
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB1A1AAA

Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é

a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os

jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.

A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto

paiol, e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como

se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando

uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.

Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego

útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais,

convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,

se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas

na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e

creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados

positivos.

Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas

a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa

a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a

começar pelo do Maine, na baía de Havana, sem esquecer

também o do Aquidabã.

Noticiam os jornais que o governo vende, quando

avariada, grande quantidade dessas pólvoras.

Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia

ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que

explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas

em constante perigo.

Creio que o governo não é assim um negociante

ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição

de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre

zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos

suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.

Lima Barreto Pólvora e cocaína In: Vida urbana, 5/1/1915

Internet: <www.dominiopublico.gov.

br> (com adaptações)

Com relação às ideias do texto CB1A1AAA, que data de janeiro

de 1915, julgue os itens a seguir.

Conforme o texto, o governo vendia a particulares todo o

excedente de explosivos não utilizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q2.

Texto CB4A1AAA

Narração é diferente de narrativa, uma vez que 

mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que 

eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de 

acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está 

presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e 

sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,



peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos 

corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas, 

desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas, 

nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração, 

por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia. 

Uma contagem de palavras na base de dados do 

Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra 

vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas 

seu sentido vem mudando. 

A expressão disputa de narrativas, que teve um boom 

dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito 

à acepção mais literária do termo, como narrativa de um 

romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de 

narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser 

elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez 

aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda 

narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um 

movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas 

escolhas de um narrador.

Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do

texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais e

literários, o termo narrativa passou a ser considerado um

sinônimo de narração.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE

Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as

ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.

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

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens

que se seguem.



Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q4.

De acordo com uma lista da International Union for

the Conservation of Nature, o Brasil é o país com o maior

número de espécies de aves ameaçadas de extinção, com um

total de 123 espécies sofrendo risco real de desaparecer da

natureza em um futuro não tão distante. A Mata Atlântica

concentra cerca de 80% de todas as aves ameaçadas no país,

fato que resulta de muitos anos de exploração e

desmatamentos. Atualmente, restam apenas cerca de 10% da

floresta original, não sendo homogênea essa proporção de

floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. A

situação é mais séria na região Nordeste, especialmente nos

estados de Alagoas e Pernambuco, onde a maior parte da

floresta original foi substituída por plantações de

cana-de-açúcar. É nessa região que ainda podem ser

encontrados os últimos exemplares das aves mais raras em todo

o país, como o criticamente ameaçado limpa-folha-do-nordeste

(Philydor novaesi). Essa pequena ave de dezoito centímetros

vive no estrato médio e dossel de florestas bem conservadas e

ricas em bromélias, onde procura artrópodes dos quais se

alimenta. Atualmente, as duas únicas localidades onde a

espécie pode ser encontrada são a Estação Ecológica de

Murici, em Alagoas, e a Serra do Urubu, em Pernambuco.

Pedro F. Develey et al. O Brasil e suas aves.

In: Scientific American Brasil, 2013 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e aos aspectos

estruturais do texto acima.

A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos

“homogênea” (L.9), “médio” (L.18) e “bromélias” (L.19).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q5.

Texto CB1A1BBB

São José do Rio Preto, centro urbano de tamanho 

médio, com cerca de 408 mil habitantes em 2010, localizada na 

região noroeste do estado de São Paulo, em área de clima 

tropical, é uma cidade reconhecida pelo seu calor intenso. Em 

1985, a Superintendência de Controle de Endemias do Estado 

de São Paulo detectou a presença de focos do Aedes aegypti 

em doze cidades paulistas, entre elas, São José do Rio Preto, e 

confirmou sua reintrodução no estado. Os focos foram 

encontrados em locais com concentração de recipientes,



denominados pontos estratégicos (PEs). Foi então estruturado 

o Programa de Controle de Aedes aegypti em São Paulo, que 

previa a visitação sistemática e periódica aos PEs dos 

municípios e a realização de delimitações de foco, quando do 

encontro de sítios positivos. Considerava-se que o vetor estava 

presente em um município quando continuava presente nos 

imóveis após a realização das medidas de controle que vinham 

associadas à delimitação de foco. 

Logo após a detecção de focos positivos do mosquito 

em São José do Rio Preto, realizaram-se as delimitações e a 

aplicação de controle, as quais não foram suficientes para 

eliminar o vetor. Diante da situação, em 1985, o município foi 

definido como área de infestação domiciliar e risco de dengue. 

