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Q1.

Descaso com saneamento deixa rios em estado de alerta

A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas

cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e

caixas-d’água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em

garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios

ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de reúso.

As pessoas mudaram seu comportamento, economizaram e

cobraram soluções.

As discussões sobre a gestão da água, nos mais diversos

aspectos, saíram dos setores tradicionais e técnicos e ganharam

espaço no cotidiano. Porém, vieram as chuvas, as enchentes e os

rios urbanos voltaram a ficar tomados por lixo, mascarando, de

certa forma, o enorme volume de esgoto que muitos desses

corpos de água recebem diariamente.

É como se não precisássemos de cada gota de água desses

rios urbanos e como se a água limpa que consumimos em nossas

casas, em um passe de mágica, voltasse a existir em tamanha

abundância, nos proporcionando o luxo de continuar a poluir

centenas de córregos e milhares de riachos nas nossas cidades.

Para completar, todo esse descaso decorrente da falta de

saneamento se reverte em contaminação e em graves doenças

de veiculação hídrica.

Dados do monitoramento da qualidade da água – que

realizamos em rios, córregos e lagos de onze Estados brasileiros e

do Distrito Federal – revelaram que 36,3% dos pontos de coleta

analisados apresentam qualidade ruim ou péssima. Apenas

13 pontos foram avaliados com qualidade de água boa (4,5%) e

os outros 59,2% estão em situação regular, o que significa um

estado de alerta. Nenhum dos pontos analisados foi avaliado

como ótimo.

Divulgamos esse grave retrato no Dia Mundial da Água (22 de

março), com base nas análises realizadas entre março de 2015 e

fevereiro de 2016, em 289 pontos de coleta distribuídos em

76 municípios.

(MANTOVANI, Mário; RIBEIRO, Malu. UOL Notícias, abril/2016.)

“A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas

cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e

caixas-d'água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em

garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios

ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de

reúso.”

Infere-se corretamente desse segmento do texto que

• A) a utilização da água de reúso é uma estratégia menos

sofisticada.

• B) a reutilização da água traz perigo à saúde, daí as placas de

alerta.

• C) as caixas-d’água se localizam em telhados para recolherem

água da chuva.

• D) as lajes passaram a substituir telhados por serem mais

seguras.

• E) as garagens são a localização mais comum para as caixas-

-d’água.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q2.

Os porquês da diversidade

Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória

traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro. De forma

contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de

Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação

dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando

com educação, tenho plena consciência de que um ensino

inovador pode surgir a partir de práticas consideradas

tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão

ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional.

Percebo que o que torna o aluno socialmente engajado é a

reflexão constante, a troca de experiências, a diversidade de

conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um

objeto de estudo, de forma digital ou analógica. [....]

É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados

uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí

também a grande diferença da educação familiar, quando

convivemos apenas com nossos pares. A escola nos permite

entrar em contato de forma sistemática com outros mundos,

outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas,

culturas até então desconhecidas. É o convívio com professores e

colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições,

sermos questionados sobre opiniões divergentes e, assim,

pensarmos num projeto de vida de forma plena.

(Ivan Aguirra, Educatrix, Moderna, ano 5, nº 9 2015.)

“É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados uns

com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí

também a grande diferença da educação familiar, quando

convivemos apenas com nossos pares”.

Nesse segmento do texto, o termo aí

• A) tem como referente o momento de engajamento social.

• B) refere-se a um lugar, mais especificamente, o espaço escolar.

• C) liga-se a um termo anterior, representativo de uma ação.

• D) indica simultaneamente tempo e lugar como realidades

indistintas.

• E) possui valor estilístico, sendo semanticamente expletivo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.

TEXTO 2 - Manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde na internet

A veiculação de informações, a oferta de serviços e a venda de 

produtos médicos na Internet têm o potencial de promover a 

saúde mas também podem causar danos aos internautas, 

usuários e consumidores. 

O CREMESP define a seguir princípios éticos norteadores de uma 

política de autorregulamentação e critérios de conduta dos sites 

de saúde e medicina na Internet. 

1) TRANSPARÊNCIA 

Deve ser transparente e pública toda informação que possa 

interferir na compreensão das mensagens veiculadas ou no 

consumo dos serviços e produtos oferecidos pelos sites com



conteúdo de saúde e medicina. Deve estar claro o propósito do 

site: se é apenas educativo ou se tem fins comerciais na venda de 

espaço publicitário, produtos, serviços, atenção médica 

personalizada, assessoria ou aconselhamento. É obrigatória a 

apresentação dos nomes do responsável, mantenedor e 

patrocinadores diretos ou indiretos do site. 

2) HONESTIDADE 

Muitos sites de saúde estão a serviço exclusivamente dos 

patrocinadores, geralmente empresas de produtos e 

equipamentos médicos, além da indústria farmacêutica que, em 

alguns casos, interferem no conteúdo e na linha editorial, pois 

estão interessados em vender seus produtos. 

A verdade deve ser apresentada sem que haja interesses 

ocultos. Deve estar claro quando o conteúdo educativo ou 

científico divulgado (afirmações sobre a eficácia, efeitos, 

impactos ou benefícios de produtos ou serviços de saúde) tiver 

o objetivo de publicidade, promoção e venda, conforme 

Resolução CFM N º 1.595/2000. 

3) QUALIDADE 

A informação de saúde apresentada na Internet deve ser exata, 

atualizada, de fácil entendimento, em linguagem objetiva e 

cientificamente fundamentada. Da mesma forma produtos e 

serviços devem ser apresentados e descritos com exatidão e 

clareza. Dicas e aconselhamentos em saúde devem ser prestados 

por profissionais qualificados, com base em estudos, pesquisas, 

protocolos, consensos e prática clínica. 

Os sites com objetivo educativo ou científico devem garantir a 

autonomia e independência de sua política editorial e de suas 

práticas, sem vínculo ou interferência de eventuais 

patrocinadores. 

Deve estar visível a data da publicação ou da revisão da 

informação, para que o usuário tenha certeza da atualidade do 

site. Os sites devem citar todas as fontes utilizadas para as 

informações, critério de seleção de conteúdo e política editorial 

do site, com destaque para nome e contato com os responsáveis.

O segmento abaixo que mostra exemplo de linguagem coloquial é:

• A) “A informação de saúde apresentada na Internet deve ser

exata, atualizada, de fácil entendimento, em linguagem

objetiva e cientificamente fundamentada”;

• B) “Da mesma forma produtos e serviços devem ser

apresentados e descritos com exatidão e clareza”;

• C) “Dicas e aconselhamentos em saúde devem ser prestados por

profissionais qualificados, com base em estudos, pesquisas,

protocolos, consensos e prática clínica”;

• D) “Deve estar visível a data da publicação ou da revisão da

informação, para que o usuário tenha certeza da atualidade

do site”;

• E) “Os sites devem citar todas as fontes utilizadas para as

informações, critério de seleção de conteúdo e política

editorial do site, com destaque para nome e contato com os

responsáveis”.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.



Por tratar-se de uma charge humorística é comum a presença da

linguagem coloquial que, nas falas da charge, se manifesta:

• A) no emprego da gíria “idiota”;

• B) na utilização de um nome no diminutivo;

• C) no emprego do tratamento você;

• D) na ausência de resposta sim/não de Miguelito;

• E) no emprego de “aí” como conjunção.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q5.

TEXTO 1 – O futuro da medicina

O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das 

profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos, 

jornalistas, carteiros etc. Um ofício relativamente poupado até 

aqui é o de médico. Até aqui. A crer no médico e "geek" Eric 

Topol, autor de "The Patient Will See You Now" (o paciente vai 

vê-lo agora), está no forno uma revolução da qual os médicos não 

escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes. 

Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos 

coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito 

próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é 

possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as 

imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão 

do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode 

ser um câncer, o que exige medidas adicionais. 

Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma 

o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas, 

realizando mais de 50 exames a uma fração do custo atual. 

Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos, 

transformar o smartphone num supermicroscópio que permite 

fazer diagnósticos ainda mais sofisticados. 

Tudo isso aliado à democratização do conhecimento, diz 

Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria 

saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões e de 

preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de 

ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo 

que desde Hipócrates assombra a medicina. 

Concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol, 

mas acho que, como todo entusiasta da tecnologia, ele



provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os 

hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum 

desconto para as previsões, "The Patient..." é uma excelente 

leitura para os interessados nas transformações da medicina.

Folha de São Paulo online – Coluna Hélio Schwartsman – 17/01/2016.

“A crer no médico e “geek” Eric Topol”; essa oração reduzida

equivale semanticamente a:

• A) embora creiamos;

• B) quando cremos;

• C) se crermos;

• D) à medida que cremos;

• E) para que crêssemos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q6.

Descaso com saneamento deixa rios em estado de alerta

A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas

cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e

caixas-d’água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em

garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios

ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de reúso.

As pessoas mudaram seu comportamento, economizaram e

cobraram soluções.

As discussões sobre a gestão da água, nos mais diversos

aspectos, saíram dos setores tradicionais e técnicos e ganharam

espaço no cotidiano. Porém, vieram as chuvas, as enchentes e os

rios urbanos voltaram a ficar tomados por lixo, mascarando, de

certa forma, o enorme volume de esgoto que muitos desses

corpos de água recebem diariamente.

É como se não precisássemos de cada gota de água desses

rios urbanos e como se a água limpa que consumimos em nossas

casas, em um passe de mágica, voltasse a existir em tamanha

abundância, nos proporcionando o luxo de continuar a poluir

centenas de córregos e milhares de riachos nas nossas cidades.

Para completar, todo esse descaso decorrente da falta de

saneamento se reverte em contaminação e em graves doenças

de veiculação hídrica.

Dados do monitoramento da qualidade da água – que

realizamos em rios, córregos e lagos de onze Estados brasileiros e

do Distrito Federal – revelaram que 36,3% dos pontos de coleta

analisados apresentam qualidade ruim ou péssima. Apenas

13 pontos foram avaliados com qualidade de água boa (4,5%) e

os outros 59,2% estão em situação regular, o que significa um

estado de alerta. Nenhum dos pontos analisados foi avaliado

como ótimo.

Divulgamos esse grave retrato no Dia Mundial da Água (22 de

março), com base nas análises realizadas entre março de 2015 e

fevereiro de 2016, em 289 pontos de coleta distribuídos em

76 municípios.

(MANTOVANI, Mário; RIBEIRO, Malu. UOL Notícias, abril/2016.)

“A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas 

cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e 

caixas-d'água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em 

garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios 

ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de 

reúso.” 



 

Nesse segmento há três períodos. O segundo e o terceiro 

períodos, em relação ao primeiro, funcionam como

• A) explicação da transformação ocorrida.

