
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

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

Q1.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

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

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

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

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

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

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

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

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

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

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

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Segundo o texto, é implausível considerar que o trabalho

com o patrimônio se converta em uma ação política.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Estrutura e organização do texto

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

Q2.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

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

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

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

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

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

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

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

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.

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

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

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Por expor as ideias da autora, o texto é predominantemente

descritivo.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Ortografia

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Semântica

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

Q4.

Siron Franco, artista plástico contemporâneo,

realiza uma montagem em Brasília, em 1990, no Dia da

Criança. A obra é uma bandeira brasileira feita de caixões

coloridos de crianças, exposta em frente ao Congresso

Nacional. Desconstrói, no coração do poder político

brasileiro, o emblema da pátria e a imagem do Brasil como

país do futuro.

A criança sempre foi vista como símbolo do futuro,

como parte de um discurso ancorado tanto na retórica

ufanista do texto político quanto no discurso cristão,

responsável pela defesa de uma imagem de inocência

infantil. Pautado pelo princípio teleológico do tempo, o

presente irá atuar nesses discursos como instrumento de

mediação para que se conserve a lição do passado como

intocável e permanente. Da mesma forma, postula-se a

projeção desses valores em direção a uma realização

futura. O presente apenas se justifica como intermediário

da passagem da tradição para os anseios da posteridade. A

obra de Siron Franco revela-se, contudo, alheia a essa

concepção moderna de tempo, ao capturar o retrato do

presente, a mortalidade infantil, destituído de qualquer

registro de fantasia. Na sua intenção de expor um

problema, de forma horizontal e opaca, o objeto artístico

inverte o projeto moderno que regeu a construção da

capital do país, um “oásis” plantado no planalto central,

como manifestação utópica do novo e do voo rumo ao

progresso.

Eneida Maria de Souza. Brasília é uma estrela espatifada. In: Crítica

cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 142-3 (com adaptações).

No que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

Na linha 19, a palavra “alheia” foi empregada com o sentido

de distante.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Morfologia



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

Q5.

Uma das grandes cousas que se veem hoje no

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

transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da

África continuamente estão passando a esta América. Entra

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

seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram

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

cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior

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

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

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

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

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

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

mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os

interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das

próprias!

Já se depois de chegados olharmos para estes

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

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

fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo

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

senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os

senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os

senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados

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

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

apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da

tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás

como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da

extrema miséria.

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

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

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

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto

precedente, julgue os itens que se seguem.

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

duração no tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe

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

Q6.

Se os historiadores produzem o passado e é o 

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio 

fazem política, inventando o patrimônio nacional, 

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais 

que circunscrevem os limites da nação. 

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao 

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da 

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de 

construção do Estado e, portanto, de poder. 

Certa produção historiográfica e sociológica, em 

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



clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a 

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e 

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os 

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na 

sua produção intelectual, em função de um processo de 

formação, enquadramento e disciplinarização que 

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas 

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de 

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas 

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem 

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

política das instituições em que estão inseridos, entre 

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do 

momento. 

Alguns desses autores, em confronto com 

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais, 

verificavam, também, que, diante de estratégias de 

dominação — identificadas em microescalas e em 

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a 

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de 

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

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam 

e alimentam esperanças de transformação. 

Ainda que circunscritas a determinados limites, 

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes, 

colocam em movimento as relações e podem alterar a 

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um 

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente. 

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do 

exercício de violência simbólica ao qual somos 

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos, 

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de 

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha 

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

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se 

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens 

para a ação.

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

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

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

Infere-se dos sentidos do texto que os autores a que se refere

a expressão “Alguns desses autores” (■.26) são os

responsáveis por “Certa produção historiográfica e

sociológica” (■.10).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q7.

Uma das principais características da sociedade 

contemporânea é a velocidade de suas transformações. 

Esse novo cenário traz um desafio para as cidades: a 

necessidade de conciliar os novos hábitos de sua 

população, em constante mutação, com a ocupação 

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

localização de equipamentos públicos, de mobilidade. 

