos de idade que entraram no

sistema de ensino passou de 37,3%, em 1991, para 91,1%, em

2010.

Conforme o atlas, dois terços dos 5.565 municípios

brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano

considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a porcentagem

de municípios na classificação “muito baixa” caiu de 85,5%,

em 1991, para 0,6%, em 2010. O relatório identificou uma

redução nas disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil,

mas confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo disso

é que 90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm

baixos índices de IDHM em educação e renda.

Internet: www.bbc.co.uk (com adaptações).



No que se refere às ideias e expressões linguísticas contidas no

texto, julgue os itens que se seguem.

O pronome “isso” (L.12) retoma apenas a ideia expressa em

“quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento”(L.11-12).

• 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q6.

O Ministério Público Federal impetrou mandado de

segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão

plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante

para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre

em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume

a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se

ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta,

colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do

auxílio do intérprete.

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária

do tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas

indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que

essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua da

sociedade envolvente, que, no caso, é a portuguesa. É que,

conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é

nativo. Se, para o aspecto exterior da linguagem, que é a sua

expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a

propriedade devida, com razão mais forte a dificuldade se

impõe para o raciocínio adequado que deve balizar um

depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de

testemunha ou de acusado.

No que interessa a este estudo, entre os modelos

normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo de

direitos humanos significa a existência de norma na Declaração

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das

Nações Unidas, que provê um regime de tolerância linguística,

garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma

específica, isto é, protegem-se, imediatamente, outros direitos

fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de

reunião, de associação, de privacidade e do devido processo

legal, e apenas mediatamente o direito linguístico; já o modelo

dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.º 169 da

Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção

imediata de direitos de desenvolvimento da personalidade,

tais como oportunidade econômica, educação e saúde, e,

mediatamente, de direitos linguísticos.

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se

tanto em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela

referida ao direito de liberdade de expressão na própria língua

e também ao direito do indígena de falar sua própria língua por

força do seu direito ao desenvolvimento de sua personalidade.

Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou,

expressamente, norma específica que protege as línguas

indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que

as normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção

tem a ver com a ideia maior da própria cultura, que se compõe

das relações entre as pessoas com base na linguagem.

Paulo Thadeu Gomes da Silva. Direito linguístico: a propósito de uma

decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9,

p. 183-7, fev./2011. Internet: http://6ccr.pgr.mpf.gov.br (com adaptações).



Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens

subsecutivos.

Estaria igualmente correta e adequada ao texto a flexão da

forma verbal “possuíssem” (L.13) no tempo presente do

subjuntivo: possuam.

• 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q7.

Mesmo com os avanços na área de segurança, os

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos

crimes.

O estudo revela que, com a prosperidade da economia

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte

dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para

disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são

públicas ou privadas.

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da

própria situação: 51% não entendem como funcionam os

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails

suspeitos.

Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

A partícula “se”, tanto na linha 33 quanto na linha 34, introduz

circunstância condicional.



• 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q8.

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu

pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando

você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai

com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro

dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como

funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse

algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo

sobre as coisas que se conversam com uma criança de três

anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a

imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai

bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias

antigas que não vi mais que cinco vezes na vida.

Quando me lembro do meu pai me proibindo de

mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me

pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança

que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a

meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos

que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o

que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que

tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter

sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que

aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha

mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do

filho.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das

Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto,

julgue os próximos itens.

Nas linhas 21 e 22, a substituição das vírgulas por travessões

manteria a correção gramatical e o sentido 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 verbal e nominal

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q9.

A Constituição Federal de 1988 prevê que o cidadão 

que comprovar insuficiência de recursos tem direito a 

assistência jurídica integral e gratuita. Em outras palavras, o 

brasileiro ou o estrangeiro que não tiverem condições de pagar 

honorários de um advogado e os custos de um processo têm à 

disposição a ajuda do Estado brasileiro, por meio da defensoria 

pública. 

Podem ter acesso ao serviço pessoas com renda 

familiar inferior ao limite de isenção do imposto de renda.



No entanto, se esse patamar for ultrapassado, o 

ind ivíduo deve comprovar que tem gastos 

extraordinários, como despesas com medicamentos 

e alimentação especial. 

A assistência gratuita inclui orientação e defesa 

jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres, 

prevenção da violência e patrocínio de causas perante o Poder 

Judiciário — desde o juiz de primeiro grau até as instâncias 

superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF). Com 

a assistência jurídica gratuita, o indivíduo conhece um pouco 

mais sobre seus direitos e deveres e tem acesso à justiça para 

exercer sua cidadania.

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

Julgue os itens a seguir, referentes à estrutura linguística e às ideias

do texto acima.

A supressão do acento gráfico da forma verbal “têm” (L.5) não

prejudicaria a correção gramatical do período, uma vez que o

verbo pode apresentar concordância com a ideia singular de

“brasileiro” (L.4) ou de “estrangeiro” (L.4) ou com a ideia

plural de “o brasileiro ou o estrangeiro” (L.3-4).

• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q10.

Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo.

Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela

me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros

que ela não lia.

Até que veio para ela o magno dia de começar a

exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente,

informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de

Monteiro Lobato.

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se

ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E

completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu

passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria.

Até o dia seguinte eu me transformei na própria

esperança de alegria: eu não vivia, nadava devagar em um mar

suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte,

fui à sua casa, literalmente correndo. Não me mandou entrar.

Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado

o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para

buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança

de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar

pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de

Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o

dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha

vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando

pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.

Clarice Lispector. Felicidade clandestina. In: Felicidade clandestina:

contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, referentes às ideias e às estruturas

linguísticas do texto acima.

Na linha 16, o acento indicativo de crase em “à sua casa” é 

obrigatório, uma vez que o vocábulo “casa” está especificado 

pelo pronome “sua” e o verbo ir — “fui” — exige a



preposição a.

• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q11.

A inércia da vida real desaparece magicamente na

navegação pelo ciberespaço, desprovida de fricção. No

mercado atual, encontramos uma série de produtos privados de

suas propriedades malignas: café sem cafeína, creme sem

gordura, cerveja sem álcool… ciberespaço. A realidade virtual

simplesmente generaliza esse procedimento: cria uma realidade

privada de substância. Da mesma maneira que o café

descafeinado tem cheiro e gosto semelhantes aos do café, sem

ser café, minha persona na rede é sempre um “eu”

descafeinado. Por outro lado, existe também o excesso oposto,

e muito mais perturbador: o excedente de minha persona

virtual com relação ao meu “eu” real. Nossa identidade social,

a pessoa que presumimos ser em nosso intercurso social, já é

uma máscara, já envolve a repressão de nossos impulsos

inadmissíveis; e é precisamente nessas condições de “só uma

brincadeira”, quando as regras que regulam os intercâmbios de

nossas vidas reais estão temporariamente suspensas, que

podemos nos permitir a exibição dessas atitudes reprimidas.

O fato de que eu perceba minha autoimagem virtual

como simples brincadeira me permite, assim, suspender os

obstáculos que usualmente impedem que eu realize meu “lado

escuro” na vida real — meu “id eletrônico” ganha asas dessa

forma. E o mesmo se aplica aos meus parceiros na

comunicação via ciberespaço. Não há como ter certeza de

quem sejam, de que sejam “realmente” como se descrevem, ou

de saber se existe uma pessoa “real” por trás da persona online.