• B) exemplificação de mudanças a partir da crise hídrica.

• C) conclusão do que é dito anteriormente.

• D) justificativa das transformações feitas pela população.

• E) ironia sobre as medidas inócuas adotadas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q7.

Descaso com saneamento deixa rios em estado de alerta

A crise hídrica transformou a paisagem urbana em muitas

cidades paulistas. Casas passaram a contar com cisternas e

caixas-d’água azuis se multiplicaram por telhados, lajes e até em

garagens. Em regiões mais nobres, jardins e portarias de prédios

ganharam placas que alertam sobre a utilização de água de reúso.

As pessoas mudaram seu comportamento, economizaram e

cobraram soluções.

As discussões sobre a gestão da água, nos mais diversos

aspectos, saíram dos setores tradicionais e técnicos e ganharam

espaço no cotidiano. Porém, vieram as chuvas, as enchentes e os

rios urbanos voltaram a ficar tomados por lixo, mascarando, de

certa forma, o enorme volume de esgoto que muitos desses

corpos de água recebem diariamente.

É como se não precisássemos de cada gota de água desses

rios urbanos e como se a água limpa que consumimos em nossas

casas, em um passe de mágica, voltasse a existir em tamanha

abundância, nos proporcionando o luxo de continuar a poluir

centenas de córregos e milhares de riachos nas nossas cidades.

Para completar, todo esse descaso decorrente da falta de

saneamento se reverte em contaminação e em graves doenças

de veiculação hídrica.

Dados do monitoramento da qualidade da água – que

realizamos em rios, córregos e lagos de onze Estados brasileiros e

do Distrito Federal – revelaram que 36,3% dos pontos de coleta

analisados apresentam qualidade ruim ou péssima. Apenas

13 pontos foram avaliados com qualidade de água boa (4,5%) e

os outros 59,2% estão em situação regular, o que significa um

estado de alerta. Nenhum dos pontos analisados foi avaliado

como ótimo.

Divulgamos esse grave retrato no Dia Mundial da Água (22 de

março), com base nas análises realizadas entre março de 2015 e

fevereiro de 2016, em 289 pontos de coleta distribuídos em

76 municípios.

(MANTOVANI, Mário; RIBEIRO, Malu. UOL Notícias, abril/2016.)

“Porém, vieram as chuvas, as enchentes e os rios urbanos

voltaram a ficar tomados por lixo, mascarando, de certa forma, o

enorme volume de esgoto que muitos desses corpos de água

recebem diariamente”.

Sobre os componentes desse segmento do texto, assinale a

afirmativa correta.

• A) A forma verbal “vieram” se refere a “chuvas”, “enchentes” e

“rios”.

• B) O adjetivo “enorme” indica uma quantidade específica.



• C) O termo “corpos de água” se refere a chuvas e enchentes.

• D) A expressão “de certa forma” indica uma quantidade

aproximada.

• E) O particípio “tomados” se refere exclusivamente a “rios”.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q8.

Os porquês da diversidade

Das coisas mais marcantes da adolescência, minha memória

traz os tempos de estudo e dúvidas sobre o futuro. De forma

contrária às principais críticas que se ouve hoje, meus anos de

Ensino Médio foram, sim, muito significativos para uma formação

dita cidadã, e não só voltada aos vestibulares. Hoje trabalhando

com educação, tenho plena consciência de que um ensino

inovador pode surgir a partir de práticas consideradas

tradicionais e que uma roda de conversa na escola pode ser tão

ou mais revolucionária quanto qualquer aplicativo educacional.

Percebo que o que torna o aluno socialmente engajado é a

reflexão constante, a troca de experiências, a diversidade de

conhecimentos e opiniões que ele aplica e vê aplicarem a um

objeto de estudo, de forma digital ou analógica. [....]

É disso que trata a educação: formar indivíduos engajados

uns com os outros, socialmente e que saibam conviver. Está aí

também a grande diferença da educação familiar, quando

convivemos apenas com nossos pares. A escola nos permite

entrar em contato de forma sistemática com outros mundos,

outros olhares, outros saberes, opiniões diferentes das nossas,

culturas até então desconhecidas. É o convívio com professores e

colegas que nos dá suporte para refletir sobre nossas posições,

sermos questionados sobre opiniões divergentes e, assim,

pensarmos num projeto de vida de forma plena.

(Ivan Aguirra, Educatrix, Moderna, ano 5, nº 9 2015.)

No segmento “ É disso que trata a educação: [formar indivíduos

engajados socialmente e que saibam conviver]”.

Colocando o segmento entre colchetes em forma paralelística,

teríamos:

• A) “formar indivíduos engajados socialmente e sabendo

conviver”.

• B) “formação de indivíduos engajados socialmente e com

sabedoria na convivência”.

• C) “formação de indivíduos engajados socialmente e sabendo

conviver”.

• D) “que formassem indivíduos engajados socialmente e que

saibam conviver”.

• E) “que formem indivíduos engajados socialmente e que saibam

conviver”.

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

Língua Portuguesa / Estrutura e formação de palavras

Fonte: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - AREA PROCESSUAL / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q9.

A frase “Me traz um refri” tem um vocábulo abreviado da mesma

forma que o vocábulo sublinhado abaixo:



• A) O portuga não me pagou o que deve!

• B) O atraso dos trens me deixou irritado.

• C) Assisti a um Fla X Flu no domingo.

• D) A CPI dos Correios deu encrenca!

• E) A Uerj fará vestibular no próximo sábado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q10.

TEXTO 1 – O futuro da medicina

O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das

profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos,

jornalistas, carteiros etc. Um ofício relativamente poupado até

aqui é o de médico. Até aqui. A crer no médico e "geek" Eric

Topol, autor de "The Patient Will See You Now" (o paciente vai

vê-lo agora), está no forno uma revolução da qual os médicos não

escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes.

Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos

coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito

próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é

possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as

imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão

do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode

ser um câncer, o que exige medidas adicionais.

Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma

o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas,

realizando mais de 50 exames a uma fração do custo atual.

Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos,

transformar o smartphone num supermicroscópio que permite

fazer diagnósticos ainda mais sofisticados.

Tudo isso aliado à democratização do conhecimento, diz

Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria

saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões e de

preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de

ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo

que desde Hipócrates assombra a medicina.

Concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol,

mas acho que, como todo entusiasta da tecnologia, ele

provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os

hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum

desconto para as previsões, "The Patient..." é uma excelente

leitura para os interessados nas transformações da medicina.

Folha de São Paulo online – Coluna Hélio Schwartsman – 17/01/2016.

O segmento de texto abaixo em que a preposição para tem seu

valor semântico corretamente indicado é:

• A) “Para Topol, o futuro está nos smartphones” / opinião;

• B) “Está para chegar ao mercado um apetrecho” / direção;

• C) “os hospitais caminhem para uma rápida extinção” / tempo;

• D) “Dando algum desconto para as previsões, "The Patient” /

concessão;

• E) “...é uma excelente leitura para os interessados nas

transformações da medicina” / causa.

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

Língua Portuguesa / Flexão nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO AUXILIAR / TJ/SC / 2015 / FGV



Q11.

“Ainda que cercado de adversidades, se preservares tua

ecobiologia interior, serás feliz, porque trarás em teu coração

tesouros indevassáveis”. (Frei Betto, O Dia, 30 de maio, 2004)

A correspondência entre as formas verbais sublinhadas se

manteria correta na seguinte opção:

• A) preservasses / eras;

• B) preserves / sois;

• C) tivesses preservado / terias sido;

• D) preservas / sejas;

• E) tens preservado / serias.

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

Língua Portuguesa / Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Caruaru/PE / 2015 / FGV

Q12.

A epidemia de dengue neste ano no Estado de São Paulo tem

provocado, em média, mais de uma morte por dia.

Desde o início do ano, já são ao menos 122 óbitos, segundo

levantamento da Folha de São Paulo em 60 dos 645 municípios

paulistas. Esse é o maior número em quatro anos e um dos mais

altos da série histórica do Ministério da Saúde.

O pico da doença, no entanto, ainda não chegou. Isso deve

ocorrer entre o fim de abril e o começo de maio, devido ao

comportamento do clima e à sazonalidade do mosquito

transmissor.

(Luiz Carlos Murauskas. Folhapress)

O texto emprega algumas formas de pronomes demonstrativos:

“ A epidemia de dengue neste (1) ano no Estado de São Paulo”;

“ Esse (2) é o maior número em quatro anos” e “Isso (3) deve

ocorrer entre o fim de abril e o começo de maio”.

Sobre as ocorrências numeradas desses pronomes, assinale a

afirmativa correta.

• A) As ocorrências (1) e (3) se justificam pela relação com o

tempo presente.

• B) A ocorrência (2) se justifica por se referir a um termo

anteriormente citado.

• C) A ocorrência (1) se justifica pela referência a um termo

futuro.

• D) A ocorrência (3) se justifica pela referência a um termo

anterior mais distante.

• E) As ocorrências (2) e (3) se justificam por se referirem a

termos futuros.

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: TECNICO DO MINISTERIO PUBLICO - AREA ADMINISTRATIVA / MPE/RJ / 2016 / FGV



Q13.

TEXTO 1 – O futuro da medicina

O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das

profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos,

jornalistas, carteiros etc. Um ofício relativamente poupado até

aqui é o de médico. Até aqui. A crer no médico e "geek" Eric

Topol, autor de "The Patient Will See You Now" (o paciente vai

vê-lo agora), está no forno uma revolução da qual os médicos não

escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes.

Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos

coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito

próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é

possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as

imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão

do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode

ser um câncer, o que exige medidas adicionais.

Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma

o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas,

realizando mais de 50 exames a uma fração do custo atual.

Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos,

transformar o smartphone num supermicroscópio que permite

fazer diagnósticos ainda mais sofisticados.

Tudo isso aliado à democratização do conhecimento, diz

Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria

saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões e de

preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de

ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo

que desde Hipócrates assombra a medicina.

Concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol,

mas acho que, como todo entusiasta da tecnologia, ele

provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os

hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum

desconto para as previsões, "The Patient..." é uma excelente

leitura para os interessados nas transformações da medicina.

Folha de São Paulo online – Coluna Hélio Schwartsman – 17/01/2016.

“O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das

profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos,

jornalistas, carteiros etc.”.

Sobre os componentes desse segmento do texto 1, a afirmativa

adequada é:

• A) muitas profissões já foram perturbadas pelos avanços

tecnológicos;

• B) o emprego do vocábulo “vítimas” mostra que algumas

profissões já foram extintas;

• C) as profissões mais afetadas foram as que oferecem serviços

ao público;

• D) o segundo período enumera as dezenas de profissões

afetadas;

• E) a forma “etc” mostra a desvalorização das profissões citadas.