Essas mudanças são um reflexo da inserção das



cidades na economia global, o que aumentou o número de 

atores (empresas, instituições públicas, associações) 

envolvidos na condução das políticas públicas. 

Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar 

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

segmentação ainda maior de interesses. É cada vez mais 

difícil imaginar que uma ação pública vá atingir a 

aspiração de todos em um único objetivo comum. 

Há de se pensar em sistemas mais ágeis de 

governança urbana, em que os cidadãos sejam chamados a 

participar das decisões para ações de pequena ou grande 

escala. 

Além de todos os desafios impostos pela 

inconstância e pela fragmentação das demandas sociais, 

vivemos um divórcio entre política e poder. 

Para fazer frente a essas transformações, é 

necessário um novo tipo de planejamento urbano. 

Conceitos rígidos dão lugar à flexibilidade, à análise de 

cenários alternativos e à inclusão da sociedade na 

formulação das políticas. 

Nesse contexto novo, o patrimônio histórico tem de 

ser integrado ao planejamento da cidade, sob pena de ficar 

à deriva em um mar de interesses puramente econômicos. 

Vanessa Fernandes Correa e Mauro Sérgio Procópio Calliari. As 

transformações da cidade contemporânea. In: Preservando o patrimônio 

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

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB2A1BBB,

julgue os próximos itens.

As vírgulas empregadas após as palavras “flexibilidade”

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

pontuação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Elaboração de textos para comunicações de rotina (e-mails, despachos, carta e ofício)

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

Q8.

Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

O documento apresentado é um memorando, já que visa à

comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o

assunto deveria suceder o vocativo.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição: princípios fundamentais

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

Q9.

No que diz respeito aos princípios fundamentais previstos na

Constituição Federal de 1988, julgue os próximos itens.

São princípios da República Federativa do Brasil, dentre

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

prevalência dos direitos humanos.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q10.

A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, julgue os

itens seguintes.

O direito de resposta proporcional a um cidadão que tenha

sido ofendido não impede o direito à indenização por dano

material, moral ou à imagem.

• 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

Q11.

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 / Administração pública / Disposições gerais

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



Q12.

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

Q13.

Paulo participou de processo seletivo para ingresso em

carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o

quantitativo de dezoito vagas, e Paulo foi aprovado na décima

terceira posição. O prazo de validade da seleção foi prorrogado

uma vez e ele ainda não foi empossado.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos

concursados para assumir o cargo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Poderes da União

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

Q14.

Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue os itens

subsequentes.

Compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de

processo contra o presidente da República, e ao Senado

Federal compete o seu processamento e julgamento, nos

casos de crimes de responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q15.

Acerca dos atos administrativos, julgue os próximos itens.



A imperatividade do ato administrativo prevê que a

administração pública, para executar suas decisões, não

necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário.

• 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

Q16.

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 / Ato administrativo / Invalidação

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

Q17.

Acerca dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

O ato administrativo praticado por autoridade incompetente

pode ser convalidado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Disposições

Preliminares

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

Q18.

Julgue os próximos itens, referentes a cargos públicos, empregos

públicos e responsabilidade civil do servidor.

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

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

própria e vencimento pago pelos cofres públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Provimento

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



Q19.

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

seguir.

Idade mínima de dezesseis anos e quitação das obrigações

eleitorais são requisitos para a investidura em cargo público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Vacância

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

Q20.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens

subsecutivos.

Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja

exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de

infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez

que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá

efeitos na esfera administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Direitos e

Vantagens

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

Q21.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

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

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

remuneração, durante o período entre a sua escolha em

convenção partidária como candidato e a véspera do registro

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Regime

Disciplinar

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

Q22.

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

seguir.



É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao

serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão

por insubsistência dos motivos da aposentadoria por

invalidez.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações posteriores) / Disposições

Gerais

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SAúDE SUPLEMENTAR / ANS / 2013 / CESPE

Q23.

No que diz respeito aos poderes da administração e aos serviços

públicos, julgue os itens a seguir.