Os primeiros casos autóctones da dengue no município foram 

registrados em 1991, atribuídos ao sorotipo DENV1. A 

primeira grande epidemia ocorreu em 1995, com 1.462 casos 

autóctones. Posteriormente, com a introdução dos demais 

sorotipos, as incidências (casos/100 mil habitantes/ano) 

apresentaram comportamento cíclico: em 1999, 1.351,1; em 

2006, 2.935,7; em 2010, ano da maior incidência, 6.173,8; e, 

em 2015, até outubro, a segunda maior incidência, 5.070,8. 

Apesar de não se descartar a hipótese de que o 

aumento progressivo das incidências da dengue no município 

já seria um efeito do aumento das temperaturas, parece que 

esse fenômeno estaria mais relacionado com a circulação dos 

múltiplos sorotipos do vírus da dengue. De modo geral, a 

persistência e a intensidade da dengue em São José do Rio 

Preto são esperadas por se tratar de cidade de clima tropical e 

com condições ideais para o desenvolvimento do vetor e de sua 

relação com o patógeno.

Internet: <www revistas usp br> (com adaptações)

A respeito de aspectos linguísticos do texto CB1A1BBB, julgue os

itens a seguir.

Os vocábulos “mosquito” (R.18) e “patógeno” (R.39) têm o

mesmo referente no texto: “ Aedes aegypti” (R. 6 e 11).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego/correlação de tempos e modos verbais

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

Q6.

Texto CB1A1AAA

Não sou de choro fácil a não ser quando descubro 

qualquer coisa muito interessante sobre ácido 

desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre 

a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido 

desoxirribonucleico, uma carta que termine com “Muito amor, 

papai”. Francis Crick descobriu o desenho do DNA e escreveu 

a seu filho só para dizer que “nossa estrutura é muito bonita”. 

Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se ainda disse: 

“Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo”. Não 

esqueça os dois pacotes de leite, passe para comprar pão, 

guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e, quando 

chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir 

do qual a vida vem da vida. 

Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico 

cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam 

o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos



me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me 

espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu 

moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo 

passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada — 

a noite se guarda toda para o infinito silêncio. 

Acho que uma palavra é muito mais bonita do que 

uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra 

quer ferir outras palavras: nem desoxirribonucleico, nem 

montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus 

sinônimos, veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são 

exatamente a mesma coisa, e os do resto das palavras você 

acha. É tudo uma questão de amor e prisma, por favor não abra 

os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado, 

caramba. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e 

descobri: a raça humana é toda brilho.

Matilde Campilho. Notícias escrevinhadas na beira da estrada.

In: Jóquei. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 26-7 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aos aspectos

linguísticos do texto CB1A1AAA, no qual a autora Matilde

Campilho aborda a descoberta, em 1953, da estrutura da molécula

do DNA, correalizada pelos cientistas James Watson e

Francis Crick.

A forma verbal “termine” (R.5), que denota uma ação incerta ou

irreal, foi empregada para indicar que a carta que Crick

escreveu a seu filho, na realidade, não se encerra com as

palavras ‘Muito amor, papai’ (R. 5 e 6).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

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

Q7.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

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

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

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

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

programas que gravitam em torno da criança e não mais

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

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

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

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

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

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

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

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q8.

Texto CB1A1AAA

Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é

a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os

jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.

A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto

paiol, e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como

se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando

uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.

Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego

útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais,

convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,

se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas

na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e

creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados

positivos.

Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas

a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa

a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a

começar pelo do Maine, na baía de Havana, sem esquecer

também o do Aquidabã.

Noticiam os jornais que o governo vende, quando

avariada, grande quantidade dessas pólvoras.

Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia

ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que

explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas

em constante perigo.

Creio que o governo não é assim um negociante

ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição

de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre

zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos

suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.

Lima Barreto Pólvora e cocaína In: Vida urbana, 5/1/1915

Internet: <www.dominiopublico.gov.

br> (com adaptações)

No que se refere às estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA,

julgue os itens seguintes.

O sujeito elíptico da forma verbal “anda” (R.28) retoma a

expressão “um negociante ganancioso” (R. 26 e 27).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q9.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às 

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o



sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — 

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro 

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito 

filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por 

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de 

Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas 

não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo 

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:

Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q10.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).



Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: TECNOLOGISTA - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / INPI / 2014 / CESPE

Q11.

Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou

figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto

ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou

prestador de serviços de seus concorrentes.

Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o

direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o

façam. Nos casos em que a marca for registrada, o uso

evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma

intenção de lucro direto ou indireto, dependerá de autorização

de seu titular. Para usos não comerciais — como um recurso

educacional, por exemplo —, a marca pode ser citada e

estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a

obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da

marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam

a sua reputação ou que alterem a sua integridade. Se as

mudanças forem feitas apenas para fins de estudo em ambiente

de sala de aula, não haverá problema, porém os alunos devem

ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais

ou em qualquer outro canal público.

D. P. Almeida, I. G. Del Monde e P. P. Pinheiro (Coord.). Manual

de propriedade intelectual. Versão 2012-2013. Araraquara: UNESP,

NEaD, p. 40. Internet: <www.acervodigital.unesp.br> (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos a estruturas linguísticas do texto.

As palavras “distintivo” (L.1), “indireto” (L.9) e “público”

(L.19) exercem a função de modificadores nominais.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q12.



Tirinha I

Tirinha II

Internet: <www.willtirando.com.br>.

Com relação às tirinhas I e II apresentadas, julgue os seguintes

itens.

No título da tirinha II, a expressão “tivesse bombando” é

característica da linguagem informal, típica do gênero textual

tirinha.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de Correspondências oficiais (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

Fonte: CARGO 1: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q13.



Considerando que o texto apresentado constitua um expediente

hipotético, julgue os itens a seguir, acerca de aspectos da redação

oficial.

Haja vista os órgãos interlocutores da comunicação, o

expediente apresentado é um ofício.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Linux

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q14.

Acerca dos ambientes Linux e Windows, julgue os itens que se

seguem.

O Linux Kernel forma a estrutura do sistema operacional

Linux.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções de sistema operacional / Ambientes Windows

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

Q15.

Com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente 

Microsoft Office, julgue os itens a seguir.



Pelo Painel de Controle do Windows, é possível acessar mais

rapidamente os ícones dos programas fixados pelo usuário ou

dos programas que estão em uso.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente LibreOffice/BROffice)

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

Q16.

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

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

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

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

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q17.

Julgue os próximos itens, em relação aos conceitos da arquitetura

cliente-servidor e de Internet e intranet.

A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas,

continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer

ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q18.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

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

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

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

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• CERTO

• ERRADO

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



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

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q19.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

No catálogo de endereços das versões mais recentes do

Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o

mesmo email.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q20.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

Ao realizar uma pesquisa na Internet, o Google distingue

palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em

minúsculas no texto a ser pesquisado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q21.

Com relação aos sistemas operacionais Linux e Windows e às redes

de computadores, julgue os itens seguintes.

As empresas e os órgãos públicos têm utilizado as redes sociais

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

relevante meio de comunicação para as instituições.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q22.

No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a

Internet, julgue os próximos itens.

Computação em nuvem é a forma de utilizar memória 

computacional e local de armazenamento de arquivos em



computadores interligados à Internet, podendo esses arquivos 

ser acessados de qualquer lugar do mundo conectado a esta 

rede.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q23.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

Treinamento e conscientização dos empregados a respeito

de segurança da informação são mecanismos preventivos

de segurança que podem ser instituídos nas organizações,

uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco

da cadeia de segurança.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

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

Q24.

Julgue os itens subsecutivos, referentes às noções de segurança da

informação.

O princípio de não repúdio impede que o autor de um

documento negue a criação e a assinatura desse documento.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q25.

Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da

informação, julgue os seguintes itens.

Enquanto estiver conectado à Internet, um computador não

será infectado por worms, pois este tipo de praga virtual não é

transmitido pela rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO



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

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q26.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste

no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na

liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de

entrada, à medida que isso se fizer necessário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q27.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento

de becape corporativo de correio eletrônico é executado

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e

removeu da lixeira, às 17 h 55 min de determinado dia, um

email que chegou à sua caixa postal às 14 h 27 min desse

mesmo dia. Assertiva: Nessa situação, o email que foi

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q28.

Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados

à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.

Na Internet, existem ferramentas que otimizam a tarefa de

manipular arquivos, como o Google Docs, que permite o

armazenamento online e o compartilhamento de arquivos,

dispensando a necessidade, por exemplo, de um usuário enviar

um mesmo arquivo por email para vários destinatários.

• CERTO

• ERRADO

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



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

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

Q29.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,

bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

Nem todos os meios para se alcançar algo são justificáveis do

ponto de vista da ética, uma vez que fins éticos exigem,

necessariamente, meios éticos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q30.