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: TECNICO DO MINISTERIO PUBLICO - AREA ADMINISTRATIVA / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q14.

TEXTO 1 – O futuro da medicina



O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das

profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos,

jornalistas, carteiros etc. Um ofício relativamente poupado até

aqui é o de médico. Até aqui. A crer no médico e "geek" Eric

Topol, autor de "The Patient Will See You Now" (o paciente vai

vê-lo agora), está no forno uma revolução da qual os médicos não

escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes.

Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos

coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito

próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é

possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as

imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão

do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode

ser um câncer, o que exige medidas adicionais.

Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma

o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas,

realizando mais de 50 exames a uma fração do custo atual.

Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos,

transformar o smartphone num supermicroscópio que permite

fazer diagnósticos ainda mais sofisticados.

Tudo isso aliado à democratização do conhecimento, diz

Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria

saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões e de

preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de

ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo

que desde Hipócrates assombra a medicina.

Concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol,

mas acho que, como todo entusiasta da tecnologia, ele

provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os

hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum

desconto para as previsões, "The Patient..." é uma excelente

leitura para os interessados nas transformações da medicina.

Folha de São Paulo online – Coluna Hélio Schwartsman – 17/01/2016.

“está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão,

mas que terá impactos positivos para os pacientes”.

Nesse segmento do texto 1, o termo “da qual” é decorrente da

regência do verbo “escapar”; a frase abaixo em que o termo

sublinhado está erradamente empregado é:

• A) essa é uma revolução com a qual discordamos;

• B) esses são os fatos contra os quais lutamos;

• C) essas são as dificuldades com as quais nos defrontamos;

• D) esses são os resultados aos quais aludimos;

• E) essa é a mudança à qual visamos.

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

Língua Portuguesa / Ocorrência de crase

Fonte: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - AREA PROCESSUAL / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q15.

Problemas Sociais Urbanos

Brasil escola

Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão 

da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço 

das cidades e da falta de planejamento público que vise à 

promoção de políticas de controle ao crescimento desordenado 

das cidades. A especulação imobiliária favorece o encarecimento 

dos locais mais próximos dos grandes centros, tornando-os 

inacessíveis à grande massa populacional. Além disso, à medida 

que as cidades crescem, áreas que antes eram baratas e de fácil 

acesso tornam-se mais caras, o que contribui para que a grande



maioria da população pobre busque por moradias em regiões 

ainda mais distantes. 

Essas pessoas sofrem com as grandes distâncias dos locais 

de residência com os centros comerciais e os locais onde 

trabalham, uma vez que a esmagadora maioria dos habitantes 

que sofrem com esse processo são trabalhadores com baixos 

salários. Incluem-se a isso as precárias condições de transporte 

público e a péssima infraestrutura dessas zonas segregadas, que 

às vezes não contam com saneamento básico ou asfalto e 

apresentam elevados índices de violência. 

A especulação imobiliária também acentua um problema 

cada vez maior no espaço das grandes, médias e até pequenas 

cidades: a questão dos lotes vagos. Esse problema acontece por 

dois principais motivos: 1) falta de poder aquisitivo da população 

que possui terrenos, mas que não possui condições de construir 

neles e 2) a espera pela valorização dos lotes para que esses se 

tornem mais caros para uma venda posterior. Esses lotes vagos 

geralmente apresentam problemas como o acúmulo de lixo, 

mato alto, e acabam tornando-se focos de doenças, como a 

dengue.

PENA, Rodolfo F. Alves. “Problemas socioambientais urbanos”; Brasil

Escola. Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/brasil/problemas-

ambientais-sociais-decorrentes-urbanização.htm.

Acesso em 14 de abril de 2016.

No texto 1, há quatro ocorrências do acento grave indicativo da

crase: “vise à promoção de políticas de controle”(1), “tornandoos inacessíveis à grande massa populacional”(2), “Além disso, à

medida que as cidades crescem”(3) e “que às vezes não contam

com saneamento básico”(4).

Os casos de crase que correspondem à união de preposição +

artigo definido são:

• A) 1 e 2;

• B) 1 e 4;

• C) 2 e 3;

• D) 3 e 4;

• E) todos eles.

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: TECNICO DO MINISTERIO PUBLICO - AREA ADMINISTRATIVA / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q16.

TEXTO 1 – O futuro da medicina

O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das 

profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos, 

jornalistas, carteiros etc. Um ofício relativamente poupado até 

aqui é o de médico. Até aqui. A crer no médico e "geek" Eric 

Topol, autor de "The Patient Will See You Now" (o paciente vai 

vê-lo agora), está no forno uma revolução da qual os médicos não 

escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes. 

Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos 

coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito 

próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é 

possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as 

imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão 

do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode 

ser um câncer, o que exige medidas adicionais. 

Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma 

o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas, 

realizando mais de 50 exames a uma fração do custo atual. 

Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos,



transformar o smartphone num supermicroscópio que permite 

fazer diagnósticos ainda mais sofisticados. 

Tudo isso aliado à democratização do conhecimento, diz 

Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria 

saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões e de 

preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de 

ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo 

que desde Hipócrates assombra a medicina. 

Concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol, 

mas acho que, como todo entusiasta da tecnologia, ele 

provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os 

hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum 

desconto para as previsões, "The Patient..." é uma excelente 

leitura para os interessados nas transformações da medicina.

Folha de São Paulo online – Coluna Hélio Schwartsman – 17/01/2016.

“que terão grande impacto sobre a medicina”; nessa frase está

corretamente empregada a forma “sobre”. Assinale a frase

abaixo em que ocorreu confusão entre sob/sobre:

• A) “Se tudo está sob controle é porque não se está indo

suficientemente rápido” (Mário Andretti);

• B) “A interpretação é a vingança do intelecto sobre a arte”

(Susan Sontag);

• C) “Filosofar: pôr tijolos sobre tijolos sem construir uma casa”

(anônimo);

• D) “Infância é vida sob uma ditadura” (Graham Greene);

• E) “Nada de novo sobre o sol” (Horácio).

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR / SSP/AM / 2015 / FGV

Q17.

Texto 2 - Os bebés e a TV

Os bebés têm uma necessidade muito grande de interação. É esta

que permite um saudável desenvolvimento. Como as cores, os

movimentos animados e os sons da televisão captam facilmente

a atenção dos bebés, muitas vezes os pais (ou até educadoras nas

creches - cerca de 73% das crianças vê televisão na creche,

segundo a Deco) usam-nas como “babysitters”.

A utilização excessiva da televisão pode comprometer a

capacidade do bebé em explorar o ambiente, comunicar,

aprender a distrair-se sozinho, acalmar-se de forma autónoma, e

aprender a brincar – o que mais tarde pode comprometer o

desenvolvimento da capacidade simbólica, fundamental para a

saúde mental da criança.

A televisão é uma fonte de hiperestimulação desajustada para os

bebés, não só por alguns conteúdos mas principalmente pelos

seus ritmos bem mais acelerados e estimulantes que o ritmo da

vida real. O seu uso pode deixar o bebé agitado pela quantidade

de informação que o seu cérebro terá de processar (pois cada

imagem televisiva é constituída por um conjunto de centenas de

pontos luminosos). Um bebé pequeno não consegue acompanhar

a velocidade da sequência de imagens, nem os cortes constantes

de luz e de som, sendo estes ansiogénicos. Os bebés avaliam a

sua segurança através dos ritmos, das rotinas, da tranquilidade,

assim, qualquer presença disrítmica, como a da televisão, será

geradora de ansiedade, aumentando o choro e dificultando o

sono.

(CAROLINA Albino, Sapolifestyle)



“Os bebés têm uma necessidade muito grande de interação.”

Sobre os acentos e sinais gráficos presentes nas palavras desse

segmento do texto 2, a afirmação correta é:

• A) o vocábulo “bebê” só pode ser grafado com circunflexo;

• B) o vocábulo “têm” recebe acento circunflexo por ter som

nasal;

• C) o vocábulo “têm” mostra número plural por meio do acento

circunflexo;

• D) no vocábulo “interação”, o til mostra que a vogal a é oral;

• E) no vocábulo “bebés”, o acento mostra que a vogal acentuada

deve ser pronunciada fechada.

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

Língua Portuguesa / Redação Oficial / Manual de Redação da Presidência da República e Manual de Elaboração de Textos do Senado Federal

Fonte: TéCNICO PORTUáRIO - APOIO ADMINISTRATIVO / CODEBA / 2016 / FGV

Q18.

Um chefe de seção verificou que o livro de CPFs dos funcionários

desapareceu por uns dias e reapareceu misteriosamente algum

tempo depois.

O melhor caminho para comunicar o fato seria

• A) por ofício, à chefia mais próxima.

• B) por memorando, a todos os funcionários.

• C) por telefone, à chefia.

• D) por conversa direta, a quem de direito.

• E) por bilhete informal, a todos os chefes.

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

Noções de Informática / Correio Eletrônico

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

Q19.

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

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

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

efetuada a inserção de um ou mais endereços como

destinatários, que receberão cópias do email com o conteúdo

ocultado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Microsoft Word 2013 em português

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

Q20.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição 

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft 

Office 2013.



No Word 2013, ao se clicar, com o botão esquerdo do mouse,

a seta no botão

, localizado na guia Página Inicial, grupo

Fonte, serão mostradas opções para sublinhar um texto, tais

como sublinhado duplo e sublinhado tracejado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Microsoft Excel 2013 em português

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

Q21.

Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição

de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft

Office 2013.

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

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

devem ser digitadas com letras maiúsculas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Microsoft Windows 8.1 em português

Fonte: FISCAL DE TRIBUTOS / SMF - Pref. Niterói/RJ / 2015 / FGV

Q22.

Observe os ícones da tela Inicial do Windows 8 a seguir.

Os ícones ilustrados representam:

• A) atalhos para os aplicativos que ficaram abertos quando o

computador foi desligado no modo Suspender;

• B) aplicativos fixados que podem ser desinstalados usando a

opção “Desafixar da Tela Inicial”;

• C) quantidade máxima de aplicativos abertos ao iniciar o

computador;

• D) aplicativos favoritos fixados para serem acessados

rapidamente;



• E) aplicativos que terão suas versões atualizadas

automaticamente ao iniciar o computador.

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

Noções de Informática / Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, impressão de páginas

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Caruaru/PE / 2015 / FGV

Q23.

Para acessar sites na Internet, um funcionário da Câmara

Municipal de Caruaru precisa de um browser instalado no

microcomputador que utiliza.

No Internet Explorer 11 BR, o ícone

deve ser acionado com a

finalidade de

• A) abrir a janela Opções da Internet.