A persona online é uma máscara para uma multiplicidade de

pessoas? A pessoa “real” com quem converso possui e

manipula mais personas no computador, ou estou

simplesmente me relacionando com uma entidade digitalizada

que não representa pessoa “real” alguma?

Slavoj Zizek. Identidades vazias. Internet:

http://slavoj-zizek.blogspot.com.br (com adaptações).

Com relação às estruturas linguísticas do texto, julgue os itens .

Na linha 25, o termo “se” exerce função de pronome

apassivador da forma verbal “descrevem”.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q12.

O Congresso Nacional aprovou, em novembro de 

2011, o Plano Brasil Maior, a política industrial do governo 

federal para os anos de 2011 a 2014. O plano cria 

possibilidades de uma mudança significativa na estrutura 

tributária brasileira, incentivando a competitividade da



indústria nacional, especialmente no caso de estados de 

vocação exportadora como Minas Gerais. Minas é o segundo 

estado que mais vende para o exterior, com uma participação 

que alcança em torno de 15% das vendas externas brasileiras. 

Até outubro de 2011, o estado acumulou superávit 

comercial de US$ 23,7 bilhões, o maior valor observado entre 

todas as demais unidades da Federação. As exportações 

alcançaram o volume de US$ 34,1 bilhões. 

Uma medida significativa do plano é a previsão de 

devolução, ao exportador, de 3% da receita obtida com a venda 

de bens industrializados para o exterior. As empresas terão 

direito à devolução em espécie ou poderão usar os recursos 

devolvidos para abater débitos referentes a outros tributos com 

a União. 

Outra medida expressiva é a desoneração da folha de 

pagamentos de setores intensivos em mão de obra, como 

confecções, calçados e softwares, que concentram em Minas 

percentuais relevantes do total de postos de trabalho ofertados 

no país: cerca de 11,5%, 8,1% e 8,0%, respectivamente. Até 

2014, esses setores deixarão de pagar a alíquota de 20% da 

contribuição patronal para a previdência social, que será 

substituída por um percentual cobrado sobre a receita da 

empresa. O governo deixa, assim, de onerar a criação de 

empregos para incentivar as contratações e a formalização. 

Também serão beneficiados pela medida os setores de couro, 

empresas de call center e empresas de transporte público 

coletivo urbano.

Fernando Pimentel. In: Estado de Minas, 1.º/12/2011 (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos a aspectos linguísticos do

texto.

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do

texto, o segundo período do terceiro parágrafo poderia ser

reescrito da seguinte forma: Empresas terão a faculdade, por

prerrogativa legal, de devolver o percentual da receita em

espécie ou de uso dos recursos devolvidos para abater débitos

referentes à tributos com o governo.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q13.

Levando em consideração as normas constantes do Manual de Redação da Presidência da República, julgue os seguintes itens.

O texto das comunicações oficiais dirigidas a ministro de Estado deve ser precedido pelo vocativo “Senhor Ministro”.

• 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: TéCNICO - SUPORTE ADMINISTRATIVO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q14.

Acerca do ambiente Linux e do pacote de aplicativos BrOffice,

julgue os itens a seguir.



O Linux é um sistema operacional livre que disponibiliza, na

instalação padrão, as ferramentas para edição de texto e

criação de planilha eletrônica do BrOffice.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q15.

Com relação ao sistema operacional Windows e a aplicativos

usados nesse ambiente, julgue os itens seguintes.

O compartilhamento de pastas no Windows pode ser feito por

qualquer perfil de usuário do sistema operacional, por meio da

opção Compartilhar esta pasta do menu Compartilhamento,

acionada por meio do botão direito do mouse sobre a unidade

que se deseja compartilhar.

• 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 2010

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q16.

Acerca de edição de textos, planilhas e apresentações, julgue os

itens que se seguem.

Nos programas do Microsoft Office, há comandos acessíveis

por meio de mouse. Com este recurso, aciona-se o menu e a

barra de navegação do programa utilizado, uma vez que não é

possível utilizar o teclado para essas funções.

• 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 JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q17.

Com relação ao ambiente Windows e a aplicativos de edição de

textos e de navegação na Internet, julgue os itens seguintes.

O aplicativo Writer, do BrOffice, utilizado para a edição de

textos, não permite a realização de cálculos com valores

numéricos, por exemplo, cálculos com valores em uma tabela

inserida no documento em edição.

• 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 JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q18.

Considerando que uma organização possua uma intranet com

servidor web e servidor de correio eletrônico, julgue os itens a

seguir.

Se o navegador web da organização utilizar um certificado

digital autoassinado, nem o navegador Google Chrome nem o Internet Explorer serão capazes de acessar o referido serviço

web por meio do protocolo HTTPS.

• 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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q19.

Com relação ao ambiente Windows e a aplicativos de edição de

textos e de navegação na Internet, julgue os itens seguintes.

No Internet Explorer, a opção de armazenamento de histórico

de navegação na Web permite o armazenamento de

informações dos sítios visitados e selecionados pelo usuário, de

modo que, em acesso futuro, elas sejam encontradas

diretamente a partir do menu Favoritos.

• 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

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q20.

Com relação ao sistema operacional Windows e a aplicativos

usados nesse ambiente, julgue os itens seguintes.

O Outlook Express pode ser configurado para solicitar ao

destinatário de um email a confirmação do recebimento de uma

mensagem.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q21.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

Para encontrar a logomarca da ANS na Internet utilizando-se 

um sítio de buscas, deve-se selecionar a opção Imagem para que 

o resultado da busca corresponda a imagens existentes na Web



com o termo ANS.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Redes de computadores / Fóruns de discussão e redes sociais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q22.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

como ambiente de divulgação de suas ações, o que as torna um

relevante meio de comunicação para as instituições.

• 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 TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q23.

Acerca dos procedimentos de segurança de informação e da

computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

Na computação em nuvem, é possível acessar dados

armazenados em diversos servidores de arquivos localizados

em diferentes locais do mundo, contudo, a plataforma utilizada

para o acesso deve ser idêntica à dos servidores da nuvem.

• 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 ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q24.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

Tanto o sistema operacional Linux quanto o Windows possuem

gerenciador de arquivos, que permite a organização dos dados

em pastas e subpastas, também denominadas, respectivamente,

diretórios e subdiretórios.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE



Q25.

Com base em conceitos de segurança da informação, julgue os itens

abaixo.

A contaminação por pragas virtuais ocorre exclusivamente

quando o computador está conectado à Internet.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q26.

Acerca dos procedimentos de segurança de informação e da

computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

Um backdoor (porta dos fundos) é um programa de

computador utilizado pelo administrador de rede para realizar

a manutenção remota da máquina de um usuário.

• 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, firewall, antispyware etc.)

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

Q27.

Considerando que, em uma rede, o computador de um usuário tenha

sido infectado por um worm que consegue se replicar em sistemas

falhos pelas portas 137 e 138, julgue os itens subsequentes.

Antivírus modernos e atualizados podem detectar worms se sua

assinatura for conhecida.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q28.