A respeito de ética e de conceitos a ela relacionados, julgue os

seguintes itens.

O pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra

comportamento ético no exercício da cidadania, uma vez que,

mediante o cumprimento de suas obrigações tributárias, o

cidadão colabora para o custeio das despesas comuns.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética e função pública

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

Q31.

Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os

itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das

atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas

funções.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994)

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q32.

Julgue os seguintes itens, a respeito da ética no serviço público.



A comissão de ética de um órgão, caso todos os seus

integrantes estejam de acordo, pode aplicar penas que vão

desde a censura até a demissão de um servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Deveres e proibições

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

Q33.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

É dever dos servidores públicos atender ao público com

presteza, disponibilizando todas as informações por ele

requeridas.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q34.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Responsabilidades

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

Q35.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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



Ética no Serviço Público / Ética no Setor Público / Lei nº 8.112/1990 e alterações: regime disciplinar / Penalidades

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q36.

Julgue os itens seguintes, relativos ao regime dos servidores

públicos federais e à ética no serviço público.

A demissão será a penalidade disciplinar cabível para o

servidor que se recusar a ser submetido a inspeção médica

determinada pela autoridade competente.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992 / Das disposições gerais

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

Q37.

Conforme a Lei de Improbidade Administrativa —

Lei nº 8.429/1992 —,

o agente público que revelar, para pessoa de sua confiança,

fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e sobre o

qual deveria manter segredo cometerá conduta antiética, não se

configurando, nesse caso, ato de improbidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992 / Dos atos de improbidade administrativa

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q38.

Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,

bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são

cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a

possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa

que não exerça mandato, cargo, emprego ou função

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q39.



As três figuras precedentes, cada uma com diversos

símbolos, foram desenhadas na parede de um suposto esconderijo

inimigo. O serviço de inteligência descobriu que cada um dos

símbolos representa um algarismo do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9}.

Com referência a essas figuras, julgue os itens seguintes.

Considere que o significado da figura II seja “data: com dia e

mês, nessa ordem”. Nesse caso, há a possibilidade de pelo

menos 7 interpretações para essa figura.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q40.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

O texto que se segue, produzido por um detetive durante uma

investigação criminal, ilustra um raciocínio por indução.

Ontem uma senhora rica foi assassinada em sua casa. No

momento do crime, havia uma festa na casa da vítima e nela

estavam presentes umas cinquenta pessoas. Dessas

cinquenta, é sabido que nove tinham algum tipo de problema

com a senhora assassinada. Assim, é plausível supor que o

assassino esteja entre essas nove pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q41.

Considere as seguintes proposições: P: O paciente receberá

alta; Q: O paciente receberá medicação; R: O paciente receberá visitas.

Tendo como referência essas proposições, julgue os itens a seguir,

considerando que a notação ~S significa a negação da proposição S.

A proposição ~P→[Q∨R] pode assim ser traduzida: Se o

paciente receber alta, então ele não receberá medicação ou não

receberá visitas.

• CERTO

• ERRADO



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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

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

Q42.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

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

Q43.

Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma

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

ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente

à afirmação feita, julgue os próximos itens.

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

pelos presentes no referido colegiado, é inferior a 500.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

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

Q44.

Uma pesquisa revelou características da população de uma 

pequena comunidade composta apenas por casais e seus filhos. 

Todos os casais dessa comunidade são elementos do conjunto 

A ∪ B ∪ C, em que 

 

 

A = {casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos de 

idade}; 

 

B = {casais com pelo menos um filho com menos de 10 anos 

de idade}; 



C = {casais com pelo menos 4 filhos}. 

 

 

Considerando que n(P) indique a quantidade de elementos 

de um conjunto P, suponha que n(A) = 18; n(B) = 20; n(C) = 25; 

n(A∩B) = 13; n(A∩C) = 11; n(B∩C) = 12 e n(A∩B∩C) = 8. O 

diagrama a seguir mostra essas quantidades de elementos. 

 

Com base nas informações e no diagrama precedentes, julgue os

itens a seguir.

A referida comunidade é formada por menos de 180 pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q45.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito

de juros, divisão proporcional e regra de três.