• B) imprimir a página visualizada na tela do browser.

• C) adicionar o site mostrado na tela à Barra de Favoritos.

• D) digitar o endereço de um site na Barra de Endereços.

• E) configurar o Google como site padrão de busca.

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

Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Elementos de política brasileira

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q24.

No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

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

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

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

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

o medo das consequências é essencial para coibir crimes.

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

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

se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a

proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a

maioridade para crimes considerados graves, como, por

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

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Elementos de política internacional

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/MT / 2015 / FGV

Q25.



Relacione os territórios e províncias que expressam um desejo de

separação com os respectivos países dos quais querem se tornar

independentes.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

• A) 1 – 3 – 2 – 4

• B) 1 – 4 – 2 – 3

• C) 4 – 2 – 3 – 1

• D) 2 – 4 – 3 – 1

• E) 4 – 3 – 2 – 1

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

Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Sociedade brasileira; O desenvolvimento urbano brasileiro

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

Q26.

Acerca da heterogeneidade da população brasileira e das profundas

mudanças demográficas, econômicas e sociais pelas quais o país

tem passado nas últimas décadas, julgue os itens que se seguem.

A pobreza tem natureza conjuntural, e não estrutural, de modo

que programas de transferência de renda condicionada

alcançam seus objetivos de assegurar o direito à vida a milhões

de brasileiros, mas não resolvem a situação de pobreza.

• CERTO

• ERRADO
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Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/MT / 2015 / FGV

Q27.

As opções a seguir exemplificam aplicações da tecnologia

conhecida como “ internet das coisas”, a qual possibilita conectar

objetos do nosso dia a dia à rede mundial de computadores,

à exceção de uma. Assinale-a.

• A) Tênis inteligente 

• B) CD player portátil 

• C) Óculos conectados 

• D) Refrigerador High Tech 



• E) Smart TV 
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Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Meio ambiente e sociedade

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

Q28.

Naomi Oreskes, historiadora americana e professora em

Harvard, autora do livro O colapso da civilização ocidental, avisa:

“Chegou a hora de percebermos que é possível ter crescimento

econômico e cuidado com o meio ambiente ao mesmo tempo. Dizer

que as duas coisas são excludentes é a real ameaça à nossa

prosperidade”. Na sua cruzada científica pela salvação do planeta,

ela exalta o papa Francisco. Para ela, “cientistas tratam o problema

em termos científicos, e não atingem o coração das pessoas. O papa

veio colocar a questão em termos morais e veio dizer que o que está

acontecendo é uma injustiça. Ele está fazendo o que os líderes

políticos não fazem”.

O Estado de S.Paulo, caderno Aliás, capa, 30/8/2015 (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto apresentado é uma

referência inicial, julgue os itens que se seguem acerca do tema nele

abordado.

O avanço da industrialização no mundo contemporâneo

contribuiu para a degradação de áreas naturais e para o

surgimento de sensíveis alterações climáticas devido ao

modelo que privilegiava o aumento da capacidade produtiva

sem maiores preocupações com o meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Elementos de economia internacional contemporânea

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRADOR / DPE/MT / 2015 / FGV

Q29.

“ Temerosos sobre o futuro da Grécia, os investidores começam a 

se preocupar com a capacidade da Europa de evitar o ‘Grexit’, 

como foi apelidada o que pode vir a ser a saída da Grécia da zona 

do euro.” 

 

 

(O Globo, 17/02/2015.) 

 

 

 

Sobre a política de austeridade imposta pelo Banco Central 

Europeu e o FMI a alguns países da zona do euro, analise as 

afirmativas a seguir. 

 

 

 

I. A economia grega viveu uma recessão sem precedentes em 

tempos de paz, encolhendo 25% do PIB nos últimos 5 anos. 

 



II. Os movimentos populares, como o Podemos na Espanha, 

ganharam espaço político graças ao discurso antiausteridade. 

 

 

III. A adoção dessa política provocou o empobrecimento da 

classe média e aumentou significativamente o desemprego. 

 

 

 

Assinale:

• A) se somente a afirmativa I estiver correta.

• B) se somente a afirmativa III estiver correta.

• C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

• D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

• E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Panorama da economia nacional

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/MT / 2015 / FGV

Q30.

“ Sua economia continuou uma trajetória de forte crescimento

econômico em 2011, com expansão do PIB de 9,2%. Seu

acelerado crescimento gerou grande demanda por insumos

industriais e alimentos. Nesse contexto, as exportações brasileiras

para esse país se expandiram fortemente de US$ 4,5 bilhões em

2003 para US$ 44,3 bilhões em 2011. Esses números o colocam

como o principal parceiro comercial do Brasil, com uma corrente

de comércio de US$ 77 bilhões.”

(Adaptado de "Intercâmbio Comercial do Agronegócio, 2012",

p. 141 in http://www.agricultura.gov.br)

Assinale a opção que indica o país parceiro comercial do Brasil

destacado no texto.

• A) Estados Unidos

• B) Alemanha

• C) China

• D) África do Sul

• E) Argentina

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

Conhecimentos Gerais / Mundo Contemporâneo / Cultura internacional; Cultura brasileira

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q31.

As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades

a um país normalmente são resultado de relações cordiais

entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço

de se manter a cordialidade das relações.

Julgue os itens a

seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente

americano.



Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o

papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos

indígenas durante a chamada Conquista da América.

• CERTO

• ERRADO
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Conhecimentos Gerais / Constituição Federal / Dos Princípios Fundamentais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESCRIVãO JUDICIAL / TJ/PI / 2015 / FGV

Q32.

A Constituição de 1988, ao enunciar os seus princípios

fundamentais, fez menção, em seu art. 1º, à “República

Federativa do Brasil” e ao “Estado Democrático de Direito”.

Considerando a essência dessas expressões, é correto afirmar

que a forma de Estado adotada é a:

• A) composta;

• B) republicana;

• C) unitária;

• D) presidencial;

• E) representativa.
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Conhecimentos Gerais / Constituição Federal / Dos Direitos e Garantias Fundamentais / Dos direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ANALISTA JUDICIAL / TJ/PI / 2015 / FGV

Q33.

Duas atrizes muito conhecidas decidiram ficar nuas na praia. Um

jornal de grande circulação fotografou a praia com as duas atrizes

no centro e estampou a seguinte manchete: “praia convidativa

no verão”. As duas atrizes entenderam que sua imagem fora

explorada comercialmente e ingressaram com uma ação judicial

pleiteando a reparação dos danos que sofreram. À luz da

sistemática constitucional afeta aos direitos fundamentais na

solução desse litígio, o órgão jurisdicional deve considerar que:

• A) a liberdade de expressão, enquanto alicerce da democracia,

tem sempre preferência sobre os demais direitos

fundamentais;

• B) deve ser promovida a concordância prática entre os direitos

fundamentais, identificando-se aquele que deve ter

preeminência consoante as circunstâncias do caso concreto;

• C) os direitos fundamentais têm a natureza jurídica de regras, de

modo que, no caso de conflito, uma delas será válida, e a

outra, inválida;

• D) o direito à honra, enquanto emanação direta dos direitos da

personalidade, sempre ocupa uma posição preferente

quando entra em conflito com a liberdade de imprensa;

• E) o caráter principiológico dos direitos fundamentais exige a

sua concordância prática e, quando não for possível, deve ser

declarada a invalidade de um dos princípios colidentes.
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Conhecimentos Gerais / Constituição Federal / Da Organização do Estado / Da Organização político-administrativa

Fonte: ANALISTA DA PROCURADORIA - PROCESSUAL / PGE/RO / 2015 / FGV



Q34.

Considerando que tanto o Estado como o Município possuem

padrões normativos de hierarquia superior, inseridos na

Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, a única

proposição que se mostra harmônica com a Constituição da

República Federativa do Brasil é:

• A) a Constituição Estadual não pode dispor sobre matérias

próprias do processo legislativo ordinário, em que prevalece a

colaboração entre as funções estatais;

• B) a Constituição Estadual pode estabelecer padrões de

uniformização em relação à disciplina de certas matérias de

competência legislativa municipal;

• C) a Constituição Estadual pode criar novas hipóteses de

controle, pelo Poder Legislativo, das atividades desenvolvidas

pelo Poder Executivo;

• D) as normas básicas do processo legislativo, disciplinado na

Constituição da República, não são de observância obrigatória

pela Constituição Estadual e pela Lei Orgânica Municipal;

• E) a Constituição Estadual pode dispor sobre a convocação do

Presidente do Tribunal de Justiça para prestar

esclarecimentos à Assembleia Legislativa.
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Conhecimentos Gerais / Constituição Federal / Da Organização do Estado / Da União

Fonte: ANALISTA PORTUáRIO - ADVOGADO / CODEBA / 2016 / FGV

Q35.

Analise o fragmento a seguir.

“ Acerca da disciplina legal dos recursos hídricos no ordenamento

jurídico brasileiro, é correto afirmar que a água é bem de domínio

_____, recurso natural _____, sendo possível a sua _____ pelo

Poder Público, a qual não é necessária nos casos de _____.”

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do

fragmento acima.

• A) compartilhado – limitado – concessão – captações

consideradas insignificantes

• B) público – limitado – outorga – captações consideradas

insignificantes

• C) público – ilimitado – concessão – aproveitamento hidrelétrico

de menor capacidade

• D) semipúblico – limitado – outorga – aproveitamento

hidrelétrico de menos capacidade

• E) semipúblico – ilimitado – concessão – acumulação de

volumes de água considerados insignificantes
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Conhecimentos Gerais / Constituição Federal / Da Administração Pública / Disposições Gerais

Fonte: FISCAL DE TRIBUTOS / SMF - Pref. Niterói/RJ / 2015 / FGV

Q36.

Prefeito Municipal, no exercício da função e utilizando verba 

pública, determinou a confecção e distribuição de milhares de



panfletos, às vésperas do dia dos pais, com os seguintes dizeres: 

“ O Prefeito Fulano, na qualidade de melhor administrador público 

do país e verdadeiro pai para seus administrados, deseja feliz dia 

dos pais a todos. Nas próximas eleições, continuem me 

prestigiando com o seu voto!”. Essa conduta do agente político 

feriu, frontal e mais diretamente, os seguintes princípios 

administrativos expressos no art. 37, caput, da Constituição 

Federal:

• A) probidade e pessoalidade;

• B) indisponibilidade e legalidade;

• C) autotutela e igualdade;

• D) impessoalidade e moralidade;

• E) isonomia e eficiência.
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Conhecimentos Gerais / Constituição Federal / Da Administração Pública / Dos servidores públicos

Fonte: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - AREA ADMINISTRATIVA / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q37.

