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Q1.

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos

eram considerados expressões da vontade divina, revelada

mediante a imposição de legisladores que dispunham de

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa

sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por

serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o

homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade.

Escreve H. Summer Maine que algumas experiências

societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o

enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por

favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da

produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver

conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e

ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na

direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do

direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu

a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do

poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com

algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume

aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e

espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e

práticas.

A invenção e a difusão da técnica da escritura,

somadas à compilação de costumes tradicionais,

proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o

de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas.

Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram

melhores depositários do direito e meios mais eficazes para

conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por

mais força que tivessem em função de seu constante exercício.

Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não

diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais.

Somente em tempos mais avançados da civilização é que se

começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito.

Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que

o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da

moral.

Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:

Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.

Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).

Conforme as ideias apresentadas no texto,

a legislação escrita era mais confiável que a legislação

instrumentalizada pela repetição de usos.

• CERTO

• ERRADO
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Q2.

TEXTO II

A partir de uma ação do Ministério Público Federal 

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



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

vídeos do YouTube que disseminam o preconceito, a 

intolerância e a discriminação a religiões de matriz africana, 

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

descumprimento da ordem judicial. Na ação civil pública, a 

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC/RJ) 

alegou que a Constituição garante aos cidadãos não apenas a 

obrigação do Estado em respeitar as liberdades, mas também 

a obrigação de zelar para que elas sejam respeitadas pelas 

pessoas em suas relações recíprocas. 

Para a PRDC/RJ, somente a imediata exclusão dos 

vídeos da Internet restauraria a dignidade de tratamento, que, 

nesse caso, foi negada às religiões de matrizes africanas. 

Corroborando a visão do MPF, o TRF2 entendeu que a 

veiculação de vídeos potencialmente ofensivos e fomentadores 

do ódio, da discriminação e da intolerância contra religiões de 

matrizes africanas não corresponde ao legítimo exercício do 

direito à liberdade de expressão. O tribunal considerou que a 

liberdade de expressão não se pode traduzir em desrespeito às 

diferentes manifestações dessa mesma liberdade, pois ela 

encontra limites no próprio exercício de outros direitos 

fundamentais.

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

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

os itens subsequentes.

Predomina no texto em apreço o tipo textual narrativo.

• CERTO

• ERRADO
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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
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Q4.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do

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

processos que culminaram consolidando-o como instituição e

ampliando sua área de atuação.

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,

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

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos

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

Fazenda (defensor do fisco).

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

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

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

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

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no

âmbito federal.

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

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque

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

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

ouvidoria da sociedade brasileira.

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

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

os itens que se seguem.

A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego de acento em amável

e útil.

• CERTO

• ERRADO
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Q5.

TEXTO I

O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do 

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

processos que culminaram consolidando-o como instituição e



ampliando sua área de atuação. 

No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito 

lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas 

as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas 

de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça, 

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

a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos 

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

Fazenda (defensor do fisco). 

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

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

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

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

sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no 

âmbito federal. 

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

que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque 

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

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

ouvidoria da sociedade brasileira.

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

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

os itens que se seguem.

Na linha 2, a expressão “A sua história” refere-se ao

antecedente “democracia”.

• CERTO

• ERRADO
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Q6.

Texto I

Em 1880, o deputado Rui Barbosa, da Bahia, redigiu, 

a pedido do presidente do Conselho de Ministros, José Antônio 

Saraiva, o projeto de lei de reforma eleitoral. Em abril de 1880, 

o Ministério do Império enviaria o documento à Câmara dos 

Deputados. Aprovado posteriormente pelo Senado, em janeiro 

do ano seguinte seria transformado no Decreto nº 3.029 e 

ficaria popularmente conhecido como Lei Saraiva. Por 

intermédio dela, seriam instituídas eleições diretas no país para 

todos os cargos, à exceção do de regente, amparado pelo Ato 

Adicional. 

Naquela época, o voto não era universal: para 

participar do processo eleitoral, requeriam-se 200 mil réis de 

renda líquida anual comprovada. Havia, no entanto, a previsão 

de dispensa de comprovação de rendimentos, que se aplicava 

a inúmeras autoridades, como, entre outros, ministros, 

conselheiros de estado, bispos, presidentes de província, 

deputados, promotores públicos. Praças militares e policiais 

não podiam alistar-se. 

Para candidatar-se, o cidadão, além de não ter sido 

pronunciado em processo criminal, deveria auferir renda 

proporcional à importância do cargo pretendido. Deveria, 

ainda, solicitar por escrito o seu alistamento na paróquia em 

que fosse domiciliado. Candidatos a vereador e a juiz de paz 

tinham apenas de comprovar residência no município e no 

distrito por mais de dois anos; candidatos a deputado 

provincial, dois anos na província; candidatos a deputado geral,



renda anual de 800 mil réis; e candidatos a senador deviam 

comprovar, além da idade de quarenta anos, a percepção de 

renda anual de um milhão e seiscentos mil réis. 