Acerca dos procedimentos de segurança de informação e da

computação em nuvem, julgue os itens que se seguem.

O becape diário é a cópia de segurança dos arquivos alterados

em uma data específica; portanto, nesse tipo de becape,

evita-se a cópia de todos os arquivos armazenados.

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

Q29.

Com relação a sistema operacional (ambientes Linux e Windows)

e redes de computadores, julgue os itens seguintes.

A infraestrutura utilizada no armazenamento de dados em

nuvem privada é própria e atende, exclusivamente, a uma única

organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q30.

Julgue os itens de 46 a 48, relativos à ética no serviço público.

Os juízos éticos de valor são normativos, uma vez que

prescrevem modelos de conduta humana.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MPS / 2009 / CESPE

Q31.

As discussões acerca da ética nas atividades públicas iniciaram-se

na Grécia antiga e continuam até os dias atuais, gerando

legislações que procuram traduzir a moral e os princípios

desejados socialmente. A respeito da ética, julgue os itens

seguintes.

Na Idade Média, a ética estava dissociada da retórica, pois

a palavra não possui o poder de solucionar questões éticas.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Decreto n.º 1.171/1999 (Código de Ética Profissional do Serviço Público)

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q32.

Julgue os itens de 46 a 48, relativos à ética no serviço público.

A fim de que haja apuração de comprometimento ético, todos

os expedientes encaminhados à Comissão de Ética Pública da Presidência da República são considerados, a priori, como

reservados até a sua deliberação final.

• CERTO

• ERRADO



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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Deveres e proibições

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q33.

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

itens que se seguem.

Ao servidor é proibido recusar fé a documentos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Acumulação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q34.

Acerca do direito administrativo relacionado à ANS, julgue os itens

a seguir.

Na Constituição Federal de 1988 (CF), é vedada a acumulação

de cargo de diretor da ANS com cargo de professor de

universidade federal em regime de 40 horas semanais de

trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Responsabilidades

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q35.

Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

itens a seguir.

Servidor público que realize atividades ilegais sem ter

conhecimento da ilegalidade dessas atividades não responde

civil, penal e administrativamente, caso tenha agido de boa-

fé e com o objetivo de cumprir seus deveres.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Penalidades

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

Q36.

Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue os itens a seguir.

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, a aplicação das 

penalidades disciplinares advertência, suspensão, demissão,



cassação de aposentadoria e disponibilidade deve ser precedida 

da garantia, ao servidor público, do direito ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, não se aplicando tal garantia 

aos casos de penalidades de destituição de cargo em comissão 

e destituição de função comissionada, por serem de livre 

nomeação e exoneração.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Processo administrativo

disciplinar

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q37.

Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração

pública, julgue os itens subsecutivos.

Se determinado servidor público for preso em operação

deflagrada pela Polícia Federal, devido a fraude em licitações,

a ação penal, caso seja ajuizada, obstará a abertura ou o

prosseguimento do processo administrativo disciplinar, visto

que o servidor poderá ser demitido apenas após o trânsito em

julgado da sentença criminal.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei n.º 8.429/1992 / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q38.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito da improbidade

administrativa.

A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável a qualquer

agente público que seja servidor estatutário vinculado às

pessoas jurídicas de direito público, não abrangendo os

empregados públicos vinculados à administração indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei n.º 8.429/1992 / Atos de improbidade administrativa

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q39.

Acerca de improbidade administrativa, processo administrativo e

licitações, julgue os itens a seguir.

Se, após uma operação da Polícia Federal, empreendida para

desarticular uma quadrilha que agia em órgãos públicos, o Ministério Público Federal ajuizar ação de improbidade

administrativa contra determinado servidor, devido a

irregularidades cometidas no exercício da sua função, mesmo

que esse servidor colabore com as investigações, será vedado

o acordo ou a transação judicial.



• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em língua inglesa

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q40.

The World Trade Organization (WTO) agreements

cover goods, services and intellectual property. They spell out

the principles of liberalization, and the permitted exceptions.

They include individual countries’ commitments to lower

customs tariffs and other trade barriers, and to open and keep

open services markets. They set procedures for settling

disputes. These agreements are not static; they are negotiated

from time to time and new agreements can be added to the

package.

The WTO’s procedure for resolving trade quarrels

under the Dispute Settlement Understanding is vital for

enforcing the rules and therefore for ensuring that trade flows

smoothly. Countries bring disputes to the WTO if they think

their rights under the agreements are being infringed.

Judgments by specially appointed independent experts are

based on interpretations of the agreements and individual

countries’ commitments.

WTO agreements contain special provisions for

developing countries, including longer time periods to

implement agreements and commitments, measures to increase

their trading opportunities, and support to help them build their

trade capacity, to handle disputes and to implement technical

standards. The WTO organizes hundreds of technical

cooperation missions to developing countries annually. It also

holds numerous courses each year in Geneva for government

officials. Aid for trade aims to help poor countries develop the

skills and infrastructure needed to expand their trade.

Internet: www.wto.org (adapted).

According to the text above, judge the following items.

One of the roles the WTO plays is that of an arbitrator that will

hear the cases of countries arguing about trade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q41.

Technology Legislation

Technology-related legislation can have a huge impact 

on growing businesses, and some interesting issues are likely 

to pop up with the new Congress of the United States this year. 

Of great interest to growing businesses are the topics of data 

protection and net neutrality. 

Laws that lay out more stringent requirements for 

retaining and protecting employee and customer data could be 

on the horizon. “The laws that apply to big business are going 

to trickle down to small business,” says Ann Westerheim, 

founder and president of technology consulting firm Ekaru.



“Businesses need to have that on their radar. You don’t want to 

get hit with a fine because you’re not complying.” She suggests 

looking at laws like Sarbanes-Oxley to get an idea of where 

new tech laws could be heading. 

The good news is that proper data protection is 

something businesses should be doing anyway. “A lot of the 

measures required to protect employee and customer data are 

just good business practices,” says Westerheim. Growing 

businesses can head off potential compliance costs by gradually 

shoring up their IT security and data protection now. 

Net neutrality is likely to be a hot issue again after 

stalling in the Senate last year. Net neutrality proponents want 

regulations to prevent network providers from prioritizing 

certain Internet traffic. “Net neutrality is a big issue for small 

businesses,” says Westerheim. A net neutrality law stands a 

better chance of passing with strong Democratic backing this 

year, but it figures to be a hard-fought battle. Digital copyright 

issues could also come to the fore in Congress. With the 

changes brought about by the last election, it will be an 

interesting year for entrepreneurs to keep an eye on the 

goings-on in Washington.31

Internet: <www.microsoft.com>.

Judge the following items according to the text above.

The phrasal verb “lay out” (5.6) could be correctly replaced in

the text by avoid.

• 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: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - AUDITORIA / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q42.

Considerando as normas, os conceitos, as fontes e os elementos do

direito administrativo, bem como a noção de ato administrativo,

julgue os itens a seguir.

Do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de

homens fixada sobre um território, com potestade superior de

ação, de mando e de coerção. Como ente personalizado, o Estado atua no campo do direito público e do direito privado,

mantendo sempre sua personalidade única de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito e fontes

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q43.

Julgue o item abaixo, acerca do direito administrativo.