Em razão do elogiável desempenho de sociedade de economia

mista estadual, com grandes benefícios para o interesse público,

o presidente desse ente, com o objetivo de premiar os seus

servidores, encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa

para conceder-lhes determinadas gratificações até então não

previstas na legislação. Esse projeto foi aprovado e convertido em

lei. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que:

• A) os referidos servidores têm o seu regime jurídico regido pela

CLT, não podendo ter os seus direitos trabalhistas estendidos

por lei estadual;

• B) o presidente da sociedade possui poder de iniciar o referido

processo legislativo e a Assembleia deve disciplinar o regime

dos servidores estaduais;

• C) é perfeitamente possível atribuir gratificações aos referidos

servidores e somente o Chefe do Poder Executivo pode iniciar

o processo legislativo;

• D) a lei será constitucional caso o Governador do Estado a tenha

sancionado, de modo a suprir o vício de iniciativa verificado

no projeto;

• E) as gratificações não devem ser previstas em lei ordinária, de

fácil modificação, mas, sim, na respectiva Constituição

Estadual.
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Processo Legislativo / Noções da Constituição Federal / Do Poder Legislativo / Do Congresso Nacional

Fonte: TECNICO DO MINISTERIO PUBLICO - AREA ADMINISTRATIVA / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q38.

João, Deputado Estadual, fez inflamado discurso na Assembleia

Legislativa a respeito da necessidade de serem fiscalizados certos

atos praticados pelo Governador do Estado, os quais, no seu

entender, eram intensamente prejudiciais ao interesse público.

Ao final do discurso, foram travados intensos debates a respeito

dos limites da atuação do Poder Legislativo e das demais

estruturas de poder. Diante da narrativa acima, é correto afirmar

que:

• A) em respeito ao princípio da separação dos poderes, um Poder

não está autorizado a fiscalizar os atos de outro;



• B) a fiscalização do Poder Executivo somente é realizada pelo

Tribunal de Contas;

• C) o Poder Legislativo, além de legislar, pode fiscalizar os atos do

Executivo;

• D) somente o Poder Judiciário, mediante provocação do legítimo

interessado, pode fiscalizar o Executivo;

• E) apenas o Ministério Público está autorizado a fiscalizar os

atos do Poder Executivo.
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Processo Legislativo / Noções da Constituição Federal / Do Poder Legislativo / Da Câmara dos Deputados

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - FINANçAS PúBLICAS / Pref. Recife/PE / 2014 / FGV

Q39.

No que concerne à organização dos poderes disciplinada na

Constituição Brasileira de 1988, assinale a afirmativa correta.

• A) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional,

composto pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e

pelo Tribunal de Contas da União.

• B) Os representantes do povo são eleitos para a Câmara dos

Deputados pelo sistema majoritário.

• C) Os representantes dos Estados e do Distrito Federal são

eleitos, pelo sistema proporcional, para o Senado Federal.

• D) Cada legislatura terá duração de quatro anos, sendo os

Deputados Federais eleitos para mandato de 4 anos e os

Senadores, para mandato de 8 anos.

• E) A representação por Estado na Câmara dos Deputados

não poderá ser inferior a 3 Deputados e nem superior a

55 Deputados.
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Processo Legislativo / Noções da Constituição Federal / Do Poder Legislativo / Do Senado Federal

Fonte: TéCNICO - PROCESSO LEGISLATIVO / Senado Federal / 2012 / FGV

Q40.

Dentre as medidas abaixo relacionadas previstas na

Constituição da República Federativa do Brasil, assinale qual

delas é de competência privativa do Senado Federal.

• A) Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da

República por crimes de responsabilidade.

• B) Julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da

República.

• C) Escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas

da União.

• D) Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a

se ausentarem do País quando a ausência for superior a

quinze dias.

• E) Autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a

celebrar paz.

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

Processo Legislativo / Noções da Constituição Federal / Do Poder Legislativo / Dos Deputados e Senadores

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/MA / 2012 / FGV

Q41.



Conforme dispõe a Constituição da República, é correto

afirmar que

• A) os senadores, desde a expedição do diploma, não poderão

ser presos, salvo nos casos de crimes inafiançáveis e em razão

dos crimes afiançáveis praticados contra a administração

pública.

• B) os deputados somente podem ser presos após autorização da

maioria dos membros que compõe a câmara dos deputados.

• C) os deputados, senadores e vereadores, desde a expedição do

diploma, serão submetidos a julgamento pelo Supremo

Tribunal Federal.

• D) deputados e senadores, desde a expedição do diploma, não

poderão ser presos, salvo em flagrante delito de crime

inafiançável.

• E) o vereador não pode ser preso, conforme previsão expressa

na Constituição Federal, salvo em flagrante delito por crime

afiançável, praticado em qualquer local.
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Processo Legislativo / Noções da Constituição Federal / Do Poder Legislativo / Das Reuniões

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

Q42.

Julgue os itens a seguir, relativos aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e às possíveis relações entre eles.

Uma legislatura compreende quatro sessões legislativas

ordinárias.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções da Constituição Federal / Do Poder Legislativo / Das Comissões

Fonte: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - AREA PROCESSUAL / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q43.

Em razão de notícias de irregularidades na contratação de

determinado empréstimo externo pelo Poder Executivo, foi

instaurada comissão parlamentar de inquérito no âmbito do

Senado Federal. Em sua reunião inicial, a CPI, em decisão

devidamente fundamentada, deliberou pela adoção de quatro

providências:

(1) quebra do sigilo fiscal de todos os envolvidos;

(2) intimação do Presidente da República para que comparecesse

perante a CPI e prestasse esclarecimentos;

(3) determinação de interceptação das comunicações telefônicas

de dois servidores públicos, suspeitos de receberem vantagens

indevidas para a contratação dos empréstimos; e

(4) quebra do sigilo bancário de dois particulares suspeitos de

oferecerem vantagens indevidas aos servidores. À luz da

sistemática constitucional, é correto afirmar que a CPI somente

poderia adotar as medidas referidas em:

• A) 1 e 3;

• B) 1 e 4;



• C) 1, 2, 3 e 4;

• D) 2;

• E) 2, 3 e 4.
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Processo Legislativo / Noções da Constituição Federal / Do Poder Legislativo / Da Fiscalização Contábil, Orçamentária e Financeira

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUBESCRIVãO - DIREITO / TJ/BA / 2015 / FGV

Q44.

Com os olhos voltados à sistemática constitucional brasileira a

respeito da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, é

correto afirmar que o Tribunal de Contas deve:

• A) julgar as contas apresentadas por todos os agentes públicos;

• B) negar-se a registrar a aposentadoria, concedida pelo órgão

competente, que não preencha os requisitos legais;

• C) eximir-se de fiscalizar as contas prestadas pelos entes da

administração pública indireta;

• D) eximir-se de fiscalizar as contas prestadas pela Mesa da Casa

Legislativa, que serão apreciadas pelo Poder Legislativo;

• E) ter suas decisões referendadas pelo Poder Legislativo para

que adquiram eficácia.
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Processo Legislativo / Regimento Interno do Senado Federal e Resoluções que o alteram até a data da publicação do Edital

Fonte: TéCNICO - PROCESSO LEGISLATIVO / Senado Federal / 2012 / FGV

Q45.

Para esclarecer se determinada conduta do Senador pode ser

enquadrada como atentatória ao decoro parlamentar, devese consultar

• A) apenas a Constituição Federal.

• B) a Constituição Federal, o Regimento Interno e o Código de

Ética e Decoro Parlamentar.

• C) apenas o Código de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução

20/1993).

• D) o Regimento Interno e a Corregedoria Parlamentar.

• E) primeiramente o Regimento Interno e depois o Código de

Ética e Decoro Parlamentar (Resolução 20/1993), apenas.
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Processo Legislativo / Regimento Comum e Resoluções que o alteram até a data de publicação do Edital

Fonte: TéCNICO - PROCESSO LEGISLATIVO / Senado Federal / 2012 / FGV

Q46.

Em algumas hipóteses, as Casas do Congresso Nacional atuam 

em sessão conjunta. Outras vezes, atuam separadamente. A 

propósito da matéria, analise as afirmativas a seguir: 

 

 

 

I. A apreciação dos vetos e das medidas provisórias é feita 

em sessão conjunta. 

 

 

II. O Senado e a Câmara dos Deputados reunir-se-ão em 

sessão conjunta para autorizar, por dois terços de seus



membros, a instauração de processo contra o Presidente 

da República. 

 

 

III. As reuniões das comissões do Senado não poderão 

coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das 

sessões deliberativas ordinárias dessa Casa Legislativa. 

 

 

 

Assinale

• A) se todas as afirmativas forem verdadeiras.

• B) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.

• C) apenas a afirmativa III for verdadeira.

• D) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.

• E) se apenas as afirmativas ! e II forem verdadeiras.
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Processo Legislativo / Resoluções do Senado Federal 17/93, 20/93 (com as alterações introduzidas pelas Resoluções 42/2006, 1/2008 e 25/2008) e

40/95

Fonte: TéCNICO - PROCESSO LEGISLATIVO / Senado Federal / 2012 / FGV

Q47.

O Código de Ética e Decoro Parlamentar (Resolução 20/1993)

estabelece as medidas disciplinares em caso da prática de ato

atentatório à ética e ao decoro parlamentar. Assinale a

penalidade que NÃO está prevista em tal diploma.

• A) Multa.

• B) Perda do mandato.

• C) Advertência.

• D) Perda temporária do exercício do mandato.

• E) Censura verbal.
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Processo Legislativo / Resoluções do Congresso Nacional 3/90 e 1/2002

Fonte: ANALISTA - PROCESSO LEGISLATIVO / Senado Federal / 2012 / FGV

Q48.

A medida provisória tem, por disposição constitucional, força

de lei. A Resolução 01/2002- CN dispõe sobre a Comissão

Mista responsável por emitir parecer sobre medida provisória,

sendo correto afirmar que

• A) o parecer da Comissão Mista será, no mérito, pela

aprovação total, aprovação parcial ou alteração da medida

provisória, bem como pela aprovação ou rejeição de

emenda a ela apresentada.

• B) se a medida provisória não for convertida em lei no prazo

de sessenta dias a contar de sua publicação, prorrogável

por mais sessenta dias, perde a eficácia a partir do término

desse prazo final.

• C) a Comissão Mista se limita a examinar se foram

observados os pressupostos de relevância e urgência na edição da medida provisória

• D) a qualquer tempo pode ser oferecida emenda à medida

provisória, prazo no qual o autor de eventual projeto em

tramitação pode solicitar que ele tramite sob a forma de

emenda em conjunto com a medida provisória.



• E) medida provisória não pode cuidar de matéria reservada a

lei complementar, podendo, todavia, tratar sobre normas

orçamentárias.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Lei 9784/99

Fonte: OFICIAL DE CHANCELARIA / MRE / 2016 / FGV

Q49.