Uma modificação digna de nota é que, a partir daquela 

década, os trabalhos eleitorais não seriam mais precedidos de 

cerimônias religiosas, como era habitual antes da edição da Lei 

Saraiva. Refletindo a relação entre o Estado e a Igreja, já havia 

ocorrido que algumas eleições fossem realizadas em templos 

religiosos; a partir da lei, apenas na falta de outros edifícios os 

pleitos poderiam ser realizados em igrejas, muito embora fosse 

possível afixar nelas — como locais públicos que eram — 

editais informando eliminações, inclusões e alterações nos 

alistamentos.

Títulos eleitorais: 1881-2008. Brasília: Tribunal Superior

Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2009,

p. 11-2. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

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

O tempo empregado nas formas verbais “enviaria” (R.4), “seria transformado” (R.6), “ficaria” (R.7) e “seriam instituídas” (R.8)dá a entender que as ações

correspondentes a essas formas verbais não se concretizaram, de fato, no ano de 1880.

• CERTO

• ERRADO
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Q7.

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos 

eram considerados expressões da vontade divina, revelada 

mediante a imposição de legisladores que dispunham de 

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa 

sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por 

serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o 

homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade. 

Escreve H. Summer Maine que algumas experiências 

societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o 

enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por 

favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da 

produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver 

conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e 

ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na 

direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do 

direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu 

a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do 

poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com 

algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume 

aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e 

espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e 

práticas. 

A invenção e a difusão da técnica da escritura, 

somadas à compilação de costumes tradicionais, 

proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o 

de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas. 

Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram 

melhores depositários do direito e meios mais eficazes para 

conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por 

mais força que tivessem em função de seu constante exercício. 

Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não 

diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais. 

Somente em tempos mais avançados da civilização é que se



começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito. 

Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que 

o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da 

moral.

Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:

Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.

Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos

itens.

Tanto em “desenvolveu-se” (L.14) quanto em “Constata-se”

(L.27), a partícula “se” desempenha a mesma função sintática.

• CERTO

• ERRADO
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Q8.

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos

eram considerados expressões da vontade divina, revelada

mediante a imposição de legisladores que dispunham de

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa

sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por

serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o

homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade.

Escreve H. Summer Maine que algumas experiências

societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o

enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por

favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da

produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver

conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e

ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na

direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do

direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu

a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do

poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com

algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume

aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e

espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e

práticas.

A invenção e a difusão da técnica da escritura,

somadas à compilação de costumes tradicionais,

proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o

de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas.

Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram

melhores depositários do direito e meios mais eficazes para

conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por

mais força que tivessem em função de seu constante exercício.

Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não

diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais.

Somente em tempos mais avançados da civilização é que se

começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito.

Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que

o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da

moral.

Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:

Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.

Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).



Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos

itens.

Na linha 8, o emprego de vírgula logo após “H. Summer

Maine” prejudicaria a correção gramatical do período.

• CERTO

• ERRADO
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Q9.

TEXTO IV

Segundo a doutrina nacional, os crimes cibernéticos

(também chamados de eletrônicos ou virtuais) dividem-se em

puros (ou próprios) ou impuros (ou impróprios). Os primeiros

são os praticados por meio de computadores e se realizam ou

se consumam também em meio eletrônico. Os impuros ou

impróprios são aqueles em que o agente se vale do computador

como meio para produzir resultado que ameaça ou lesa outros

bens, diferentes daqueles da informática.

É importante destacar que o art. 154-A do Código

Penal (Lei nº 12.737/2012) trouxe para o ordenamento

jurídico o crime novo de “invasão de dispositivo informático”,

que consiste na conduta de invadir dispositivo informático

alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante

violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de

obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou

instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Quanto

à culpabilidade, a conduta criminosa do delito cibernético

caracteriza-se somente pelo dolo, não havendo a previsão legal

da conduta na forma culposa.

Artur Barbosa da Silveira. Os crimes cibernéticos

e a Lei nº 12.737/2012. In: Internet:

<www.conteudojuridico.com.br> (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto IV, julgue

os itens a seguir.

Na linha 10, a forma verbal “trouxe” está no singular porque

tem de concordar com “Lei”.

• CERTO

• ERRADO
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Q10.

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos 

eram considerados expressões da vontade divina, revelada 

mediante a imposição de legisladores que dispunham de 

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa 

sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por 

serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o



homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade. 

Escreve H. Summer Maine que algumas experiências 

societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o 

enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por 

favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da 

produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver 

conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e 

ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na 

direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do 

direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu 

a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do 

poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com 

algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume 

aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e 

espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e 

práticas. 

A invenção e a difusão da técnica da escritura, 

somadas à compilação de costumes tradicionais, 

proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o 

de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas. 

Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram 

melhores depositários do direito e meios mais eficazes para 

conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por 

mais força que tivessem em função de seu constante exercício. 

Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não 

diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais. 

Somente em tempos mais avançados da civilização é que se 

começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito. 

Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que 

o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da 

moral.

Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:

Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.

Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos

itens.

O emprego do sinal indicativo de crase no trecho “somadas à

compilação de costumes tradicionais” (L.24) é facultativo,

razão por que sua supressão não acarretaria prejuízo para o

sentido nem para a correção do período.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

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

Q11.