Um terreno retangular medindo 100 m × 200 m foi colocado

à venda por R$ 250.000,00. O terreno poderá ser vendido

inteiro ou em frações e, nesse caso, o preço do m2 da fração

de terreno é igual ao do m2 do terreno inteiro. Nessa situação,

se um indivíduo desejar comprar uma fração medindo 50 m × 100 m, ele pagará R$ 125.000,00 por essa fração de

terreno.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada ao MPU e ao CNMP / Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75/1993)

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

Q46.



Com relação à Lei Orgânica do MPU, bem como às funções, aos

princípios institucionais e à autonomia funcional e administrativa do

Ministério Público (MP), julgue os itens a seguir.

Caso um indivíduo tenha sido preso em flagrante delito por ter

cometido crime de competência da justiça federal, o membro

do Ministério Público Federal (MPF) que atuar no caso terá

independência funcional irrestrita.

• CERTO

• ERRADO

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

Legislação Aplicada ao MPU e ao CNMP / Dispositivos constitucionais referentes ao MPU e ao CNMP

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

Q47.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Os chefes dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do

Distrito Federal são nomeados pelo presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: princípios fundamentais

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

Q48.

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao

legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas

diversas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais: normas de eficácia plena, contida e limitada; normas programáticas

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

Q49.

Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos

e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz do

entendimento do STF.

Lei estadual que estabeleça a vinculação do subsídio dos

deputados estaduais a percentual do subsídio dos deputados

federais será considerada constitucional.

• CERTO

• ERRADO



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

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

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

Q50.

Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e garantias

fundamentais, ao meio ambiente e à organização

político-administrativa.

Constitui regra de garantia do direito humano fundamental

ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser

legitimado a propor ação popular visando à anulação de ato

lesivo ao meio ambiente.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q51.

Em relação à eficácia das normas constitucionais, aos direitos

e garantias fundamentais e às disposições gerais constitucionais

sobre os servidores públicos, julgue os itens a seguir.

A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio da

implementação de normas de saúde, higiene e segurança,

é direito dos trabalhadores em geral, sendo aplicável também

aos servidores ocupantes de cargos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q52.

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito de nacionalidade.

Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a

dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o

direito de sangue e o direito de solo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q53.



Acerca dos direitos políticos, julgue os itens que se seguem.

A condenação pela prática de ato de improbidade

administrativa é hipótese de que resulta perda dos direitos

políticos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Competências da União

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

Q54.

Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e garantias

fundamentais, ao meio ambiente e à organização

político-administrativa.

Em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, compete

privativamente à União legislar sobre requisições militares.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Competências dos Estados, Distrito Federal e Municípios

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

Q55.

A respeito da organização político-administrativa dos entes

federados, julgue os itens que se seguem.

Em regra, é vedado aos entes federados estabelecer aliança

com representantes de cultos religiosos ou igrejas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

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

Q56.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011,

que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q57.

A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre

o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,

julgue os itens seguintes.

Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é

obrigatória a aprovação em concurso público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q58.

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

seguem.

Segundo a Constituição Federal de 1988, o título de bacharel

em direito é requisito indispensável ao cargo de ministro

do Supremo Tribunal Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Supremo Tribunal Federal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q59.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Situação hipotética: Um servidor público federal ofereceu

representação ao Ministério Público contra o presidente de

uma grande empresa que lhe havia oferecido quantia indevida,

a fim de obter favorecimento em um processo administrativo.

O servidor apresentou como prova uma conversa telefônica por

ele gravada. Assertiva: Nessa situação, em que pese a

inexistência de autorização judicial, tal prova será considerada

lícita.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça

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

Q60.



Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

Compete ao CNJ eleger os órgãos diretivos do Tribunal

Regional Federal da 1.ª Região bem como dispor sobre

competência e funcionamento dos órgãos jurisdicionais e

administrativos desse tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Superior Tribunal de Justiça

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q61.

A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 1988 (CF) sobre

o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,

julgue os itens seguintes.

É competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça julgar

governadores de estado por crimes de responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais

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

Q62.

Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

Compete à justiça federal julgar processos em que a União seja

autora, ré ou assistente, inclusive os decorrentes de acidente de

trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes do Trabalho

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

Q63.

No que concerne os poderes da República, julgue os itens a seguir.

O Tribunal Superior do Trabalho será composto de vinte sete

ministros, escolhidos entre brasileiros com mais de trinta e

cinco anos e menos de sessenta e cinco anos de idade,

nomeados pelo presidente da República, após aprovação pela

maioria simples do Senado Federal.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes Eleitorais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q64.

Acerca do alistamento eleitoral e da organização da justiça eleitoral,

julgue os próximos itens.

O Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, sete

membros, entre os quais estão dois representantes do

Ministério Público Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes Militares

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

Q65.

Em relação aos direitos e deveres fundamentais, à nacionalidade e

ao Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

No Superior Tribunal Militar, poderá ser constituído órgão

especial para o exercício das atribuições administrativas e

jurisdicionais delegadas de competência do tribunal pleno.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Tribunais e Juízes dos Estados

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

Q66.

Acerca do Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

Os desembargadores do Tribunal Regional Federal da

1.ª Região que cometam crimes de responsabilidade serão

processados e julgados originariamente pelo STF.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia Pública

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q67.

Com relação aos Poderes da República e às funções essenciais à

justiça, julgue os itens subsequentes.

Cabe à Advocacia-Geral da União a representação judicial e

extrajudicial não apenas do Poder Executivo, mas também dos Poderes Legislativo e Judiciário.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça / Advocacia e da Defensoria Pública

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

Q68.

Acerca do Ministério Público e da defensoria pública, julgue os

itens seguintes.

Ao defensor público estadual é assegurada a garantia de

inamovibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Noções de organização administrativa

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

Q69.

Com relação à administração direta e indireta, centralizada e

descentralizada, julgue os itens a seguir.

O Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, um órgão

classificado como autarquia em regime especial, integra a

administração indireta da União.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q70.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

A descentralização, uma característica da administração

direta, visa distribuir competências dentro de uma mesma

pessoa jurídica, organizada hierarquicamente, a fim de atingir

um melhor desempenho.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q71.



Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos,

julgue os itens a seguir.

A competência do sujeito é requisito de validade do ato

administrativo e, em princípio, irrenunciável, porém sua

irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação

ou avocação de competências legalmente admitidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

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

Q72.

A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e

discricionário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

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

Q73.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que

compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes

públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função públicos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q74.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988,

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,

direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q75.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Uso e abuso do poder

Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q76.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Princípios, dispensa e inexigibilidade

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

Q77.

No que se refere a dispensa de licitação, julgue os itens seguintes.

Não se realizará procedimento licitatório no caso de alienação

de bem imóvel da administração pública para outro órgão

ou entidade também da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades

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

Q78.

Tendo como referência as disposições da Lei nº 9.784/1999

e da Lei nº 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.



Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão

são modalidades de licitação, sendo vedada a combinação

entre elas ou a criação de outras modalidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitação / Lei nº 8.666/1993

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

Q79.

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

a seguir.

O projeto básico é requisito indispensável para a abertura

de licitação para a realização de obras e serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

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

Q80.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

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

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q81.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício

que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração: evolução da administração pública no Brasil após 1930

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



Q82.

Acerca da evolução da administração pública no Brasil após 1930,

julgue os itens a seguir.

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, lançado

em 1995, objetivava transferir para o setor privado os serviços

não exclusivos, por meio de um programa de publicização.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q83.

Acerca do processo administrativo nas organizações, julgue os

itens a seguir.

Planejamento, organização, direção e controle são

considerados funções básicas e interdependentes na

administração das organizações modernas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Processo administrativo / Estrutura organizacional

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

Q84.

A respeito das estruturas organizacionais, julgue os itens

subsequentes.

Nas organizações, a estrutura informal deve ser extinta

porque constitui empecilho que interfere e oferece resistência

a ordens formais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Processo administrativo / Cultura organizacional

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

Q85.

Acerca da cultura organizacional, julgue os itens seguintes.

Em uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico

e até mesmo a decoração compõem a cultura organizacional.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional

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

Q86.

Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação

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

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é

mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em

relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão

controlador.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ESPECIALIDADE ADMINISTRAçãO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q87.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas e à gestão da

qualidade em organizações.

Entre os desafios contemporâneos na gestão de pessoas,

destaca-se a necessidade de gerenciar mudanças, o que exige

manter comunicação contínua de nível pessoal e sensibilizar as

pessoas para que se comprometam com as mudanças.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Gestão de pessoas / Comportamento organizacional: relações indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q88.

Com referência à gestão de pessoas em uma organização, julgue os

itens seguintes.

Todas as modalidades de recompensas e punições são

legítimas, caso se fundamentem no estímulo aos esforços

individuais em prol dos objetivos organizacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q89.



Com relação à gestão da qualidade no contexto organizacional,

julgue os itens a seguir.