Em matéria de competência administrativa, consoante ensina a

doutrina de Direito Administrativo, o fenômeno da avocação

ocorre quando a autoridade hierarquicamente:

• A) superior delega a agente administrativo de plano hierárquico

inferior atribuição para praticar determinado ato;

• B) superior convalida ato administrativo praticado por agente

administrativo de plano hierárquico inferior;

• C) superior atrai para sua esfera decisória a prática de ato da

competência natural de agente com menor hierarquia;

• D) inferior pratica determinado ato administrativo que foge à

sua esfera de atribuição, em caso de grave risco iminente;

• E) inferior solicita a seu superior hierárquico autorização para

praticar ato originariamente fora de sua atribuição.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Lei 8.666/93, legislação complementar e suas alterações

Fonte: AGENTE DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / Pref. Paulínia/SP / 2016 / FGV

Q50.

A Lei n. 10.520/02 admitiu uma modalidade de aquisição de bens

e serviços por parte do Estado que, guardados os princípios

constitucionais, visa a assegurar a celeridade e a redução de

custos do processo de contratação.

Assinale a opção que indica a modalidade de aquisição contida

nessa lei.

• A) Licitação

• B) Pregão Eletrônico

• C) Contratação Emergencial

• D) Consórcio

• E) Parceria Público-Privada
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Provimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - AUDITOR / TJ/PI / 2015 / FGV

Q51.

A respeito da denominada “reversão”, é correto afirmar que:

• A) consubstancia uma forma de provimento terceirizado do

cargo público;

• B) reflete o retorno do servidor em gozo de férias à atividade

regular;

• C) é forma de retorno a um estágio anterior da respectiva

carreira;



• D) pode ocorrer quando insubsistentes os motivos da

aposentadoria por invalidez;

• E) somente pode ocorrer após a declaração de invalidade do ato

de exoneração.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Vacância

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - CIêNCIAS JURíDICAS / TCM/SP / 2015 / FGV

Q52.

Maria é servidora pública municipal ocupante exclusivamente de

cargo em comissão há dez anos. Ao descobrir que Maria estava

grávida, o Prefeito Municipal decide exonerá-la, mas solicita, por

cautela, parecer prévio à Procuradoria Municipal. Com base nas

normas constitucionais que regem a matéria, o Procurador emite,

corretamente, parecer no sentido de que:

• A) apesar de o cargo em comissão ser de livre nomeação e

exoneração, a servidora goza de estabilidade provisória

decorrente da gravidez, razão pela qual não é recomendável

sua imediata exoneração;

• B) apesar de o cargo em comissão ser de livre nomeação e

exoneração, a exoneração da servidora por motivo exclusivo

de gravidez deve ser precedida de processo administrativo no

qual se comprove a existência gestação;

• C) se proceda imediatamente à exoneração da servidora, desde

que não conste na fundamentação do ato a existência da

gravidez, para evitar a aplicação da teoria dos motivos

determinantes;

• D) se proceda imediatamente à exoneração da servidora,

conforme vontade do Prefeito, eis que cargos em comissão

são de livre nomeação e exoneração, não fazendo jus a

servidora a qualquer estabilidade;

• E) se proceda imediatamente à exoneração da servidora, antes

do nascimento do filho, eis que, apesar de a servidora não ter

direito à estabilidade provisória pela gravidez, terá direito à

licença maternidade.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Remoção e redistribuição

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

Q53.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

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

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Substituição



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

Q54.

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

Considere que determinado servidor público tenha substituído

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

meses. Nessa situação hipotética, pelo período da substituição,

o servidor substituto fará jus à retribuição pelo exercício da

chefia, inclusive se a titularidade for de unidade administrativa

organizada em nível de assessoria.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Vantagens e direitos

Fonte: FISCAL DE TRIBUTOS / SMF - Pref. Niterói/RJ / 2015 / FGV

Q55.

Leandro, servidor público ocupante de cargo efetivo da

Administração Direta municipal, foi eleito para exercer mandato

eletivo de Vereador. Com base no regime jurídico constitucional

aplicável à espécie, é correto afirmar que Leandro:

• A) perceberá necessariamente as vantagens do cargo eletivo,

independentemente da compatibilidade de horários;

• B) perceberá as vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da

remuneração do cargo eletivo, caso haja compatibilidade de

horários;

• C) perceberá necessariamente as vantagens do cargo efetivo,

independentemente da compatibilidade de horários;

• D) será afastado do cargo efetivo, independentemente da

compatibilidade de horários, sendo-lhe facultado optar pela

sua remuneração;

• E) será afastado do cargo efetivo, independentemente da

compatibilidade de horários, auferindo ambas as

remunerações.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Deveres

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q56.

No que diz respeito aos direitos e deveres do servidor público,

previstos na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsecutivos.

Durante o período de apuração dos deveres inerentes ao cargo

do servidor, as sanções administrativas decorrentes

do processo disciplinar poderão cumular-se com as sanções

penais, sendo afastada, entretanto, a responsabilidade

administrativa do servidor no caso de absolvição criminal.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Proibições



Fonte: AGENTE DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / Pref. Paulínia/SP / 2016 / FGV

Q57.

Ao funcionário público é vedado

• A) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente,

qualquer documento ou objeto da repartição.

• B) ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que com

prévia autorização do chefe imediato.

• C) negar fé a documentos particulares.

• D) opor resistência justificada ao andamento de documento e

processo ou à execução de serviço.

• E) delegar a outro funcionário funções estranhas ao cargo que

ocupa, mesmo em situações de emergência.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Acumulação

Fonte: CONTADOR / SMF - Pref. Niterói/RJ / 2015 / FGV

Q58.

Marcelo é servidor público municipal ocupante do cargo efetivo

de contador. Desejando aumentar sua renda, Marcelo resolveu

estudar para outro concurso público e, ao se aprofundar na

disciplina Direito Administrativo, percebeu que, havendo

compatibilidade de horários:

• A) não poderá acumular seu cargo de contador com qualquer

outro cargo público remunerado;

• B) poderá acumular seu cargo de contador com outro cargo

público técnico ou científico;

• C) poderá acumular seu cargo de contador com um cargo

público de professor;

• D) poderá acumular seu cargo de contador com um cargo

público de médico;

• E) poderá acumular seu cargo de contador com um cargo

público da área de segurança pública.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Responsabilidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ESPECIALIDADE COMISSáRIO DE JUSTIçA, DA INFâNCIA, DA JUVENTUDE E DO IDOSO / TJ/RJ / 2014 / FGV

Q59.

Alberto é servidor público estadual ocupante de cargo efetivo,

atualmente lotado no setor onde funciona a Comissão

Permanente de Licitação. No exercício da função pública, Alberto

participou de esquema fraudulento que desviou verba pública,

enriquecendo-se ilicitamente. Em tema de responsabilização pelo

ilícito cometido no caso em tela, é correto afirmar que Alberto

pode ser:

• A) demitido após processo administrativo disciplinar, apenas se

não era estável à época dos fatos;

• B) processado na esfera administrativa, mas não na criminal e

civil para evitar o bis in idem;

• C) demitido por meio de sindicância sumária, assegurado o

contraditório e a ampla defesa;

• D) demitido por força de sentença judicial recorrível;

• E) cobrado ao ressarcimento dos danos ao erário, cuja

pretensão é imprescritível.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Penalidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - AUDITOR / TJ/PI / 2015 / FGV

Q60.

A denominada exoneração do serviço público é uma forma de

dissolução do vínculo funcional passível de ocorrer quando o

servidor público estadual:

• A) for condenado, em decisão administrativa irrecorrível, pela

prática de uma infração disciplinar;

• B) requerer a sua aposentadoria voluntária, por ter preenchido

os requisitos etário e de tempo de serviço;

• C) for promovido para cargo diverso, inserido na mesma carreira

a que pertence;

• D) tomar posse no cargo público e não tiver um exercício

funcional contínuo pelo prazo de seis meses;

• E) não satisfizer as condições estabelecidas para o seu estágio

probatório.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico / Lei 8.112/90 e suas alterações / Processo administrativo disciplinar

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q61.

O teto de um imóvel pertencente à União desabou em

decorrência de fortes chuvas, as quais levaram o poder público a

decretar estado de calamidade na região. Maria, servidora pública

responsável por conduzir o processo licitatório para a contratação

dos serviços de reparo pertinentes, diante da situação de calamidade

pública, decidiu contratar mediante dispensa de licitação. Findo o

processo de licitação, foi escolhida a Empresa Y, que apresentou

preços superiores ao preço de mercado, mas, reservadamente,

prometeu, caso fosse contratada pela União, realizar, com generoso

desconto, uma grande reforma no banheiro da residência de Maria.

Ao final, em razão da urgência, foi firmado contrato verbal entre a

União e a Empresa Y e executados tanto os reparos contratados

quanto a reforma prometida.

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

seguem.

A autoridade que tiver ciência da conduta de Maria será

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante

sindicância ou processo administrativo disciplinar.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa Brasileira / Administração direta: conceitos

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

Q62.

Julgue os itens subsequentes, relativos à organização administrativa

do Estado e aos princípios da administração pública.



O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios exerce

atipicamente a função jurisdicional.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa Brasileira / Administração indireta: conceitos

Fonte: AGENTE DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / Pref. Paulínia/SP / 2016 / FGV

Q63.

A Administração Pública no Brasil pode ser direta e indireta. Cada

tipo de administração possui características únicas.

Dentre as características a seguir, assinale V para a verdadeira e

F para a falsa.

( ) A administração indireta tem personalidade jurídica vinculada

a uma entidade da administração direta.

( ) A administração indireta tem patrimônio próprio e

autonomia administrativa.

( ) A administração indireta realiza despesas por meio de

orçamento da administração direta.

As características apresentadas são, respectivamente,

• A) V, F e F.

• B) F, F e F.

• C) V, F e V.

• D) F, V e F.

• E) V, V e V.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa Brasileira / Autarquias

Fonte: CONTADOR / SMF - Pref. Niterói/RJ / 2015 / FGV

Q64.

Em relação às autarquias municipais, destaca-se a seguinte

característica geral:

• A) fazem parte da administração indireta;

• B) ostentam personalidade jurídica de direito privado;

• C) são criadas por decreto do Prefeito;

• D) objetivam ao lucro por desenvolverem funções de caráter

econômico;

• E) está excluído seu pessoal da proibição de acumulação

remunerada de cargos públicos.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa Brasileira / Fundações

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

Q65.



A respeito da administração pública indireta, julgue os itens

a seguir.