Os costumes, a jurisprudência, a doutrina e a lei constituem as

principais fontes do direito administrativo.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q44.

Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa

e à licitação pública.

Um aviso é uma forma de ato administrativo classificado como

ato punitivo, ou seja, que certifica ou atesta um fato

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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q45.

Julgue os itens seguintes, relativos à administração pública e aos

atos administrativos.

Se determinado servidor público for removido, de ofício, por

interesse da administração pública, sob a justificativa de falta

de servidores em outra localidade, e se esse servidor constatar

o excesso de pessoal na sua nova unidade de exercício e não a

falta, o correspondente ato de remoção, embora seja

discricionário, poderá ser invalidado.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q46.

Julgue os itens seguintes, relativos à administração pública e aos

atos administrativos.

Caso um ministro de Estado delegue algumas competências ao

secretário executivo de seu gabinete e este, no exercício das

funções delegadas, edite um ato com vícios de finalidade e, em

seguida, saia de férias, tal ato poderá ser convalidado pelo

ministro de Estado.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q47.



Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração

pública, julgue os itens subsecutivos.

Os particulares, ao colaborarem com o poder público, ainda

que em caráter episódico, como os jurados do tribunal do júri

e os mesários durante as eleições, são considerados agentes

públicos.

• 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 servidores públicos; regimes jurídicos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q48.

A respeito dos agentes públicos, julgue os próximos itens.

É permitida a acumulação remunerada de cargo de professor de

universidade pública estadual com o de procurador da República, ainda que não haja compatibilidade de horários.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q49.

Acerca de improbidade administrativa, processo administrativo e

licitações, julgue os itens a seguir.

Em razão da simetria com o processo judicial, vigora,

no processo administrativo, o princípio do formalismo

procedimental, em que se afasta a flexibilização na tramitação

do processo para evitar os arbítrios das autoridades e garantir

a legitimidade das decisões administrativas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Provimento,

Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q50.

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

itens que se seguem.

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor

estável, deverá ele ser reintegrado, e o eventual ocupante da

vaga, se for estável, deverá ser reconduzido ao cargo de

origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo

ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao

tempo de serviço.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Direitos e

Vantagens

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

Q51.

Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue os itens a seguir.

O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor

público não deve incidir sobre o abono utilizado para se atingir

o salário mínimo, pois tal prática equivaleria à utilização do

salário mínimo como indexador automático de remuneração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Lei n.º 8.112/1990 (regime jurídico dos servidores públicos civis da União) / Disposições

Transitórias e Finais

Fonte: CONTADOR / AGU / 2010 / CESPE

Q52.

A respeito do direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A extinção da obrigatoriedade de adoção de regime jurídico

único implica a admissibilidade de serem criados cargos em

comissão mediante o regime da Consolidação das Leis do Trabalho na administração direta.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q53.

A respeito dos poderes administrativos, julgue os itens seguintes.

O ato discricionário implica liberdade de atuação

administrativa, contudo sempre nos limites previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q54.

Com referência aos princípios do direito administrativo e aos

poderes da administração, julgue os próximos itens.

Decorre da hierarquia administrativa o poder de dar ordens aos 

subordinados, que implica o dever de obediência aos



superiores, mesmo para ordens consideradas manifestamente 

ilegais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q55.

Em relação aos poderes administrativos, julgue os itens

subsequentes.

A falta de defesa técnica por advogado no processo

administrativo disciplinar ofende a CF.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q56.

No que se refere aos poderes administrativos, julgue os itens a

seguir.

É denominado regulamento executivo o decreto editado pelo

chefe do Poder Executivo federal para regulamentar leis.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q57.

Com relação aos agentes públicos e aos poderes da administração

pública, julgue os itens subsecutivos.

O exercício dos poderes administrativos não é uma faculdade

do agente público, mas uma obrigação de atuar; por isso, a

omissão no exercício desses poderes poderá ensejar a

responsabilização do agente público nas esferas cível, penal e

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Princípios básicos da administração

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE



Q58.

Com referência aos princípios do direito administrativo e aos

poderes da administração, julgue os próximos itens.

As restrições impostas à atividade administrativa que decorrem

do fato de ser a administração pública mera gestora de bens

e de interesses públicos derivam do princípio da

indisponibilidade do interesse público, que é um dos pilares do

regime jurídico-administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q59.

Acerca dos serviços públicos, julgue os itens que se seguem.

A regulamentação e o controle dos serviços públicos e de

utilidade pública competem sempre ao poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q60.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

O serviço de uso de linha telefônica é um típico exemplo de

serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada

usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q61.

Julgue os itens a seguir a respeito do regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos.

A concessão de obras e serviços em vias federais somente

poderá ser realizada mediante lei de autorização; já o

transporte de cargas rodoviário e o aquaviário independem de

concessão.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q62.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

Embora nos municípios haja apenas administração direta, nos

estados, em razão da autonomia dada pela Constituição Federal

de 1988 (CF), pode haver administração indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q63.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista

e fundações públicas possuem personalidade jurídica própria

e integram a administração indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q64.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

A fundação pública de direito privado tem sua instituição

autorizada por lei específica, cabendo a lei complementar

definir as áreas de sua atuação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q65.

A respeito das administrações direta e indireta, julgue os itens

seguintes.



As empresas públicas, por serem pessoas jurídicas de direito

privado, estão sujeitas à falência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q66.

Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa

e à licitação pública.

Parte do capital instituidor de uma sociedade de economia

mista é privada, apesar de determinadas relações institucionais,

como organização e contratação de pessoal, serem regidas pelo

direito público.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q67.

Com relação ao controle administrativo, julgue os itens a seguir.

O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será

exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao

qual compete, entre outras atribuições, fiscalizar a aplicação de

quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio,

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a estado, ao Distrito Federal ou a município.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q68.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

Considere que o motorista de um veículo oficial de

determinado ministério, ao trafegar em velocidade acima do

limite legal, tenha colidido contra um veículo de particular que

estava devidamente estacionado. Nessa situação, embora o Estado seja obrigado a indenizar o dano, somente haverá o

direito de regresso do Estado caso se comprove o dolo

específico na conduta do servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação pública (conforme a Lei n.º 8.666/1993) / Modalidades, dispensa e inexigibilidade



Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q69.

Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa

e à licitação pública.

Caso pretenda comprar um medicamento produzido por apenas

uma indústria farmacêutica, utilizado para tratar doença

tropical típica em algumas regiões brasileiras, o responsável

pelo setor de compras de um hospital público deverá

considerar inexigível a licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação pública (conforme a Lei n.º 8.666/1993) / Pregão

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q70.

Julgue os itens que se seguem, referentes à legislação administrativa

e à licitação pública.

Todos os licitantes podem apresentar lances ao longo de todo

o pregão presencial, a despeito da proposta inicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação pública (conforme a Lei n.º 8.666/1993) / Contratos, compras, convênios e termos similares

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

Q71.

Com referência ao sistema de registro de preços e à modalidade de

licitação denominada pregão, julgue os seguintes itens.

Caso determinado órgão federal deseje realizar contratação de

serviço comum pelo sistema de registro de preços, não será

possível, nesse caso, a adoção da modalidade de pregão.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q72.

A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988 (CF)

e dos princípios fundamentais nela dispostos, julgue os próximos

itens.