Quando determinado cargo público está vago, o presidente da

República pode extingui-lo por decreto.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Estado, Governo e Sociedade: conceito e evolução do Estado contemporâneo; aspectos fundamentais na formação do estado

brasileiro; teorias das formas e dos sistemas de governo

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q24.

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

a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização

político-administrativa têm limitações constitucionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Administração Estratégica

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

Q25.

Acerca do processo administrativo nas organizações, julgue os

itens a seguir.

O planejamento estratégico, fortemente integrado aos

planejamentos táticos e operacionais, tem a função

de formalizar as metodologias de desenvolvimento e

de implementação de resultados a serem alcançados pelas

áreas funcionais.

• CERTO

• ERRADO



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

Gestão Pública / Organização do Estado e da gestão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q26.

Em relação à organização administrativa e à licitação

administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e

integrar a administração pública indireta, a empresa pública

não pode explorar atividade econômica.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Departamentalização; descentralização; desconcentração

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

Q27.

Julgue os itens subsequentes, referentes a organização e sua

estrutura.

Tratando-se de departamentalização funcional, a diferenciação

e agrupamento de atividades são realizados com base nas

saídas ou nos resultados da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Os agentes públicos e a sua gestão, normas legais e constitucionais aplicáveis

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q28.

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

Gestão Pública / Serviço de atendimento ao cidadão

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

Q29.

Técnicos de um órgão da administração pública 

consideram que a execução de serviços administrativos é mais



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

é realizado em sistema de revezamento e rotineiramente, sendo 

necessário repor atendentes devido a conflitos com clientes e 

ausências de servidores nos dias da escala de trabalho. 

 

 

Nessa situação hipotética, 

o relacionamento entre os servidores que se ausentam nos dias

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

conflituoso em razão das diferenças dos comportamentos

interpessoais e da quebra da confiança.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Comunicação interna e externa; relacionamento interpessoal e trabalho em equipe

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

Q30.

Os novos servidores de determinado órgão da

administração pública se relacionam facilmente com o público

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

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

essas ferramentas de comunicação, ressaltando a importância do

atendimento presencial.

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

anteriormente descrito, comportamentos distintos podem trazer

como consequência a formação de dois grupos em um mesmo

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

caso e a aspectos diversos a ele relacionados.

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

servidores aceitem as diferenças e sejam colaborativos e

participativos, para que haja bom relacionamento interpessoal

e sinergia no trabalho em equipe.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Gestão de conflitos

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

Q31.

Julgue os itens a seguir, referentes aos elementos do comportamento

organizacional.

A estratégia de gestão de conflito interpessoal mais assertiva

e colaborativa é a adoção de comportamentos que privilegiem

a satisfação das necessidades dos outros em detrimento dos

próprios interesses.

• CERTO

• ERRADO



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

Gestão Pública / Governança na gestão pública

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

Q32.

Acerca das características das organizações formais modernas, das

convergências e diferenças entre gestão pública e privada, da gestão

de resultados e da gestão de desempenho, julgue os próximos itens.

Nas organizações, para que a gestão por resultados alcance a

eficiência desejada, o planejamento deve ser realizado de

maneira vinculada ao orçamento.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q33.

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

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

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

Q34.

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

Gestão Pública / Ética no Serviço Público / Ética e função pública

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

Q35.



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

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

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

Q36.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

A punição prevista para servidor por desvio de conduta ética

reconhecido por comissão de ética é a censura ética.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão Pública / Ética no Serviço Público / Lei nº 8.429/1992: das disposições gerais, dos atos de improbidade administrativa

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

Q37.

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

Informática para Usuários / Noções de sistema operacional / Ambiente Linux

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q38.

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

Informática para Usuários / Noções de sistema operacional / Ambiente Windows

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

Q39.

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

Informática para Usuários / Edição de textos, planilhas e apresentações (Ambiente LibreOffice)

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q40.

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

informática.

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

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

que utiliza tabelas e células para a realização de cálculos ou

apresentação de dados.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q41.

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

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

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

Q42.

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

Informática para Usuários / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Outlook Express, Mozilla Thunderbird)

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

Q43.

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

Informática para Usuários / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet

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

Q44.

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

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

aplicativos para segurança da informação.