As fundações governamentais de direito público, embora não

tenham de ser criadas por leis específicas, devem ser

instituídas, após autorização legal, por meio do registro de seus

respectivos atos constitutivos no registro civil de pessoas

jurídicas.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa Brasileira / Empresas Públicas

Fonte: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONôMICO - ADVOGADO SOCIETáRIO / CODEMIG / 2015 / FGV

Q66.

Sobre a constituição de empresas públicas, é correto afirmar que:

• A) compete ao estatuto da empresa pública, aprovado por

Decreto do Poder Legislativo, prever a possibilidade de

participação de sócios minoritários nos órgãos colegiados de

administração e no Conselho Fiscal, se permanente;

• B) compete à lei complementar estabelecer o estatuto jurídico

da empresa pública que explore o beneficiamento, a

industrialização, a exploração e qualquer outra forma de

aproveitamento econômico de substância mineral, dispondo

sobre sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e

pela sociedade;

• C) a participação minoritária no capital social em até 25% (vinte

e cinco por cento) de uma sociedade empresária por empresa

pública pode ser efetivada independente de autorização

legislativa;

• D) é vedada a criação de Conselho de Administração e de

Conselho Fiscal em qualquer empresa pública que explore

atividade econômica de produção ou comercialização de bens

ou de prestação de serviços;

• E) a lei disporá sobre a sujeição da empresa pública que explore

a pesquisa e a exploração de recursos hidrominerais ao

regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive

quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,

trabalhistas e tributários.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa Brasileira / Economias de sociedade mista

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - ANALISTA JUDICIAL / TJ/PI / 2015 / FGV

Q67.

De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, sociedade

de economia mista pode ser conceituada como entidade

integrante da Administração:

• A) Direta, com personalidade jurídica de direito público, criada

por lei específica para desempenhar funções que, despidas de

caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado,

especialmente para a prestação de serviços públicos

essenciais de responsabilidade do Poder Público;

• B) Direta, com personalidade jurídica de direito público, criada

por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a

sua natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de

caráter econômico;



• C) Indireta, com personalidade jurídica de direito privado, criada

mediante lei específica, sob a forma de sociedade por cotas

de responsabilidade limitada ou sociedade anônima, cujo

controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por

objetivo exclusivamente a exploração de atividades gerais de

caráter econômico;

• D) Indireta, com personalidade jurídica de direito público, criada

por autorização legal, sob a forma de sociedade por cotas de

responsabilidade limitada, cujo controle acionário pertença

ao Poder Público, tendo por objetivo exclusivamente a

exploração de atividades gerais de caráter econômico;

• E) Indireta, com personalidade jurídica de direito privado, criada

por autorização legal, sob a forma de sociedade anônima,

cujo controle acionário pertença ao Poder Público, tendo por

objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de

caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de

serviços públicos.
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Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - DIREITO / Câmara de Caruaru/PE / 2015 / FGV

Q68.

A Administração Pública escalona, em plano vertical, seus órgãos

e agentes com o objetivo de organizar a função administrativa,

por meio do poder

• A) disciplinar.

• B) de polícia.

• C) regulamentar.

• D) hierárquico.

• E) vinculado.
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

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

Q69.

Considerando os poderes regulamentar, disciplinar e hierárquico da

administração pública, julgue os seguintes itens.

A administração, quando aplica sanção administrativa a uma

pessoa que descumpre as normas de vigilância sanitária, atua

no exercício do poder disciplinar, que se baseia na ideia de

supremacia geral e se dirige a todos os administrados de forma

indistinta.

• CERTO

• ERRADO
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Processo Legislativo / Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR / SSP/AM / 2015 / FGV

Q70.

Hipótese 1: Governador do Amazonas editou decreto contendo 

atos gerais para complementar determinada lei estadual e



permitir a sua efetiva aplicação. 

 

 

Hipótese 2: Agentes da equipe de fiscalização de postura 

municipal de Manaus interditaram um mercado que funcionava 

sem alvará e apreenderam mercadorias impróprias para o 

consumo. 

 

 

Nos casos apresentados, as providências administrativas 

adotadas pelos agentes públicos foram calcadas, 

respectivamente, nos poderes:

• A) hierárquico e punitivo;

• B) legislativo e disciplinar;

• C) hierárquico e disciplinar;

• D) legislativo e de fiscalização;

• E) regulamentar e de polícia.
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Q71.

Assinale a afirmativa correta.

• A) A eficiência significa que a atuação da Administração será

pautada por presteza, exigindo resultados positivos, ainda

que não reduza os desperdícios de dinheiro público e não seja

célere.

• B) O princípio da proporcionalidade assegura a todos o direito

de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse

particular ou de interesse coletivo, com exceção das

situações resguardadas por sigilo.

• C) A Administração Pública não pode declarar a nulidade dos

seus próprios atos.

• D) O Poder de Polícia autoriza a Administração Pública a

restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em

favor da coletividade.

• E) A atuação do agente fora dos limites da sua competência não

configura excesso de poder.
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Q72.

Mauro editou portaria disciplinando regras de remoção no

serviço público que beneficiaram, diretamente, amigos seus.

A competência para a edição do referido ato normativo seria

de Pedro, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se

sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção

apresentaram recurso quinze dias após a data da publicação do

resultado.

Nessa situação hipotética,

Mauro não agiu com abuso de poder.

• CERTO

• ERRADO
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Q73.

Com relação às disposições gerais constitucionais, acerca da

Administração Pública, analise as afirmativas a seguir.

I. Ao servidor público civil é vedado participar associações

sindicais ou de organizações que defendam os interesses da

categoria.

II. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos

para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os

critérios de sua admissão.

III. A lei exigirá concurso público para os casos de contratação

por tempo determinado, a fim de atender às necessidades

temporárias de interesse público, em momentos de crise.

Assinale:

• A) se somente a afirmativa I estiver correta.

• B) se somente a afirmativa II estiver correta.

• C) se somente a afirmativa III estiver correta.

• D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.

• E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Q74.

Integra a Administração Pública Direta e exerce, de forma

centralizada, atividade administrativa do Estado, uma:

• A) autarquia, que presta serviço público de guarda municipal

para proteção de bens, serviços e instalações municipais;

• B) fundação pública, que presta serviço público de segurança e

inteligência de pessoas e bens, no âmbito do Estado;

• C) empresa pública, que presta serviço relacionado à atividade

econômica e o lucro é repassado ao poder público;

• D) delegacia de polícia civil, que presta serviço público de

apuração de infrações penais;

• E) empresa concessionária de serviço, que presta serviço de

transporte público coletivo intermunicipal.
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Q75.



No que concerne aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

A definição de servidor público, em sentido amplo, engloba

os empregados públicos e servidores temporários.

• CERTO

• ERRADO
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Fonte: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONôMICO - ADVOGADO SOCIETáRIO / CODEMIG / 2015 / FGV

Q76.

Advogado de determinada empresa pública estadual, a pedido de

um diretor da empresa, emite parecer sobre a viabilidade jurídica

da celebração de um contrato na área de fomento à indústria

criativa. De acordo com a doutrina de Direito Administrativo, em

especial em matéria de classificação do ato administrativo quanto

ao critério dos efeitos, o parecer subscrito pelo advogado tem

natureza de ato administrativo:

• A) constitutivo, que se caracteriza por alterar uma relação

jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos;

• B) enunciativo, que se caracteriza por um juízo de valor,

dependendo, ainda, de outros atos de caráter decisório;

• C) declaratório, que se caracteriza por alterar uma relação

jurídica, declarando, modificando ou extinguindo direitos;

• D) revogável, que se caracteriza por poder ser revogado apenas

pela autoridade solicitante, caso não concorde com seu

conteúdo;

• E) não autoexecutório, que se caracteriza por não poder ser

executado enquanto não aprovado pela maioria dos

integrantes da diretoria-geral.
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Q77.

No que se refere aos contratos e licitações e à responsabilidade

civil, julgue os itens subsequentes.

Os contratos administrativos celebrados pelo poder público

podem ter tanto prazo determinado quanto indeterminado.

• CERTO

• ERRADO
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Fonte: FISCAL DE TRIBUTOS / SMF - Pref. Niterói/RJ / 2015 / FGV

Q78.

Ao realizar diligência fiscalizatória, André, Fiscal de Posturas 

Municipal, lavrou auto de infração em desfavor do cidadão 

Hamilton, por realizar atividade sem a respectiva licença, não



obstante lhe tenha sido apresentado o documento necessário. 

No prazo legal, Hamilton apresentou defesa e logrou comprovar 

que possuía a necessária licença, que foi desconsiderada pelo 

agente público no momento da fiscalização. Assim sendo, o 

Município concluiu pela procedência da impugnação e declarou a 

invalidade do auto de infração. A decisão da municipalidade de 

revisar seu próprio ato (por provocação ou até de ofício) foi 

baseada no princípio implícito de Direito Administrativo da:

• A) revogabilidade, que obriga a Administração Pública a rever

seus próprios atos, revogando os ilegais, sem necessidade de

prévia provocação do Poder Judiciário;

• B) anulação, que possibilita a Administração Pública de rever

seus próprios atos, revogando os ilegais, sem necessidade de

prévia provocação do Poder Judiciário;

• C) conveniência, que obriga a Administração Pública a rever

seus próprios atos, anulando os ilegais, com prévia

autorização do Poder Judiciário;

• D) normatividade, que possibilita a Administração Pública de

rever seus próprios atos, invalidando os ilegais, com prévia

autorização do Poder Judiciário;

• E) autotutela, que possibilita a Administração Pública de rever

seus próprios atos, invalidando os ilegais, sem necessidade de

prévia provocação do Poder Judiciário.
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Q79.

O Regimento Interno do Senado Federal possui um título

dedicado aos princípios gerais do processo legislativo. O

artigo regimental preconiza, ainda, que a legitimidade na

elaboração da norma legal é assegurada pela observância

rigorosa das disposições regimentais. NÃO consubstancia

princípio do processo legislativo

• A) preservação dos direitos das minorias, salvo acordo de

líderes em sentido diverso.

• B) pauta de decisões feita com antecedência tal que

possibilite a todos os Senadores seu devido conhecimento;

• C) a nulidade de qualquer decisão que contrarie norma

regimental.

• D) a participação plena e igualitária dos Senadores, em todas

as atividades legislativas, respeitados os limites

regimentais.

• E) a impossibilidade de tomada de decisões sem observância

do quórum regimental estabelecido.

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

Processo Legislativo / Noções de Processo Legislativo / Noções Básicas / Proposições

Fonte: TéCNICO - PROCESSO LEGISLATIVO / Senado Federal / 2012 / FGV

Q80.

Com relação às proposições previstas no Regimento Interno

do Senado, assinale a afirmativa INCORRETA.

• A) As proposições são subordinadas, em sua apreciação, a

um único turno de discussão e votação, salvo proposta de

emenda à Constituição.