Embora os valores da livre iniciativa não estejam incluídos

entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a CF reserva à livre concorrência a qualidade de regra

programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e

social.



• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q73.

Considerando as disposições da CF sobre direitos e garantias

fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos

sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos

políticos, julgue os itens que se seguem.

Sendo a liberdade profissional norma constitucional

programática, não pode a lei infraconstitucional impor

condições ao seu exercício.

• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q74.

Julgue os itens subsequentes, com relação aos direitos e garantias

fundamentais, aos remédios constitucionais e à aplicabilidade das

normas constitucionais.

Considerando-se que o art. 5.º da CF prevê que todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, é correto afirmar que

aos estrangeiros não residentes no Brasil não se garantem esses

direitos.

• 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q75.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A CF expressamente estabelece serem direitos sociais a

educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar e a proteção

à infância e à adolescência, além da assistência aos deficientes,

na forma da lei.

• 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q76.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a

nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do

presidente da República, na condição de chefe de Estado, com

a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem

sua decisão.

• 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: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q77.

No que se refere a direitos e garantias fundamentais; direitos

sociais, políticos e de nacionalidade; e direitos e deveres individuais

e coletivos, julgue os itens seguintes. Nesse sentido, considere que

a sigla CF, sempre que for utilizada, se refere a Constituição Federal de 1988.

Os direitos políticos constituem um conjunto de regras que

disciplinam as formas de atuação da soberania popular e são

um desdobramento do princípio democrático, segundo o qual,

todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por

meio de representantes eleitos.

• 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 LEGISLATIVO - DIREITO / Assembleia Legislativa/CE / 2011 / CESPE

Q78.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

subsequentes.

Partido político não pode receber recursos financeiros de

entidade ou de governo estrangeiros.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q79.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e

ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.



Conforme a CF, é facultado aos entes federativos estabelecer

regime de previdência complementar aos seus respectivos

servidores titulares de cargo efetivo, o qual somente poderá ser

aplicado aos referidos servidores que, tendo ingressado no

serviço público até a data da publicação do ato de instituição

de tal regime, optem expressa e previamente por dele

participar.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q80.

Considerando as disposições da CF sobre direitos e garantias

fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos

sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos

políticos, julgue os itens que se seguem.

Será inconstitucional lei estadual que assegure ao consumidor

o direito de obter informações sobre a qualidade de produto

combustível, por tratar de matéria da competência privativa da União, qual seja, direito comercial e comércio.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q81.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e

ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.

A CF estabelece inviolabilidades apenas para parlamentares

federais e estaduais, não dispondo os vereadores de tal

prerrogativa.

• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q82.

No que se refere à administração pública e às normas

constitucionais que disciplinam o regime jurídico dos servidores

públicos, julgue os itens seguintes.

Considere que determinado ente da administração indireta do

qual Pedro é servidor tenha concedido, contrariamente à

legislação, benefícios salariais a um grupo de servidores. Nessa

situação, dados o princípio da isonomia e o respeito ao direito

adquirido, Pedro fará jus aos mesmos benefícios se provar que

executa função similar àquela desempenhada pelo referido

grupo de servidores.



• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q83.

No que se refere à administração pública e às normas

constitucionais que disciplinam o regime jurídico dos servidores

públicos, julgue os itens seguintes.

A declaração de desnecessidade de cargo público, derivada de

juízo de oportunidade e conveniência da administração

pública, deve ser realizada mediante lei ordinária específica.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q84.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e

ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.

Dada a atribuição constitucional do presidente da República

para dispor sobre a organização e o funcionamento da

administração pública federal, decreto presidencial poderá

dispor sobre a criação de cargos públicos federais

remunerados, estabelecendo suas respectivas remunerações e

competências.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo / Responsabilidades do presidente da República

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q85.

A respeito das disposições constitucionais sobre o Poder Executivo,

julgue os itens que se seguem.

O presidente da República, durante o seu mandato, não pode

ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas

funções.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE



Q86.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado e

ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.

É de competência exclusiva do Congresso Nacional o

julgamento das contas prestadas anualmente pelo presidente da República, cabendo ao Tribunal de Contas da União emitir

parecer prévio sobre essas contas.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q87.

No que concerne ao Poder Legislativo, julgue os itens subsecutivos.

Caberá à Câmara dos Deputados a aprovação, após arguição

pública, do nome indicado pelo presidente da República ao

cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.

• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q88.

Julgue os itens seguintes, relativos ao poder disciplinar e ao poder

hierárquico.

No âmbito do Poder Judiciário, não existe hierarquia, no

sentido de relação de coordenação e subordinação, no que diz

respeito às suas funções judicantes.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q89.

Considerando as disposições da CF sobre direitos e garantias

fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos

sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos

políticos, julgue os itens que se seguem.

A União, entre cujos fundamentos se inclui a soberania, é

formada pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal.

• 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 TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q90.

Com relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às funções

essenciais à justiça, julgue os itens subsequentes.

O Conselho Nacional de Justiça, a quem compete zelar pela

autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto

da Magistratura, pode expedir atos regulamentares, no âmbito

de sua competência, ou recomendar providências.

• 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 / 2013 / CESPE

Q91.

Relativamente ao MPU, julgue os itens a seguir.

A CF autoriza o MPU a exercer a representação judicial da Fundação Nacional do Índio em casos excepcionais e

relacionados à defesa dos direitos das populações indígenas.

• 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: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q92.

Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue

os itens a seguir.

Compete à Advocacia-Geral da União representar, judicial e

extrajudicialmente, a União, o que inclui, por exemplo, a

representação judicial do Conselho da Justiça Federal.

• 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 DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q93.

Acerca do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue

os itens a seguir.

A defensoria pública é instituição essencial à função

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica

e a defesa, em todos os graus, dos necessitados que

comprovarem insuficiência de recursos. A seus integrantes é

assegurada a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício

da advocacia fora das atribuições institucionais.



• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica e Fundamentos Básicos do Setor de Telecomunicações Brasileiro / Lei n.º 9.472/1997, Decreto n.º 2.338/1997 e suas alterações

Fonte: PERITO EM TELECOMUNICAçõES / Polícia Civil/ES / 2011 / CESPE

Q94.

Acerca da legislação específica para o setor de telecomunicações

brasileiro, julgue os itens subsequentes.

A Lei Geral das Telecomunicações estabelece que, em cada

estado da Federação, pode haver somente uma prestadora de

telefonia fixa, serviço telefônico fixo comutado.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica e Fundamentos Básicos do Setor de Telecomunicações Brasileiro / Resoluções da ANATEL n.º 270/2001 e n.º 489/207

(Regimento Interno da ANATEL) / Disposições gerais

Fonte: PERITO EM TELECOMUNICAçõES / Polícia Civil/ES / 2011 / CESPE

Q95.

Acerca da legislação específica para o setor de telecomunicações

brasileiro, julgue os itens subsequentes.

A Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) tem

poder regulatório sobre os serviços de telecomunicações.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica e Fundamentos Básicos do Setor de Telecomunicações Brasileiro / Resoluções da ANATEL n.º 270/2001 e n.º 489/207

(Regimento Interno da ANATEL) / Conselho Diretor

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q96.