Embora possua uma enorme quantidade de recursos, o Google

não permite a realização de pesquisa de imagens por meio

da especificação de um formato de arquivo, impossibilitando,

por exemplo, que se pesquisem exclusivamente arquivos com

a extensão JPG.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática para Usuários / Redes de computadores / Grupos de discussão e Redes sociais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q45.

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

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

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

Q46.

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

Informática para Usuários / 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

Q47.

Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento

de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança

da informação, julgue os itens subsequentes.

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto

de arquivos já compactados (zipados).

• CERTO

• ERRADO

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

Informática para Usuários / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

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

Q48.

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

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

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

Q49.



A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

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

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

um pagamento ao sequestrador.

II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de

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

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

rede de outro órgão.

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

máquina estava consumindo mais recursos de memória do que

o habitual e, ao executar no computador um programa de

proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto

infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da

informação, julgue os itens subsequentes.

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

worm, pois os vírus são responsáveis por consumir muitos

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

invasor ao computador comprometido.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q50.

A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

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

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

um pagamento ao sequestrador.

II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de

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

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

rede de outro órgão.

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

máquina estava consumindo mais recursos de memória do que

o habitual e, ao executar no computador um programa de

proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto

infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da

informação, julgue os itens subsequentes.

As três situações apresentadas poderiam ter sido evitadas se

um antiadware atualizado e funcional estivesse instalado nos

computadores em questão, uma vez que esse é um tipo de

programa capaz de evitar infecções e ataques.

• CERTO

• ERRADO



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

Informática para Usuários / Segurança da informação / Procedimentos de backup

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

Q51.

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

itens.

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

duas versões da imagem do sistema criadas pelo aplicativo

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

terceira versão, a mais antiga será substituída.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q52.

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Estruturas lógicas

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

Q53.

Texto CB1A6AAA

A centralidade das relações entre a argumentação e a

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

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

figura dos especialistas ou peritos. A complexidade da nossa

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

por menos que gostemos disso — aumenta a nossa confiança nas

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

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

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

especialistas devidamente credenciados.

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

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

Considerando aspectos concernentes ao raciocínio analítico, julgue 

os itens subsequentes, relativos ao texto CB1A6AAA.



Conforme a argumentação desenvolvida no texto, peritos não

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

modo de prevenir uma guerra é estar preparado para ela,

as pessoas deverão tomar como verdadeira essa afirmação.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q54.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

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

de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

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

responsáveis pela manutenção de determinada quantidade de

armas da corporação — limpeza, lubrificação e municiamento.

Se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam a seu

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

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

Se José fizer a manutenção das armas que estavam a seu

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

a manutenção do triplo de armas que sobraram para Pedro.

Nesse caso, a quantidade de armas para manutenção a cargo

de Pedro e José é superior a 260.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Lógica sentencial (ou proposicional)

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

Q55.

Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de

argumentação.

O seguinte argumento constitui um argumento válido:

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

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

localizada em São Paulo.”

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Quantitativo / Lógica de primeira ordem

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

Q56.



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-Quantitativo / Princípios de contagem e probabilidade

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

Q57.

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-Quantitativo / Operações com conjuntos

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

Q58.

Determinado porto recebeu um grande carregamento

de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina

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

com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne

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

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

Nessa situação hipotética,

250 contêineres foram carregados somente com carne suína.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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



Q59.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

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

de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

Manoel, candidato ao cargo de soldado combatente,

considerado apto na avaliação médica das condições de saúde

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

em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000

metros em até 11 minutos. Como Manoel não é atleta

profissional, ele planeja completar o percurso no tempo

máximo exato, aumentando de uma quantidade constante,

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

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

no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância

percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso

no tempo regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Riscos, Continuidade de Negócios e Inteligência / Noções de gerenciamento de riscos operacionais aplicados à segurança / Conceitos de

identificação e classificação de ativos, vulnerabilidades, ameaças, probabilidades, impactos e alternativas de mitigação

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

Q60.

Com referência à segurança física e patrimonial das instalações

e aos dispositivos eletrônicos de segurança, julgue os itens

subsecutivos.