Texto III

O Decreto n.o 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, 

primeiro Código Eleitoral pátrio, instituiu a justiça eleitoral no 

Brasil, com funções contenciosas e administrativas. Eram seus 

órgãos: um Tribunal Superior (de justiça eleitoral — o decreto 

não menciona justiça eleitoral), na capital da República; um 

tribunal regional, na capital de cada estado, no DF e na sede do 

governo do território do Acre, além de juízes eleitorais nas 

comarcas e nos distritos. O Tribunal Superior — de justiça 

eleitoral — com jurisdição em todo o território nacional, 

compunha-se de oito membros efetivos e oito substitutos, e era 

presidido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal



(STF). A ele se somavam dois membros efetivos e dois 

substitutos, sorteados dentre os ministros do STF, além de dois 

efetivos e dois substitutos, sorteados dentre os 

desembargadores da Corte de Apelação do DF. Por fim, 

integravam a Corte três membros efetivos e quatro substitutos, 

escolhidos pelo chefe do governo provisório dentre quinze 

cidadãos, indicados pelo STF, desde que atendessem aos 

requisitos de notável saber jurídico e idoneidade moral. Dentre 

seus membros, elegia o Tribunal Superior, em escrutínio 

secreto, por meio de cédulas com o nome do juiz e a 

designação do cargo, um vice-presidente e um procurador para 

exercer as funções do Ministério Público, tendo este último a 

denominação de procurador-geral da justiça eleitoral. Em 

relação a esse cargo, nota-se uma peculiaridade, à época da 

criação do Tribunal Superior: o procurador-geral da justiça 

eleitoral não era o procurador-geral da República, mas sim um 

membro do próprio tribunal.

As formas de composição do TSE: de 1932 aos dias atuais.

Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação,2008, p. 11. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).

Com referência às estruturas linguísticas do texto III, julgue os itens a seguir.

A correção gramatical do texto seria preservada caso se pospusesse, na linha 12, o pronome “se” à forma verbal

“somavam”, da seguinte forma: somavam-se.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q12.

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota 

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à natureza 

moral e racional do ser humano. Suas diretrizes se assentam 

nos princípios da liberdade pessoal, do individualismo, da 

tolerância, da dignidade e da crença na vida. Já o aspecto 

“econômico” refere-se, sobretudo, às condições que abrangem 

a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou 

minimização do controle estatal, a livre empresa e a iniciativa 

privada. Ainda como parte integrante desse referencial, 

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo 

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de 

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva 

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em princípios 

básicos como: consentimento individual, representação 

política, divisão dos poderes e descentralização administrativa, 

entre outros. 

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos 

compreender melhor as ambiguidades e os limites do 

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele 

teve de conviver com uma estrutura político-administrativa 

patrimonialista e com uma dominação econômica escravista 

das elites agrárias. Emília Viotti da Costa defende que não se 

deve realçar em demasia a importância das ideias liberais 

europeias nas convulsões sociais ocorridas no Brasil 

(Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana etc.) desde 

fins do século XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter 

grande alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era 

de conhecimento limitado entre determinados segmentos 

revolucionários. O que importa ter em vista é essa distinção 

entre o liberalismo europeu, como ideologia revolucionária 

articulada por novos setores emergentes e forjados na luta



contra os privilégios da nobreza, e o liberalismo brasileiro, uma 

versão mais restrita do liberalismo europeu.

Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de

Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 63-4 (com adaptações).

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

Sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido do

período, o trecho “como ideologia revolucionária (...) os

privilégios da nobreza” (L. 30 a 32) poderia ser substituído por:

que era uma ideologia revolucionária articulada por novos

setores emergentes e forjados na luta contra os privilégios da

nobreza.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República)

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q13.

Considerando as disposições do Manual de Redação da

Presidência da República, julgue os itens que se seguem,

a respeito da adequação, do formato e da linguagem da

comunicação oficial hipotética Mem. 15/2014-CGE/PI.

Seriam mantidas a correção e a adequação da linguagem se

fosse inserido o complemento a Vossa Senhoria

imediatamente após a forma verbal “Informo”.

• 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 XP e Windows 7)

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

Q14.

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

No Windows Explorer, a ação de renomear um arquivo pode

ser realizada por meio da opção Renomear, que é acionada com

o botão direito do mouse, bem como por meio de um duplo

clique pausado.

• 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 LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q15.

A respeito de conceitos e aplicativos usados na Internet, julgue os

itens a seguir.

Os cookies são arquivos gravados no computador do usuário

utilizados pelos servidores web para gravar informações de

navegação na Internet.

• 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)

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q16.

Com relação ao programa de navegação Mozilla Firefox e ao

programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens

subsequentes.

Uma facilidade disponibilizada na última versão do navegador

Firefox é a criação de atalhos na área de trabalho, em qualquer

sistema operacional. Como exemplo, para criar um atalho de

um sítio, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a

barra de endereços e, em seguida, escolher a opção Criar Atalho

(Área de Trabalho).

• 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 (Microsoft Outlook, Outlook Express)

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



Q17.

Considerando que uma organização possua uma intranet com

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

seguir.

Se o usuário da organização desejar configurar o cliente de

correio eletrônico Microsoft Outlook para acessar o servidor

de emails da organização, ele deverá escolher uma senha de até

doze caracteres, devido às restrições de políticas de segurança

de senhas do Microsoft Outlook.

• 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: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q18.