Acerca do Conselho Diretor da ANATEL, conforme

o Regimento Interno da Agência, julgue os itens a seguir.

O Conselho Diretor da ANATEL, composto por 5 conselheiros, é o órgão máximo da Agência, que decide

por maioria absoluta.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica e Fundamentos Básicos do Setor de Telecomunicações Brasileiro / Resoluções da ANATEL n.º 270/2001 e n.º 489/207

(Regimento Interno da ANATEL) / Conselho Consultivo

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q97.



Com base no Regimento Interno da ANATEL, julgue os

seguintes itens.

A remuneração dos membros do Conselho Consultivo é

calculada em função do número de reuniões realizadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica e Fundamentos Básicos do Setor de Telecomunicações Brasileiro / Resoluções da ANATEL n.º 270/2001 e n.º 489/207

(Regimento Interno da ANATEL) / Procedimentos Administrativos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q98.

Julgue os itens subsequentes, relativo

ao Regimento Interno da ANATEL e ao código de ética dessa agência.

O presidente da ANATEL poderá convocar audiência

pública para o debate de matéria de interesse geral

mediante comunicação na imprensa oficial. As

manifestações na audiência dependerão de inscrição

prévia bem como da comprovação de mais de 5 anos

de experiência na área de telecomunicações.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica e Fundamentos Básicos do Setor de Telecomunicações Brasileiro / Regulação e agências reguladoras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q99.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração direta e indireta.

As agências executivas diferenciam-se das agências

reguladoras, entre outros aspectos, pela circunstância de não

terem, como principal função, exercer controle sobre

particulares prestadores de serviços públicos, mas sim a de

exercer atividade estatal de forma descentralizada.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Específica e Fundamentos Básicos do Setor de Telecomunicações Brasileiro / Política Nacional de Telecomunicações

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - AUDITORIA / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q100.

Com relação à legislação específica do setor de telecomunicações

brasileiro, julgue os itens subsequentes.

A TELEBRAS deve prestar serviço de conexão à Internet em banda

larga para usuários finais nas localidades onde inexista oferta

adequada desse serviço, conforme as definições estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Evolução da administração / Principais abordagens da administração (clássica até contingencial)

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q101.

Acerca das abordagens da administração geral e pública, julgue os

itens que se seguem.

Na abordagem clássica, para que a administração seja eficaz,

deve haver divisão do trabalho, o que resulta na especialização

do trabalhador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Evolução da administração / Evolução da administração pública no Brasil (após 1930)

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q102.

Julgue os itens a seguir, relativos à evolução da administração e ao

processo administrativo.

No MDIC, a existência das Secretarias de Desenvolvimento,

de Produção e de Comércio Exterior caracteriza uma estrutura

organizacional funcional.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q103.

Julgue os itens a seguir, relativos a administração e gestão de

pessoas nas organizações.

Ao se certificar de que a organização está seguindo o rumo de

seus objetivos, o gestor pode planejar e organizar os recursos

para alcance da estratégia organizacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Processo de planejamento / Planejamento estratégico, tático e operacional

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

Q104.

A respeito dos processos de gestão nas organizações, julgue os itens

seguintes.

Na elaboração de um planejamento, o objetivo principal deve 

ser garantir que os objetivos iniciais sejam preservados, apesar



das adversidades do ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Processo de planejamento / Visão, missão, análise SWOT e análise competitiva

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q105.

Julgue os itens a seguir, relativos à evolução da administração e ao

processo administrativo.

Por meio da análise SWOT é possível definir os indicadores

de desempenho de cada um dos processos elaborados no

planejamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Processo de planejamento / Administração por objetivos

Fonte: SUPORTE à GESTãO - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q106.

A respeito dos tipos e das etapas do planejamento, da

administração por objetivos, do processo decisório, e da

organização, julgue os itens que se seguem.

Os objetivos rotineiros e de aperfeiçoamento da

administração indicam que as metas relacionadas a

determinado período de tempo, mesmo não alcançáveis,

devem ser consideradas como atividade da gestão, em face

dos objetivos maiores e futuros da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Processo de planejamento / Balanced scorecard

Fonte: SUPORTE à GESTãO - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q107.

Em relação a processo administrativo e gerencial que se aplica a

toda organização, julgue os itens a seguir.

O Balanced Scorecard representa um sistema de avaliação

de desempenho, empregado para a representação de

indicadores tanto financeiros quanto operacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Organização / Estrutura organizacional

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE



Q108.

Com referência ao modelo de excelência gerencial e à gestão de

projetos, de processos e de qualidade, julgue os itens seguintes.

O fluxograma é uma ferramenta de gestão da qualidade na qual

se descreve a análise dos resultados obtidos durante

determinado período.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Organização / Tipos de departamentalização

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q109.

Julgue os itens seguintes, acerca de qualidade de vida no trabalho,

critérios de departamentalização, análise e descrição de cargos,

educação a distância e indicador de desempenho.

Uma organização que busca garantir uma visão global do

andamento de seus processos e grande flexibilidade de ajustes

do seu fluxo deve adotar critérios de departamentalização por

processos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Organização / Organização informal

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q110.

Acerca de estrutura e estratégia organizacional, julgue os itens

seguintes.

Na administração pública, a estrutura informal facilita a

comunicação entre chefia e subordinados, proporcionando

maior rapidez e controle dos processos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Organização / Cultura organizacional

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO I - ADMINISTRATIVO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q111.

Acerca de cultura e clima organizacional, julgue os seguintes itens.

Um diagnóstico de clima organizacional deve avaliar, entre

outros aspectos, as percepções compartilhadas dos

funcionários acerca das características da organização.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Processo administrativo / Direção / Motivação e liderança

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q112.

Julgue os itens a seguir, relativos à evolução da administração e ao

processo administrativo.

Um gerente que adota um estilo de liderança liberal enfatiza as

tarefas e a forma de obtenção dos resultados por intermédio de

sua equipe.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Direção / Comunicação

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q113.

Com referência ao modelo de excelência gerencial e à gestão de

projetos, de processos e de qualidade, julgue os itens seguintes.

Uma organização que fomenta a abertura de canais de

comunicação internamente, de modo a garantir que os

colaboradores sigam as mudanças de gosto e atitudes dos

clientes, está de acordo com as bases do controle da qualidade

total proposto por Kaoru Ishikawa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Direção / Descentralização e delegação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q114.

Acerca de organização e direção, julgue os itens a seguir.

A organização que adotar a descentralização apresentará maior

dificuldade de coordenação de atividades que envolvam alto

nível de interdependência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Controle / Características, tipos, vantagens e desvantagens

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q115.

Com relação ao processo administrativo, julgue os itens a seguir.

Se o controle for considerado de forma isolada, deverá se 

remeter ao processo administrativo, contudo, se for visto em 

conjunto com as demais funções, ele deverá se integrar ao



grupo denominado função administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Processo administrativo / Controle / Sistema de medição de desempenho organizacional

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q116.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de gestão de desempenho

e de análise e descrição de cargos.

A gestão de desempenho rompe com as práticas tradicionais

de avaliação ao estimular o trabalho conjunto de líderes e

subordinados no que diz respeito ao planejamento,

monitoramento e revisão de planos individuais e coletivos de

ação.

• 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 MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q117.