A atuação do profissional da segurança em situações de

identificação pessoal e de sinalização entre os integrantes da

equipe em vista de pessoas com atitudes suspeitas configura

uma das medidas dinâmicas de segurança física das

instalações.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Riscos, Continuidade de Negócios e Inteligência / Continuidade de negócios e gerenciamento de crises aplicados à segurança

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

Q61.

Julgue os itens seguintes, acerca de segurança, planejamento de

segurança, segurança corporativa estratégica e gestão da segurança

das comunicações.

As vantagens de investir na gestão de riscos voltada para a

segurança da informação incluem a possibilidade de priorizar

as ações de acordo com a necessidade e os objetivos da

empresa e a de utilizar de métricas e indicadores de resultados.

• CERTO

• ERRADO

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



Gestão de Riscos, Continuidade de Negócios e Inteligência / Inteligência competitiva / Métodos e técnicas aplicados à segurança corporativa

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

Q62.

A respeito de segurança corporativa e do seu planejamento, julgue

os itens subsecutivos.

A segurança responsável por proteger o patrimônio invisível da

instituição é denominada segurança especial ou complementar.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Riscos, Continuidade de Negócios e Inteligência / Segurança da informação e das comunicações / Comportamento seguro do usuário

Fonte: ASSISTENTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q63.

Acerca de firewalls, VPN, IDS e antivírus, julgue os seguintes itens.

Os antivírus protegem o computador de ataques de vírus

exclusivamente por meio de escaneamento de vírus conhecidos

em arquivos armazenados.

• CERTO

• ERRADO

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

Gestão de Riscos, Continuidade de Negócios e Inteligência / Segurança da informação e das comunicações / Ameaças mais comuns no ambiente

digital

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

Q64.

Acerca de malwares, julgue os itens subsecutivos.

Fileless malware tem por principal característica a ocultação

do endereço de entrada localizado no setor de início do ponto

de montagem do sistema de arquivo do disco rígido.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança Física, Operacional e Pública / Segurança de áreas e instalações / Procedimentos operacionais de segurança

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

Q65.

A respeito de segurança física e patrimonial, prevenção e combate

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

Em caso de incêndio nas instalações de determinada 

instituição, o setor de segurança deve acionar o alarme para 

evacuação do local, acionar seus brigadistas especializados e



utilizar, nos casos de incêndios que envolvam equipamentos 

elétricos, o extintor de espuma química.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança Física, Operacional e Pública / Segurança de áreas e instalações / Serviço de vigilância e sistemas eletrônicos aplicados à segurança, tais

como alarmes, sensores, CFTV e controle de acesso, dentre outros

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

Q66.

Com referência à segurança física e patrimonial das instalações

e aos dispositivos eletrônicos de segurança, julgue os itens

subsecutivos.

Os sistemas de segurança eletrônicos de detecção de alarmes

perimetral e interno são basicamente constituídos por sensores,

central de processamento e central de monitoramento.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança Física, Operacional e Pública / Gestão de emergência / Fatores de risco, prevenção e combate a incêndios; classes de incêndio; agentes

extintores; brigada contra incêndio

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

Q67.

Julgue os itens subsecutivos, relativos a prevenção e combate a

incêndios.

A espuma química é um agente eficiente em incêndios de

classe A, B e C.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança Física, Operacional e Pública / Gestão de emergência / Primeiros socorros

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

Q68.

Com relação às ações de primeiros socorros nos primeiros

momentos após o agravo da saúde de uma pessoa, julgue os itens a

seguir.

Em caso de suspeita de fratura, deve-se identificar o local

fraturado e imobilizá-lo, sem remover ou empurrar fragmentos

ósseos, além de controlar possíveis hemorragias.

• CERTO

• ERRADO

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



Segurança Física, Operacional e Pública / Proteção de autoridades / Análise de risco da autoridade; planejamento; segurança avançada, velada e

aproximada; deslocamento móvel e a pé; segurança nas instalações; aparições em público

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

Q69.