Considerando os conceitos, os aplicativos e as ferramentas

referentes a redes de computadores, julgue os itens que se seguem.

O sítio de buscas Google permite que o usuário realize

pesquisas utilizando palavras e textos tanto em caixa baixa

quanto em caixa alta.

• 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

Q19.

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 / Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q20.

A respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows, do

Microsoft PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue os

itens a seguir.

Para que o Modo de Exibição do Apresentador do PowerPoint 

2013 seja utilizado, é necessário o uso de, no mínimo, dois



monitores: um para que o apresentador tenha a visão do eslaide 

atual e outro para que ele visualize o próximo eslaide a ser 

mostrado ao público.

• 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: ANALISTA DE POLíTICA REGULATóRIA / MEC / 2014 / CESPE

Q21.

Considerando o gerenciamento de arquivos, bem como o programa

de navegação Microsoft Internet Explorer 10 e o programa de

correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens que se

seguem.

Em um computador com o sistema Windows 8, se o usuário,

por meio da funcionalidade Explorador de Arquivos, tentar abrir

um arquivo que já esteja aberto, ele receberá uma mensagem

informando que não poderá abri-lo, pois está em execução.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q22.

A respeito de segurança da informação, julgue os itens

subsequentes.

Uma forma de implementação de segurança na Internet

envolve a utilização do protocolo HTTPS, o qual exige que o

usuário seja autenticado por meio de login e password

próprios. Essa combinação de login e password denomina-se

assinatura digital.

• 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: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q23.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao gerenciamento de

arquivos e pastas e à segurança da informação.

O vírus do tipo stealth, o mais complexo da atualidade, cuja 

principal característica é a inteligência, foi criado para agir de 

forma oculta e infectar arquivos do Word e do Excel. Embora 

seja capaz de identificar conteúdos importantes nesses tipos de 

arquivos e, posteriormente, enviá-los ao seu criador, esse vírus 

não consegue empregar técnicas para evitar sua detecção



durante a varredura de programas antivírus.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware)

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q24.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao gerenciamento de

arquivos e pastas e à segurança da informação.

Um dos procedimentos de segurança quanto à navegação na

Internet é sair das páginas que exigem autenticação por meio

dos botões ou links destinados para esse fim, como, por

exemplo, Sair, Desconectar, Logout etc., e não simplesmente

fechar o browser.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q25.

No que concerne à rede de computadores e à segurança da

informação, julgue os itens que se seguem.

O uso do becape do tipo incremental permite que sejam

copiados apenas os arquivos gravados desde o último becape

normal ou incremental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Segurança da informação / Certificação digital: conceito e funcionalidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q26.

No que se refere à segurança da informação e às redes de computadores,

julgue os itens seguintes.

A assinatura digital, que é um método de autenticação da

informação, permite que um documento ou uma versão reduzida do

documento (digest message) seja assinado eletronicamente.

• CERTO

• ERRADO

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

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



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

Q27.

Com relação a moral e ética, julgue os itens a seguir.

A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os

diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas

características.

• 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 - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q28.

Acerca de ética deontológica e de ética e democracia, julgue os

próximos itens.

A ética envolve um processo avaliativo do modo como os seres

humanos, a natureza e os animais intervêm no mundo ao seu

redor.

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

Q29.

Acerca de ética e função pública, julgue os itens que se seguem.

As características requeridas dos ocupantes de cargos públicos

incluem concentração no trabalho, dedicação, empenho para

servir a comunidade e competência técnica.

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

Q30.

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público

Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item seguinte.

Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à

apuração de desvio ético, previsto no Decreto nº 1.171/1994,

não estão incluídos colaboradores terceirizados, como

brigadistas e vigilantes.



• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Penalidades

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

Q31.

Acerca de deveres, proibições e penalidades previstos na

Lei nº 8.112/1990, julgue o item subsecutivo.

Atrasos constantes no cumprimento da jornada de trabalho

podem caracterizar conduta desidiosa, procedimento que, de

acordo com o estatuto dos servidores públicos civis da União,

pode resultar em demissão.

• 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 8.429/1992 e alterações / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q32.

Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992 e nos preceitos de

ética, moral e cidadania, julgue os itens seguintes.

Considere que um agente público, contratado para o exercício

de função transitória e não remunerada em determinado órgão

público, tenha recebido vantagem econômica indevida em

razão desse exercício de função. Nesse caso, em virtude da

precariedade do vínculo e da ausência de remuneração, é

correto afirmar que o agente público não estará sujeito às

regras e às penalidades contidas na Lei de Improbidade

Administrativa.

• 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 8.429/1992 e alterações / Atos de improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q33.

Com base na Lei nº 8.429/1992, que trata de improbidade

administrativa, julgue os próximos itens.

Suponha que um servidor público tenha autorizado o

financiamento para a construção de uma unidade fabril, agindo

estritamente dentro da legalidade, e que, por tal motivo, tenha

recebido da matriz da sociedade empresária um veículo como

presente. Nessa situação, o recebimento do presente não

caracteriza ato de improbidade, em virtude de não ter ocorrido

qualquer violação na conduta funcional do servidor.

• CERTO



• ERRADO

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

Atualidades / Economia

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q34.