Acerca de objetivos, desafios e características da gestão de pessoas

e de comportamento organizacional, julgue os próximos itens.

O equilíbrio organizacional pode ser alcançado mediante a

troca de contribuições e incentivos na relação entre as pessoas

e as empresas. Nessa troca, as pessoas colaboram para facilitar

o alcance dos objetivos organizacionais, e as empresas

fornecem para esses colaboradores os incentivos que

proporcionam a realização de seus objetivos pessoais.

• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q118.

Acerca da gestão de desempenho, das tendências em gestão de

pessoas no setor público, do desenvolvimento e da capacitação de

pessoal, julgue os itens a seguir.

A vinculação direta entre desempenho e gratificação alinha-se

à noção teórica de que o desempenho resulta das capacidades,

do contexto e da motivação para o trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas: objetivos e características



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

Q119.

Julgue os itens seguintes, referentes aos processos de recrutamento,

seleção, avaliação de desempenho e desenvolvimento de pessoal

nas organizações.

Se os custos de um programa de desenvolvimento de pessoas

superarem os benefícios trazidos pelo programa à organização,

não ocorrerá o retorno do investimento no treinamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q120.

Acerca das atribuições e dos objetivos do órgão de recursos

humanos (RH), julgue os itens seguintes.

De maneira geral, nos órgãos públicos, os processos relativos

a remuneração e benefícios consomem pouco tempo do

servidor responsável por esses processos, que respondem pelos

menores fluxos de trabalho da área de RH.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Capacitação de pessoas

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q121.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de gestão de desempenho

e de análise e descrição de cargos.

O apoio técnico e comportamental provido por gestores e

demais funcionários é o elemento que mais responde pelo

sucesso de ações de treinamento organizacional relativamente

a aprendizagem e mudança de desempenho no trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q122.

Julgue os itens a seguir, relativos a noções de administração geral

e pública.

Um gerente que avalia o desempenho de seus subordinados

com base no modelo de avaliação 360 graus também deverá

ser avaliado pelos seus subordinados e pares.



• 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: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q123.

Julgue os itens que se seguem, relativos às teorias e aos modelos de

comportamento organizacional.

No que se refere à qualidade de vida no trabalho, as práticas

assistencialistas se distinguem das práticas preventivas,

porquanto estas priorizam intervenções sobre o contexto de

trabalho a que se submetem os funcionários de uma

organização.

• 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 / Ferramentas de gestão da qualidade

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

Q124.

Acerca da gestão de processos e da gestão da qualidade nas

organizações, julgue os itens subsequentes.

Entre as ferramentas mais utilizadas para a gestão da qualidade

em organizações, destacam-se o controle estatístico de

qualidade — que se destina a localizar erros ou desvios no

processo produtivo, em comparação com o processo idealizado

— e a qualidade total — instrumento de análise de toda a

organização, de fornecedores a clientes.

• 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 da fundação nacional da qualidade

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q125.

Com referência ao modelo de excelência gerencial e à gestão de

projetos, de processos e de qualidade, julgue os itens seguintes.

No modelo da Fundação Nacional da Qualidade, os projetos

em andamento ou previstos devem ser descritos no critério

denominado projetos.

• 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 JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE



Q126.

Acerca da gestão de processos e da gestão da qualidade nas

organizações, julgue os itens subsequentes.

O programa nacional de gestão pública e desburocratização (GESPUBLICA) visa melhorar a qualidade dos serviços

públicos brasileiros e inclui, em suas metas, a promoção da

inovação e a gestão do conhecimento, em consonância com a Agenda Comum de Gestão Pública União-Estados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q127.

Acerca de gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

O plano de escopo de um projeto refere-se à definição das

atividades que serão ou não desenvolvidas ao longo do

projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de gestão de projetos

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q128.

Acerca de gestão de projetos, julgue os itens a seguir.

Os principais grupos de processos para gerenciamento de

projetos, de acordo com o PMBOK, são planejamento,

execução, monitoramento e controle e encerramento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de projetos / Projetos e suas etapas

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 5 / ANAC / 2012 / CESPE

Q129.

No que se refere ao gerenciamento de projetos de TI (PMBOOK 2008), julgue os itens seguintes.

Os três tipos básicos de relações entre as fases do projeto são

sequencial, sobreposta e iterativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos

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



Q130.

Acerca da gestão de processos e da gestão da qualidade nas

organizações, julgue os itens subsequentes.

A premissa da gestão de processos é a manutenção dos limites

das áreas funcionais como parâmetro para a delimitação de

cada processo proposto, o que garante que o escopo de cada

processo se atenha à sua área de origem.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q131.

Acerca de gestão da qualidade e de gestão de processos nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

O mapeamento e a análise dos processos visam promover a

mudança cultural, em última instância, para que as

organizações possam lidar de maneira mais adequada com as

pressões do ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q132.

A respeito dos princípios orçamentários, julgue os itens a seguir.

A proibição relativa à inserção, na lei orçamentária, de norma

estranha à previsão da receita e à fixação da despesa advém do

princípio da universalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q133.

Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens

subsequentes.

Se o Poder Executivo não apresentar o projeto de lei de

diretrizes orçamentárias no prazo estabelecido pela legislação

pertinente, será vedado ao Poder Legislativo ou a qualquer de

seus membros a elaboração e apresentação de projeto de lei

que trate desse assunto.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Orçamento público / Processo orçamentário

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

Q134.

Julgue os próximos itens, a respeito da despesa pública e suas

dotações.

No orçamento fiscal, parte do montante da despesa com a

dívida pública representa propriamente pagamento da dívida

e a outra parte, o refinanciamento, ou seja, a substituição de

títulos anteriormente emitidos por títulos novos, com

vencimento posterior.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q135.

No que se refere ao orçamento público como ferramenta de atuação

do governo nas finanças públicas, julgue os próximos itens.

A função política do orçamento diz respeito ao

estabelecimento do fluxo de entrada de recursos obtidos por

meio da arrecadação de tributos, bem como da saída de

recursos provocada pelos gastos governamentais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / SIDOR e SIAFI

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q136.

O SIAFI, que é responsável pela execução orçamentária e

financeira dos recursos públicos do governo federal e por garantir

a integridade da informação inserida na base de dados, possui

regras claras de controles e de auditores contábeis. A respeito das

conformidades no SIAFI, julgue os itens seguintes.

No SIAFI, há mecanismos de segurança de dados que

preservam a imutabilidade dos documentos, ou seja, o sistema

não permite a alteração de documento registrado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Receita pública / Categorias

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q137.



Com relação à receita e à despesa pública, julgue os itens seguintes.

As receitas advindas de operações de crédito são oriundas da

venda de títulos públicos ou da contratação de empréstimos e

financiamentos internos ou externos, auferidos junto a

entidades estatais ou privadas, e devem ser classificadas como

receitas de capital.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Receita pública / Fontes

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q138.

Acerca da programação orçamentária, da receita e da despesa

públicas, julgue os itens .

Entre as receitas incluídas na lei orçamentária anual estão as

operações de crédito por antecipação de receita.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Receita pública / Estágios

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

Q139.

Julgue o próximo item, relativo à receita pública.