• B) Constitui proposição o parecer que dispense discussão e

votação pelo Plenário.

• C) Os projetos compreendem projeto de lei, projeto de

decreto legislativo e projeto de resolução.

• D) Projeto de código demanda tramitação especial.

• E) Requerimento pode ser oral ou escrito.
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Q81.

As Casas Legislativas contam com comissões para o exercício

de suas atribuições. A propósito delas, é INCORRETO afirmar

que

• A) as comissões parlamentares de inquérito são sempre

temporárias.

• B) na constituição das comissões, é assegurada, tanto quanto

possível, a representação proporcional dos partidos ou

dos blocos parlamentares que participam da respectiva

casa.

• C) apenas no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania é possível examinar a harmonia do projeto de

lei com a Constituição.

• D) as comissões são compostas por parlamentares indicados

pelos líderes das agremiações partidárias ou dos blocos

parlamentares.

• E) às comissões, em razão da matéria de sua competência,

cabe realizar audiências públicas com entidades da

sociedade civil e solicitar o depoimento de qualquer

cidadão.
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Q82.

Com relação aos blocos parlamentares, da maioria, da minoria  

e das  lideranças do Senado Federal, analise as alternativas a  

seguir:   

 

 

 

I.  As  representações  partidárias  podem  constituir  bloco  

parlamentar,  porém,  a  sua  formação  somente  será  

admitida quando represente, no mínimo, um vigésimo da  

composição do Senado.  

 

 

II.  Na  hipótese  de  nenhum  bloco  parlamentar  alcançar  

maioria  absoluta,  assume  as  funções  constitucionais  e  

regimentais  da maioria  o  líder  do  bloco  parlamentar  ou  

representação  partidária  que  tiver  o  maior  número  de  

integrantes, e da minoria, o líder do bloco parlamentar ou  

representação partidária que se  lhe seguir em número de  

integrantes e que se lhe opuser.  

 

 

III. O  Presidente  da  República  poderá  indicar  Senador  para  

exercer  a  função  de  líder  do  governo,  bem  como  este 



poderá  indicar  vice■líderes,  dentre  os  integrantes  das  

representações partidárias que apoiem o governo.  

 

 

IV. Formada a maioria, a minoria  será aquela  integrada pelo  

menor bloco parlamentar ou representação partidária que  

se lhe opuser.  

 

 

 

Assinale:

• A) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

• B) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

• C) se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.

• D) se somente as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.

• E) se todas as afirmativas estiverem corretas.
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Q83.

A respeito do processo legislativo, assinale a alternativa

correta.

• A) O quórum para aprovação de lei complementar é de

2/3 de votos.

• B) O Presidente da República poderá solicitar urgência

apenas nos projetos de sua iniciativa privativa.

• C) É admissível emenda que aumente despesas nos

projetos sobre organização dos serviços da Câmara dos

Deputados, do Senado Federal, dos tribunais federais e

do Ministério Público, mas não nos projetos que fixem

os efetivos das Forças Armadas.

• D) A sessão legislativa não será interrompida sem a

aprovação do projeto de lei de diretrizes

orçamentárias.

• E) Todo projeto de lei, para ser aprovado,

necessariamente passa pelo Plenário das Casas

Legislativas.
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Q84.

Em regra, ao final da legislatura, são arquivadas todas as

proposições em tramitação no Senado. Há, entretanto,

exceções. É correto afirmar que haverá arquivamento de

proposições.

• A) que tratam de matéria de competência exclusiva do

Congresso Nacional.

• B) de autoria de Senadores que permaneçam no exercício do

mandato ou que tenham sido reeleitos.

• C) originárias da Câmara ou por ela revisadas.

• D) que versem sobre matéria de relevante interesse nacional.

• E) com parecer favorável das comissões.
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Q85.

O Poder Executivo participa ativamente do processo de

elaboração legislativa, seja ao deflagrá-lo, seja ao sancionar

ou vetar projetos de lei. A respeito do veto, assinale a

alternativa correta.

• A) O veto parcial pode abranger parte do texto de artigo, de

parágrafo, de inciso ou de alínea.

• B) O Presidente da República pode vetar o projeto de lei no

todo ou em parte no prazo de 15 dias úteis contados da

data do recebimento.

• C) O Presidente da República pode vetar o projeto total ou

parcialmente, não lhe sendo exigível declinar os motivos

do veto ao Presidente do Senado.

• D) Rejeitado o veto, o projeto de lei é encaminhado

diretamente ao Presidente do Senado Federal para

promulgação.

• E) A ausência de manifestação do Presidente da República

importa veto do projeto de lei.
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Q86.

Com relação às normas regimentais sobre as deliberações do

Senado, assinale a afirmativa INCORRETA.

• A) No processo nominal é feito o registro eletrônico dos

votos.

• B) A votação no Senado pode ser ostensiva ou secreta.

• C) Na votação ostensiva pode ser adotado o processo

simbólico ou nominal.

• D) Em regra, a deliberação exige a maioria de votos, presente

a maioria absoluta dos membros do Senado.

• E) A votação secreta é realizada sempre pelo sistema

eletrônico, inclusive nas eleições.
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Q87.

O Regimento Interno do Senado Federal prevê o chamado

requerimento de urgência, que altera, em alguns aspectos, o

trâmite da matéria a ele submetida. Assinale a alternativa que

contempla algumas consequências desse requerimento.

• A) Uma vez apresentado, não poderá ser retirado.

• B) Em qualquer hipótese, será lido imediatamente, em

qualquer fase da sessão, ainda que com interrupção de

discurso, discussão ou votação.

• C) A urgência dispensa, durante toda a tramitação da 

matéria, interstícios, prazos e formalidades regimentais,



salvo pareceres, quórum para deliberação e distribuição de 

cópias da proposição principal.

• D) Os pareceres sobre as proposições em regime de urgência

devem ser apresentados, em qualquer caso, em vinte e

quatro horas após a concessão da urgência.

• E) Quando se tratar de matéria que envolva perigo para a

segurança nacional ou providência para atender a

calamidade pública, será submetida em vinte quatro horas a deliberação do Plenário, após a concessão da urgência.
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Q88.

Algumas matérias são de iniciativa reservada, isto é, o

Legislativo só pode normatiza-las depois de a autoridade

titular da competência formular um juízo de conveniência e

oportunidade sobre o debate. A propósito da deflagração do

processo legislativo, assinale a alternativa correta.

• A) A sanção presidencial supre o vício de projeto de lei em

que não tenha sido observada a iniciativa privativa do

Presidente da República.

• B) É de iniciativa privativa do Senado Federal lei que veicule o

Regimento Interno dessa Casa Legislativa.

• C) Lei ordinária de iniciativa parlamentar não pode dispor

sobre o regime jurídico dos servidores, mas pode

estabelecer prazo para que o Presidente da República

encaminhe projeto sobre a matéria.

• D) Lei de iniciativa privativa do Presidente da República não

ode ser objeto de emenda parlamentar.

• E) Em regra, a iniciativa das leis é concorrente (comum).
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Q89.

Podem surgir dúvidas a propósito da interpretação ou 

aplicação do Regimento Interno do Senado Federal. Nessas 

situações, compete ao Senador suscitar a chamada questão 

de ordem. A propósito do tema, analise as afirmativas a 

seguir: 

 

 

 

I. O Senador dispõe de cinco minutos para suscitar questão 

de ordem, a qual pode ser contraditada por um só 

Senador em igual prazo. 

 

 

II. A questão de ordem será decidida elo Presidente, com 

recurso para o Plenário, de ofício ou mediante 

requerimento, que só será aceito se formulado ou apoiado 

por líder. 

 

 

III. A decisão sobre questão de ordem só adquire força 

obrigatória quando incorporada ao Regimento. 

 



 

Assinale

• A) se nenhuma das afirmativas for verdadeira.

• B) se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.

• C) se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.

• D) se apenas as afirmativas I, II e III forem verdadeiras.

• E) se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
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Q90.

A respeito da redação do vencido e da redação final dos

projetos submetidos ao Senado Federal, de acordo com o seu

Regimento Interno, NÃO é correto afirmar que

• A) figurando a redação final na Ordem do Dia, se sua

discussão for encerrada sem emendas ou retificações, será

considerada definitivamente aprovada, sem votação, a não

ser que algum Senador requeira que seja submetida a

votos.

• B) as emendas de redação dependem de parecer da comissão

que houver elaborado a redação final, sem prejuízo da

manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania em hipótese específica.

• C) é privativo da comissão específica para o estudo da

matéria discutida e votada redigir o vencido e elaborar a

redação final, em qualquer hipótese.

• D) quando a redação final for de emendas do Senado a

projeto da Câmara, não se admitirão emendas a

dispositivo não emendado, salvo as de redação e as que

decorram de emendas aprovadas.

• E) a redação final dos projetos de lei da Câmara, destinados à sanção, será dispensada, salvo se houver vício de linguagem, defeito ou erro manifesto a

corrigir.
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Q91.

O Chefe do Poder Executivo encaminhou projeto de lei, ao Poder

Legislativo, concedendo reajuste de vencimentos a todos os

servidores vinculados à Administração Pública direta e indireta.

Omitiu, no entanto, os servidores do Ministério Público.

Insatisfeitos, os servidores formaram uma comissão e

convenceram diversos parlamentares a apresentar uma emenda

ao projeto, de modo que o aumento a ser concedido viesse a

contemplá-los. Esse projeto foi aprovado, sancionado e

promulgado, tornando-se lei. À luz da Constituição da República

Federativa do Brasil, é correto afirmar que a lei assim aprovada é:

• A) constitucional, porque são de iniciativa do Chefe do Poder

Executivo os projetos de lei que disponham sobre o reajuste

de vencimentos dos servidores públicos;

• B) inconstitucional, porque somente o Ministério Público

poderia ter proposto, ao Poder Legislativo, o reajuste dos

vencimentos dos seus servidores;

• C) constitucional, porque qualquer vício de iniciativa é suprido 

com a sanção, pelo Chefe do Poder Executivo, do projeto



aprovado pelo Legislativo;

• D) inconstitucional, porque os parlamentares deveriam ter

apresentado um projeto de lei autônomo, e não promovido

emendas naquele ofertado pelo Poder Executivo;

• E) constitucional, porque o princípio da isonomia impede a

existência de diferenças de remuneração entre os servidores,

o que foi corrigido pelos parlamentares.

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

Processo Legislativo / Ética profissional

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q92.

Acerca da ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

Ao deixar de pedir a nota fiscal em uma compra, um servidor

público descumpre seu dever como cidadão, ferindo princípios

éticos que buscam a universalização e efetividade dos direitos

e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio

comum das despesas com os serviços prestados à população.

• CERTO

• ERRADO

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