Segundo o economista francês Thomas Piketty, autor do

best-seller O Capital no Século XXI, “A combinação de inflação

mínima e grandes superávits primários — ou seja, de arrecadação

de impostos em valor superior ao dos gastos públicos — durante

décadas pode funcionar, mas leva um longo tempo. Essa estratégia

não foi adotada pela Alemanha e pela França — felizmente — após

a Segunda Guerra Mundial, quando tinham uma dívida pública

maior do que a atual dívida da Grécia. Recorreu-se, nesses casos,

à inflação e a medidas excepcionais, mas também se recorreu à

reestruturação da dívida, e toda a dívida da Alemanha foi anulada

em 1953. É incrível que hoje digam à Espanha e à Grécia que a

única solução é devolver até o último euro, quando se sabe que isso

não vai funcionar”.

Internet: <exame.abril.com.br> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a

seguir.

Este ano, o governo grego exigiu da Alemanha o pagamento de 279 bilhões de euros como reparação pela ocupação nazista da

Grécia durante a Segunda Guerra Mundial. No atual contexto

de crise econômica, sendo a Alemanha uma das principais

credoras da Grécia e país-sede do Banco Central Europeu, tal

exigência se coloca como uma arma retórica frente à opinião

pública, com a intenção de forçar uma situação na qual

moralmente ninguém possa exigir do governo grego o

pagamento de suas dívidas, já que ninguém espera que tal valor

seja de fato repassado à Grécia.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Política

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q35.

Sobre a importância das cortes de justiça na vida privada das

pessoas comuns, julgue o item abaixo.

Recentemente, a Suprema Corte dos EUA declarou

inconstitucionais as leis que proibiam o casamento entre

pessoas do mesmo gênero em vários estados norte-americanos.

No Brasil, o casamento entre pessoas do mesmo gênero ainda

não é legalmente permitido.

• CERTO

• ERRADO



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

Atualidades / Saúde

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE

Q36.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Sociedade

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q37.

Um homem australiano foi considerado o primeiro

criminoso a ser condenado por pedofilia no mundo depois de cair

em uma armadilha tecnológica e propor sexo a uma menina virtual

de nove anos. A polícia de uma cidade australiana, que o

monitorava, usou uma personagem de computação gráfica, criada

por uma ONG holandesa, para atraí-lo. O criminoso fez ofertas

sexuais, despiu-se e enviou imagens suas sem roupa para a suposta

criança em uma sala de bate-papo sobre sexo na Internet.

O Globo, 22/10/2014, p. 29 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência e considerando

a amplitude do tema que ele aborda, julgue os itens subsequentes.

As organizações não governamentais, como a mencionada no

texto, intensificaram sua atuação a partir das décadas finais do

século passado. Por atuarem em setores diversificados — como

meio ambiente, educação, alimentação e cultura —, essas

organizações refletem o posicionamento de crescentes setores

da sociedade mundial em defesa da cidadania e da vida no

planeta.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Meio ambiente e desenvolvimento sustentável

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q38.

Acerca do desmatamento na Amazônia Legal, julgue os itens que

se seguem.

A construção de obras de infraestrutura na Amazônia é vista

como estratégica para frear o aumento do desmatamento

florestal, uma vez que contribui para regularização do uso do

solo.



• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q39.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Energia

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q40.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas

ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse

assunto, julgue os próximos itens.

O desmatamento no estado de Rondônia aumentou com a

extração de carvão vegetal para a indústria siderúrgica da

região Sudeste.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Ciência e tecnologia

Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q41.



A rede que interligou nossos computadores e celulares

entra em uma nova fase, ainda mais ambiciosa, na qual pretende

conectar tudo o que existe na Terra. O nome é didático: Internet das

coisas. Coisas são carros e semáforos. Coisas são relógios,

geladeiras e televisores. Coisas são até informações sobre nosso

metabolismo pessoal, medidas à flor da pele. Bem-vindo a uma nova

era. O ano de 2014 poderá ficar conhecido, na história da

tecnologia, como o ano zero de uma revolução que começa a ocupar

as vinte e quatro horas do dia de qualquer indivíduo, em casa, no

trabalho, na rua.

Veja. 31/12/2014, p. 162-3 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e

considerando as múltiplas implicações do tema que ele focaliza,

julgue os itens seguintes.

Por suas características técnicas, a rede mundial de

computadores mostra-se imune à ação da censura política,

razão pela qual tem sido muito utilizada por movimentos

contestatórios a regimes ditatoriais, como na China e em países

árabes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações

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

Q42.

Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais e de

nacionalidade, julgue os seguintes itens.

Devido ao status que tem uma Constituição dentro de um

ordenamento jurídico, a entrada em vigor de um novo texto

constitucional torna inaplicável a legislação infraconstitucional

anterior.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q43.

Julgue os itens que se seguem, a respeito dos princípios

fundamentais.

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa constituem

fundamentos da República Federativa do Brasil.

• CERTO

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



Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q44.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos

resguardados pela Constituição Federal de 1988, julgue os itens

subsequentes.

A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém

pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por

determinação judicial; nessa circunstância, a entrada poderá

ocorrer em qualquer horário.

• CERTO

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

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE

Q45.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na CF,

julgue os itens seguintes.

O trabalhador aposentado tem direito de permanecer filiado a

seu sindicato e, fazendo-o, pode ser votado nas eleições para

a direção da organização.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade

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

Q46.

Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais e de

nacionalidade, julgue os seguintes itens.

São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai

brasileiro ou mãe brasileira que esteja no exterior a serviço do

Brasil ou de organização internacional.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q47.

No que se refere às disposições constitucionais, julgue os itens

a seguir.



Caso seja publicada e passe a viger em fevereiro de 2018, lei

que altere o processo eleitoral poderá ser aplicada a pleito

eletivo que ocorra em outubro desse mesmo ano.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos

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

Q48.

Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e

garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas

constitucionais.

O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF),

assegura aos partidos políticos a propaganda partidária

mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da

lei.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q49.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.

São considerados bens da União os lagos, os rios e quaisquer

correntes de água em terrenos que sirvam de limites com

outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele

provenham.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q50.

Julgue os itens seguintes, em relação à organização

político-administrativa da República Federativa do Brasil.

A despeito de serem entes federativos, os territórios federais

carecem de autonomia.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios



Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q51.

A respeito da organização político-administrativa brasileira, da

administração pública e do Poder Executivo, julgue os itens

subsequentes.

A União, os estados, o Distrito Federal (DF) e os municípios

compõem a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, cabendo aos municípios promover, no

que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante, por

exemplo, planejamento e controle do parcelamento do solo

urbano.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE

Q52.

Com base na CF e na jurisprudência do STF, julgue os itens

subsecutivos acerca do exercício do direito de greve no serviço

público.

Segundo a jurisprudência do STF, o servidor público em

estágio probatório que se ausenta do serviço para a

participação em movimento grevista incorre em falta grave.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q53.

Acerca das disposições referentes à administração pública, às

competências constitucionais dos entes federados e ao Poder

Judiciário, julgue os itens a seguir.

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas

a brasileiros natos e naturalizados que preencham os requisitos

estabelecidos em lei.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais

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

Q54.

Acerca do alistamento eleitoral e da organização da justiça eleitoral, 

julgue os próximos itens.



De acordo com a Constituição Federal de 1988, os órgãos da

justiça eleitoral são: o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais

regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q55.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao Poder Judiciário.

O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

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

Q56.

Em relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça,

julgue os seguintes itens.

Ao Conselho Nacional de Justiça cabe o controle da atuação

jurídica, administrativa e financeira do Poder Judiciário e do

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e servidores

vinculados ao Poder Judiciário.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça

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

Q57.

Em relação ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça,

julgue os seguintes itens.

O Ministério Público Eleitoral é parte integrante do Ministério

Público da União, tem estrutura própria e é composto por

procuradores investidos no serviço público mediante

aprovação em concurso próprio para a respectiva carreira.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos



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

Q58.

Acerca de princípios da administração pública, e conceitos de

administração pública, órgão público e servidor, julgue os itens a

seguir.

A expressão administração pública, em sentido orgânico,

refere-se aos agentes, aos órgãos e às entidades públicas que

exercem a função administrativa.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q59.

Acerca da administração pública, da organização dos poderes e da

organização do Estado, julgue os itens que se seguem.

Caso preencha os requisitos de idade e contribuição,

o indivíduo que trabalhe por vários anos em determinado

Tribunal Regional Eleitoral ocupando, exclusivamente, cargo

em comissão terá direito à aposentadoria estatutária se decidir

se aposentar voluntariamente.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito; Objeto; Fontes

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q60.

No que se refere aos princípios e conceitos da administração

pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens.

O prazo de validade de concurso público é de até dois anos,

podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos

aprovados no cadastro de reserva.

• CERTO

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

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q61.

Julgue os itens seguintes, relativos aos atos administrativos.

É proibido delegar a edição de atos de caráter normativo.



• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q62.

Acerca dos atos administrativos, julgue os itens subsequentes.

O ato que aplica determinada sanção a um servidor público

configura exemplo de ato constitutivo, que se caracteriza por

criar, modificar ou extinguir direitos.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação; Decadência

administrativa

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q63.

Acerca da invalidação, da revogação e da convalidação dos atos

administrativos, julgue os itens a seguir.

Agirá de acordo com a lei o servidor público federal que, ao

verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente

de trabalho, revogue tal ato, para não prejudicar administrados,

que sofreriam efeitos danosos em consequência da aplicação

desse ato.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Conceito; Espécies

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

Q64.

A respeito dos agentes públicos, julgue os itens que se seguem.

Uma pessoa que mantém uma relação permanente com o Estado por integrar o quadro funcional de uma autarquia é um

agente público.

• CERTO

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

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q65.



A respeito dos cargos e funções públicas, julgue os itens que se

seguem.

A função pública compreende o conjunto de atribuições

conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo, razão por

que não é exercida por servidores temporários.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade

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

Q66.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens subsequentes.

O servidor público federal estável, habilitado em concurso

público e empossado em cargo de provimento efetivo, só

perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em

julgado.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Vacância

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STF / 2013 / CESPE

Q67.

Julgue os itens a seguir, a respeito do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 8.112/1990.