Para efetuar o lançamento de uma receita, o servidor

competente para exercer tal atividade deve verificar a

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;

confirmar o cálculo do montante devido e identificar o sujeito

passivo da obrigação, entre outros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q140.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a receitas e despesas

públicas.

Os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não

tributária, serão reconhecidos como receita do exercício em

que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Despesa pública / Categorias



Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q141.

Com relação ao orçamento público no Brasil, julgue os itens

subsequentes.

Os códigos correspondentes às rubricas devem ser utilizados

quando se fizer necessário discriminar os tipos de receita

agrupados em determinada espécie.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Despesa pública / Estágios

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CIêNCIAS CONTáBEIS / ANTT / 2013 / CESPE

Q142.

Julgue os itens a seguir, relativos a receita e despesa públicas.

O empenho, ato que cria a obrigação de pagamento para o Estado, é exigido previamente para toda despesa pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Suprimento de fundos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q143.

Acerca da Conta Única do Tesouro Nacional e de suprimento de

fundos, julgue os itens a seguir.

O suprimento de fundos deverá ser contabilizado como

despesa efetiva, registrando-se a responsabilidade do servidor

e procedendo-se à baixa quando da aprovação da prestação de

contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / Restos a pagar

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

Q144.

Com relação ao disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens a

seguir.

No registro dos restos a pagar, dadas as limitações

operacionais para a discriminação das despesas em

processadas e não processadas, dispensa-se a distinção quanto

às características da despesa não paga, sendo exigido apenas o

registro contábil agregado.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q145.

Em relação a despesas públicas, julgue os próximos itens.

As despesas a pagar de exercícios encerrados que não foram

processadas na época própria e os restos a pagar com

prescrição interrompida são casos de despesas de exercícios

anteriores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Orçamento público / A conta única do Tesouro

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q146.

A Conta Única do Tesouro é o mecanismo que permite a

movimentação online de recursos financeiros dos órgãos e

entidades vinculados ao SIAFI em conta unificada. A respeito dessa

conta, julgue os próximos itens.

A conciliação bancária da Conta Única do Tesouro Nacional

consiste na compatibilização mensal, por grupo de

despesas, dos lançamentos contábeis efetuados no SIAFI com

a movimentação registrada no extrato de depósito do governo

federal – Conta Única – STN, fornecido pelo sistema de

informação do Banco do Brasil S.A.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q147.

Acerca dos princípios e conceitos da arquivística, julgue os itens

que se seguem.

Quanto à natureza dos assuntos, os documentos de arquivo

podem ser acumulados conforme a atividade fim ou

acumulados conforme a atividade meio da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Legislação arquivística

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

Q148.



Acerca da legislação, dos princípios e conceitos arquivísticos,

julgue os itens a seguir.

No MCTI, as orientações para a organização dos documentos

de arquivo são dadas pelo Sistema de Gestão de Documentos

de Arquivo (SIGA) e pelo Sistema Nacional de Arquivos (SINAR).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Sistemas e redes de arquivo

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q149.

Julgue os itens relativos a arquivologia.

Compete ao Arquivo Nacional definir as normas gerais e

estabelecer as diretrizes para o Sistema Nacional de Arquivos

bem como promover o inter-relacionamento de arquivos

públicos e privados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gestão de documentos

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q150.

Com relação à gestão de documentos e informações, julgue os

itens seguintes.

A gestão de documentos é o conjunto de procedimentos que

visa ao melhoramento dos processos de produção, controle,

uso, avaliação e arquivamento, a fim de garantir a correta

eliminação ou preservação de documentos e a disponibilização

de informação arquivística para a administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Diagnóstico da situação arquivística e realidade arquivística brasileira

Fonte: ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - ARQUIVOLOGIA / SEGER/ES / 2011 / CESPE

Q151.

Com relação ao diagnóstico da situação arquivística, julgue os

seguintes itens.

As informações sobre a história da instituição, sua trajetória,

suas mudanças e a forma como ela se organizou no tempo são

fundamentais para o entendimento dos arquivos dessa

instituição.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Arquivologia / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q152.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de documentos.

Quando o protocolo remete documentos aos setores de trabalho

para estes decidirem sobre a matéria contida nesses

documentos, ele realiza uma de suas principais atividades, que

é o registro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Funções arquivísticas / Criação de documentos

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ARQUIVOLOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q153.

A respeito das funções arquivísticas, julgue os itens seguintes.

A definição de uma política de incorporação de fundos

arquivísticos para uma instituição arquivística deve prever o

recolhimento institucional e a aquisição, realizadas por meio

de doação, compra ou comodato.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Funções arquivísticas / Classificação de documentos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q154.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de documentos.

A classificação de documentos tem um instrumento específico

para ser realizada nos arquivos, que é denominado plano de

destinação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Funções arquivísticas / Avaliação de documentos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q155.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de documentos.

De acordo com uma tabela de temporalidade, a destinação final

dos documentos de arquivo pode ser a digitalização.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Funções arquivísticas / Difusão de documentos

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

Q156.

Acerca da política, do uso e da difusão dos documentos

arquivísticos, julgue os itens a seguir.

Em algumas instituições, a realização de pesquisas em acervos

é gratuita nos casos em que o tempo demandado do arquivista

não ultrapasse dez minutos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Funções arquivísticas / Descrição de documentos

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ARQUIVOLOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q157.

Com base na Norma Brasileira de Descrição Arquivística, julgue

os próximos itens.

A identificação de uma unidade de descrição é feita por meio

do nível de descrição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Funções arquivísticas / Preservação de documentos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q158.

Julgue os próximos itens, acerca da preservação e conservação de

documentos de arquivo.

Produzir os documentos de arquivo em papel de pH neutro é

uma medida que deveria ser adotada para todos os documentos

produzidos em uma organização, visando sua preservação para

o futuro.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Políticas de acesso aos documentos de arquivo

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

Q159.

Tendo em vista que a Lei de Acesso à Informação é um 

instrumento que auxilia o exercício de um direito constitucional



dos cidadãos, o de acesso às informações públicas, julgue os itens 

a seguir. 

A classificação de sigilo no grau ultrassecreto é de

competência do primeiro escalão do governo, incluindo-se os

titulares de autarquias, as fundações ou as empresas públicas

e as sociedades de econômica mista.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos / Documentos digitais

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q160.

Com relação à gestão de documentos e informações, julgue os

itens seguintes.

Documentos de natureza digital, ou seja, produzidos,

tramitados e armazenados apenas em sistema computacional,

como mensagens de correio eletrônico, sítios na Internet,

planilhas eletrônicas, fotografias e vídeos, não podem ser

considerados documentos arquivísticos e, portanto, não devem

ser incluídos nos sistemas de gestão de documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos / Requisitos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA I / ANP / 2013 / CESPE

Q161.

Com relação à preservação e ao gerenciamento eletrônico de

documentos digitais, julgue os itens a seguir.

A encapsulação requer que os metadados sejam agrupados

ou inseridos no objeto digital.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Microfilmagem de documentos de arquivo

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q162.

Com relação à gestão de documentos e informações, julgue os

itens seguintes.

A microfilmagem é um processo de reprografia regulamentado

em lei, de modo que o microfilme, ou microficha, elaborado de

acordo com os padrões estabelecidos, tenha, em juízo, o

mesmo valor legal que o documento original.

• CERTO

• ERRADO



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