O envolvimento da alta administração é essencial para o

sucesso da gestão da qualidade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q90.

Com relação à gestão da qualidade no contexto organizacional,

julgue os itens a seguir.

O controle estatístico de qualidade assegura a qualidade

dos produtos e dos serviços por ele inspecionados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q91.

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

Segundo o GESPÚBLICA, avaliar os resultados da gestão se

refere ao monitoramento e avaliação propriamente dita de

indicadores atinentes à economicidade, à execução e

à excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q92.

No que concerne a noções de gestão de processos, julgue os itens

subsequentes.

O espaço de melhoria de um processo corresponde à diferença

entre a situação atual (as is) e a situação desejada (to be).

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Legislação administrativa / Requisição



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

Q93.

A respeito dos atos administrativos em espécie e da intervenção do

Estado na propriedade privada, julgue os itens seguintes.

Como regra, o tombamento pela administração pública não

confere ao proprietário direito a qualquer indenização.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Legislação administrativa / Regime jurídico dos servidores públicos federais / Admissão, demissão, concurso público, estágio

probatório

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q94.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

A investidura em cargo público ocorre com a nomeação

devidamente publicada em diário oficial.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Legislação administrativa / Regime jurídico dos servidores públicos federais / Vencimento básico, licença, aposentadoria

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q95.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as

seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais,

incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento,

nas condições indicadas em lei.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Noções de arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos

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

Q96.

Acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação

arquivística, julgue os itens que se seguem.

O objetivo primeiro do arquivo é servir de testemunho

histórico.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Noções de arquivologia / Legislação arquivística

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

Q97.

Acerca dos princípios e conceitos da arquivologia e da legislação

arquivística, julgue os itens que se seguem.

São considerados arquivos estaduais o arquivo do Poder

Executivo, o do Poder Legislativo e o do Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO

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

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

documentos

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

Q98.

A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

O registro de determinado documento consiste na identificação

de pontos de acesso a esse documento.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q99.

A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.

Os documentos de arquivo são classificados de acordo com

a sua função.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Noções de arquivologia / Gestão de documentos / Acondicionamento, armazenamento, arquivamento e ordenação de documentos de

arquivo

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

Q100.

A respeito de gestão de documentos, julgue os itens a seguir.



Ocorre o arquivamento quando uma autoridade determina

a guarda do documento depois de cessada a sua tramitação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q101.

Acerca da tabela de temporalidade, julgue os itens seguintes.

A tabela de temporalidade é formada, exclusivamente,

pelos documentos da atividade-fim, que são os mais

importantes e a razão de ser da própria instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q102.

Em relação à preservação e à conservação de documentos

de arquivo, julgue os itens subsequentes.

Para preservar documentos em papel, é necessário controlar

as condições ambientais: a temperatura deve ser alta e

a umidade do ar deve ser baixa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Atributos para classificação de materiais

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

Q103.

A respeito da classificação e codificação de recursos materiais,

julgue os itens a seguir.

Para que os materiais sejam aglutinados conforme as

características compartilhadas entre eles, o processo de

classificação deverá levar em conta atributos como a

flexibilidade, a praticidade e a abrangência.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Tipos de classificação

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



Q104.

A respeito da classificação e codificação de recursos materiais,

julgue os itens a seguir.

O sistema de codificação de materiais FSC (federal supply

classification) é composto por onze algarismos, estruturados da

seguinte forma: um conjunto de quatro dígitos, no qual os dois

primeiros correspondem ao código de grupo, e os dois

seguintes, em conjunto com os dois primeiros, ao número de

identificação; e um conjunto de sete dígitos, que correspondem

ao código de classe.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Classificação de materiais / Metodologia de cálculo da curva ABC

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

Q105.

A respeito da classificação e codificação de recursos materiais,

julgue os itens a seguir.

Na curva ABC, os itens pertencentes à classe A são

considerados os menos importantes, devido à sua pequena

participação no valor total do capital empregado no estoque.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Gestão de estoques

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

Q106.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.

Além de dar celeridade ao processo de vendas, o código

de barras é uma importante ferramenta para aprimorar

qualquer processo que envolva controle de mercadorias.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Compras / Organização do setor de compras

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

Q107.

Julgue os itens que se seguem, relativos às atividades básicas de

administração de materiais e patrimônio.



Entre os procedimentos básicos da administração de materiais

incluem-se a especificação de compras, a ocasião oportuna de

comprar, o conhecimento dos fornecedores e o estabelecimento

da quantidade ideal.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Compras / Etapas do processo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q108.