A vacância decorre, entre outros fatos, da ascensão e da

transferência.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Remuneração

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

Q68.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,

cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Pablo, técnico judiciário do TRE/GO, recebe mensalmente

adicional de qualificação por ter concluído curso de mestrado na sua área de atuação. Nessa situação, os valores recebidos

por Pablo pela referida qualificação incorporam-se ao seu vencimento.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos e deveres

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

Q69.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,

cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética,

seguida de uma assertiva a ser julgada.

Caio, analista judiciário do TRE/GO, está em gozo de licença

para tratar de interesses particulares. Nessa situação, a referida

licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, se for de

interesse do tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Responsabilidade

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

Q70.

A respeito dos agentes públicos, julgue os itens que se seguem.

O leiloeiro, no exercício da atividade que lhe é delegada pelo Estado, está sujeito à responsabilidade civil objetiva e ao

mandado de segurança.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Processo administrativo disciplinar

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

Q71.

A respeito da Lei nº 8.112/1990, cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Um processo administrativo disciplinar instaurado para apurar possíveis irregularidades cometidas por um servidor público federal revelou o desvio de verbas

públicas. Nessa situação, o eventual ajuizamento da ação penal não extinguirá o procedimento administrativo contra o servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico

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

Q72.

Julgue os itens que se seguem, referentes aos poderes da

administração pública.

O poder hierárquico é aquele que confere à administração

pública a capacidade de aplicar penalidades.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar

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

Q73.

O servidor responsável pela segurança da portaria de um

órgão público desentendeu-se com a autoridade superior desse

órgão. Para se vingar do servidor, a autoridade determinou que, a

partir daquele dia, ele anotasse os dados completos de todas as

pessoas que entrassem e saíssem do imóvel.

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

seguem.

O ato da autoridade superior foi praticado no exercício de seu

poder disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q74.

A legislação concede à administração poderes extraordinários,

necessários para que o Estado alcance os seus fins.

Em relação aos

poderes da administração pública, julgue os itens seguintes.

Poder regulamentar é o poder que a administração possui de

editar leis, medidas provisórias, decretos e demais atos

normativos para disciplinar a atividade dos particulares.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q75.

Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia

administrativa, julgue os itens seguintes.

O poder de polícia administrativa, que incide sobre as

atividades, os bens e os próprios indivíduos, tem caráter

eminentemente repressivo.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder

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

Q76.

Julgue os itens que se seguem, referentes aos poderes da

administração pública.

O excesso de poder, espécie de abuso de poder, ocorre quando

o agente público ultrapassa os limites impostos a suas

atribuições.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q77.

No que se refere aos princípios e conceitos da administração

pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens.

Se for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado,

será permitido o sigilo dos atos administrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q78.

No que se refere aos princípios e conceitos da administração

pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens.

Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação

administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons

costumes, a honestidade ou os deveres de boa administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado; Causas

excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado; Evolução histórica

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q79.

Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a seguir.



Caso seja impossível a identificação do agente público

responsável por um dano, o Estado será obrigado a reparar o

dano provocado por atividade estatal, mas ficará inviabilizado

de exercer o direito de regresso contra qualquer agente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso

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

Q80.

Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de

propriedade do ente ao qual é vinculado, com veículo particular

dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais.

Acerca dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

Rafael pode ser responsabilizado, regressivamente, se for

comprovado que agiu com dolo ou culpa, mesmo sendo

ocupante de cargo em comissão, e deve ressarcir a

administração dos valores gastos com a indenização que venha

a ser paga a Paulo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q81.

Julgue os itens a seguir, acerca dos atos administrativos e da

responsabilidade civil do Estado.

De acordo com a teoria do risco integral, é suficiente a

existência de um evento danoso e do nexo de causalidade entre

a conduta administrativa e o dano para que seja obrigatória a

indenização por parte do Estado, afastada a possibilidade de

ser invocada alguma excludente da responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q82.

Julgue os itens subsecutivos, concernentes aos serviços públicos.

O princípio da modicidade afasta a possibilidade de adoção de

serviços públicos prestados gratuitamente.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução

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

Q83.

Julgue o item abaixo, referente a serviços públicos.

É permitido ao Estado delegar a prestação de determinados

serviços públicos a particulares, competindo-lhe, todavia, o

controle sobre sua execução.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q84.

Um candidato a deputado estadual ajuizou ação pleiteando

a anulação de decisão administrativa que desaprovou suas contas

como prefeito. O órgão indicado como réu na ação considerou

irregular a delegação de permissão de serviço público com base em

tomada de preços. O candidato autor da ação apontou suposto

excesso de poder e nulidades na decisão.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

Nessa situação, o órgão julgador das contas agiu corretamente

ao apontar a irregularidade, uma vez que a tomada de preços é modalidade de licitação inadequada para a delegação de

permissão de serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

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

Q85.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

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

serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada

usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração

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



Q86.

Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue

os itens seguintes.

Na desconcentração, há divisão de competências dentro da

estrutura da entidade pública com atribuição para desempenhar

determinada função.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q87.

Com relação à administração pública e seus princípios

fundamentais, julgue os próximos itens.

Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito

público que compõem tanto a administração pública direta

quanto a indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

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

Q88.

Julgue os itens a seguir, de acordo com o regime jurídico das

autarquias.