Tendo em vista que a atividade de segurança é abrangente e

envolve técnicas operacionais, armamento, técnicas de tiro e de

defesa pessoal, julgue os itens a seguir.

Nas situações em que for necessário se prevenir de uma

agressão e controlar o agressor, o agente de segurança deverá

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

violência nem de força excessivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Segurança Física, Operacional e Pública / Segurança pública / Disposições constitucionais e aspectos organizacionais; Atribuições e competências

das Polícias Federal, Militares, Civis e Guardas Municipais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q70.

Ainda de acordo com a CF, julgue os seguintes itens.

A segurança pública é direito de todos, e, nesse sentido,

incumbe à polícia civil a função de polícia judiciária da União.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Fiscalização de Contratos Terceirizados Relativos à Segurança / Noções de licitações e contratos. Lei nº 8.666/1993

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

Q71.

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 Fiscalização de Contratos Terceirizados Relativos à Segurança / Terceirização: conceitos, aspectos legais e normativos, hipóteses de

responsabilidade solidária do contratante por obrigações fiscais e trabalhistas do contratado

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q72.

Uma empresa prestadora de serviço de terceirização de 

mão de obra para a administração pública fechará as portas por 

problemas de caixa. A decisão afetará milhares de empregados da



prestadora lotados em diversos órgãos do governo federal, entre 

ministérios, agências reguladoras, autarquias e fundações. 

Conforme denúncia veiculada em jornal de grande circulação, 

empregados da empresa lotados em vários órgãos da administração 

direta e indireta não receberam o salário no mês passado. 

Com base nas informações acima, julgue os itens. 

Somente se verificada a omissão da administração pública em

fiscalizar o cumprimento das cláusulas contratuais pela

empresa prestadora do serviço, poderá ser a administração

pública responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento

das obrigações trabalhistas da referida empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Fiscalização de Contratos Terceirizados Relativos à Segurança / Registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição / Lei nº

10.826/2003 e suas alterações; Decreto nº 5.123,/2004, e suas alterações

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

Q73.

Julgue os próximos itens, acerca do Estatuto do Desarmamento

(Lei nº 10.826/2003), da Resolução Conjunta CNJ/CNMP

nº 4/2014 e do Código Internacional Q.

O ato de montar ou desmontar uma arma de fogo, munição ou

um acessório de uso restrito, sem autorização, no exercício de

atividade comercial constitui crime de comércio ilegal de arma

de fogo, com a pena aumentada pela metade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Fiscalização de Contratos Terceirizados Relativos à Segurança / Registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição / Sistema

Nacional de Armas (SINARM)

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

Q74.

Tendo em vista que a atividade de segurança é abrangente e

envolve técnicas operacionais, armamento, técnicas de tiro e de

defesa pessoal, julgue os itens a seguir.

Quanto ao funcionamento, a arma semiautomática é aquela em

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

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

operações de extração, ejeção e realimentação se dão pelo

reaproveitamento dos gases oriundos de cada disparo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Fiscalização de Contratos Terceirizados Relativos à Segurança / Segurança para estabelecimentos financeiros; normas para constituição

e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores; Lei nº 7.102/1983, e suas alterações;

Decreto nº 89.056/1983; Atividades de segurança privada; Portaria DPF nº 3.233/2012, e suas alterações



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q75.

Julgue o item abaixo, com base nos dispositivos da Lei n.º 7.102/1983.

Os estabelecimentos financeiros estão autorizados a organizar

e a executar seus próprios serviços de vigilância ostensiva e

transporte de valores, desde que os sistemas de segurança

empregados em tais atividades sejam auditados, anualmente,

por empresas especializadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Fiscalização de Contratos Terceirizados Relativos à Segurança / Convênios, contratos de repasse e termos de cooperação celebrados

pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de

programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvam a transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da

Seguridade Social da União; Portaria Interministerial nº 507/2011, e sua alterações

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

Q76.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

A aquisição de produtos e serviços com recursos transferidos pela União, por meio de convênios com entidades públicas ou privadas

sem fins lucrativos, deve ser precedida de licitação, ressalvados os casos previstos pela legislação própria.

• CERTO

• ERRADO

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