Acerca da gestão de estoques e compras e dos procedimentos de

compras no setor público, julgue os itens que se seguem.

As etapas do ato de comprar, ligadas diretamente aos

fundamentos do gerenciamento de estoques, são: determinação

de o quê, de quando e de quanto comprar.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Compras / Perfil do comprador

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q109.

Acerca das etapas do processo de compra, do perfil do comprador

e das modalidades de compra, julgue os itens seguintes.

O comprador detém autoridade e autonomia para representar

a empresa, no entanto ele não pode ser responsabilizado por

acordos estabelecidos e não cumpridos pelos fornecedores.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Compras / Modalidades de compra

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q110.

A respeito dos procedimentos de compras e aquisições nas

organizações, julgue os itens que se seguem.

Uma das vantagens do processo descentralizado de compras é

a economia de escala, em função das negociações distintas para

a contratação de fornecimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Compras / Cadastro de fornecedores



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

Q111.

No que se refere à administração de recursos materiais, julgue

os itens seguintes.

Faturas e duplicatas são exemplos de títulos para cobrança

no processo de pagamento de fornecedores.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Objeto de licitação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q112.

Com relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito das

licitações e contratações da administração pública, julgue os itens

que se seguem.

Embora vise garantir a observância do princípio constitucional

da isonomia, o processo licitatório poderá, excepcionalmente,

priorizar a proposta que promova em maior grau o

desenvolvimento sustentável, em detrimento da proposta mais

vantajosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Compras no setor público / Edital de licitação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q113.

Com referência ao edital de licitação para compras no setor público,

julgue os itens subsequentes.

Até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das

propostas, os órgãos integrantes do sistema de controle interno

poderão solicitar, para exame, cópia do edital de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Entrada

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q114.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.

Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e 

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem



orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas 

de itens estocados e são, também, métodos de avaliação de 

estoques.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Conferência

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q115.

A respeito de recebimento e armazenagem de recursos materiais,

julgue os próximos itens.

O responsável pelo recebimento de mercadorias, no ato da

entrega, deverá inspecionar os produtos, verificar se as notas

fiscais estão de acordo com os pedidos bem como avaliar se os

lançamentos contábeis foram feitos corretamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Objetivos da armazenagem

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q116.

No que se refere ao gerenciamento de estoque e às formas de

avaliação da qualidade dos materiais recebidos, julgue os próximos

itens.

O estudo de estoques é realizado com base na previsão do

consumo, que pode ser estimado pelo método da média

aritmética, cuja principal vantagem é a inexistência de

diferentes pesos entre os valores mais antigos e os valores mais

recentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas de armazenagem

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

Q117.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

Documentos sigilosos produzidos por órgãos públicos

requerem uma armazenagem complexa, devido à

confidencialidade das informações neles presentes.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração de Recursos Materiais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute)

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

Q118.

Julgue os itens que se seguem, relativos às atividades básicas de

administração de materiais e patrimônio.

Um dos objetivos do leiaute de um armazém é garantir a

utilização máxima do espaço.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Distribuição de materiais / Características das modalidades de transporte

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q119.

Com relação às modalidades de transporte, julgue os itens

subsecutivos.

O transporte ferroviário, ideal para o transporte de cargas de

grandes volumes e de baixo valor agregado, possui custos

variáveis altos e custos fixos baixos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Distribuição de materiais / Estrutura para distribuição

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q120.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de materiais.

A distribuição física de produtos acabados proporciona

subsídios para a utilização da ferramenta roteirização, a qual

fornece à organização dados para a escolha do melhor trajeto

(origem/destino) para entrega do produto.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Tombamento de bens

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

Q121.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.



É vedada, em qualquer hipótese, a saída do país de uma obra

de arte tombada e incorporada ao patrimônio histórico de um

museu nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Controle de bens

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

Q122.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A gestão patrimonial engloba o controle de materiais

permanentes, considerados bens patrimoniais tangíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Inventário

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

Q123.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

O inventário físico realizado em um órgão público em função

da mudança do gestor da unidade é denominado inventário

eventual.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alienação de bens

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

Q124.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A alienação de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta

entre entidades da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais / Gestão patrimonial / Alterações e baixa de bens

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

Q125.



A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A transferência gratuita de posse de um bem de uma instituição

pública para outra inviabiliza a baixa patrimonial do bem

cedido.

• CERTO

• ERRADO

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