Autarquia é entidade dotada de personalidade jurídica própria,

com autonomia administrativa e financeira, não sendo possível

que a lei institua mecanismos de controle da entidade pelo ente

federativo que a criou.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

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

Q89.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

A fundação pública de direito privado tem sua instituição

autorizada por lei específica, cabendo a lei complementar

definir as áreas de sua atuação.

• CERTO



• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas

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

Q90.

Acerca dos conceitos ligados à organização administrativa, julgue

os itens seguintes.

As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q91.

No que se refere a organização administrativa e a agentes públicos,

julgue os itens a seguir.

O cargo de dirigente de empresa pública e de sociedade de

economia mista é regido pela Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT).

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos

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

Q92.

A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens.

O Serviço Social do Comércio, exemplo de entidade de direito

privado que atua em colaboração com o Estado, apesar de ter

sido criado por lei, não integra a administração indireta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Entidades de apoio

Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / TJ/RR / 2012 / CESPE

Q93.

Julgue os itens subsequentes, relativos à administração pública

direta e indireta e às entidades paraestatais.

As denominadas entidades de apoio não têm fins lucrativos e 

são instituídas por iniciativa do poder público para a prestação,



em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais

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

Q94.

Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue os itens

seguintes.

Às organizações sociais é vedada a finalidade de lucro,

devendo ser suas atividades estatutárias dirigidas ao ensino, à

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse

público

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

Q95.

Acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, julgue os itens

seguintes.

As organizações da sociedade civil de interesse público são

pessoas jurídicas de direito privado que firmam contrato de

gestão com o poder público, com a finalidade de firmar

parceria entre as partes, objetivando o fomento e a execução de

atividades de interesse social, sem fins lucrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q96.

Considerando que a SUFRAMA, autarquia vinculada ao Ministério

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pretenda

contratar serviços de consultoria para auxiliar na elaboração do

Plano Diretor Plurienal da ZFM, julgue os itens a seguir.

Realizada, a referida contratação estará submetida ao controle

do Tribunal de Contas da União, órgão que auxilia o

Congresso Nacional na sua atividade de controle externo.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q97.

Com relação ao controle da administração e ao poder de polícia

administrativa, julgue os itens seguintes.

Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle

judicial, sustar, de ofício, os atos normativos do Poder

Executivo que exorbitem do poder regulamentar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q98.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens que se seguem.

O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria

administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q99.

Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992 e nos preceitos de

ética, moral e cidadania, julgue os itens seguintes.

Considere que um agente público, contratado para o exercício

de função transitória e não remunerada em determinado órgão

público, tenha recebido vantagem econômica indevida em

razão desse exercício de função. Nesse caso, em virtude da

precariedade do vínculo e da ausência de remuneração, é

correto afirmar que o agente público não estará sujeito às

regras e às penalidades contidas na Lei de Improbidade

Administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q100.



A respeito de licitações, julgue os itens que se seguem.

Será dispensável a licitação caso haja inviabilidade de

competição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q101.

A respeito de licitações, julgue os itens que se seguem.

O prazo de validade das propostas no pregão será de sessenta

dias, se outro não estiver fixado no edital pertinente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços)

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

Q102.

Determinada autarquia federal, pretendendo adquirir, no

mercado, cartuchos e toners para suas impressoras, para o

atendimento das necessidades do órgão ao longo do ano, fez a

estimativa de consumo mensal desses materiais, chegando a um

quantitativo aproximado que serviria de parâmetro para a compra.

Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

A indicação prévia de dotação orçamentária para a aquisição

dos referidos materiais não é requisito obrigatório para a

realização do registro de preços.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011

e Instrução Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres)

Fonte: ANALISTA DE POLíTICA REGULATóRIA / MEC / 2014 / CESPE

Q103.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) 

assegura recursos constitucionalmente vinculados para todas as 

etapas e modalidades da educação básica. Pela primeira vez no país, 

ficam subvinculados recursos da União, dos estados, do DF e dos 

municípios para o atendimento em creches e pré-escolas. 

A educação infantil no Brasil figurou uma trajetória 

histórica em que o Estado formulou e estimulou uma política de 

atendimento baseada na parceria com instituições privadas sem 

fins lucrativos, comunitárias, filantrópicas e confessionais,



principalmente no que diz respeito ao atendimento de crianças de 

zero a três anos, como forma de não ficar totalmente ausente desse 

atendimento. 

Mesmo estando claro que a obrigação do Estado com a 

educação infantil deve ser efetivada pela expansão da rede pública, 

o convênio entre o poder público e instituições educacionais sem 

fins lucrativos foi, e é, uma realidade que assegura, na maioria dos 

municípios, o atendimento a um número significativo de crianças, 

em geral, da população pobre e vulnerabilizada.

Orientações sobre convênios entre secretarias municipais de

educação e instituições comunitárias, confessionais ou

filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação

infantil. Brasília: MEC, SEB, 2009 (com adaptações).

No que se refere ao assunto tratado no fragmento de texto acima,

julgue os itens subsequentes.

Em convênio em que haja repasse de recursos financeiros ao

conveniado, os valores repassados só podem ser utilizados na

realização do objeto do convênio e não perdem a natureza de

dinheiro público, ficando o conveniado obrigado a prestar

contas ao ente público repassador e aos órgãos de controle

competente, como os tribunais de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q104.

Julgue os itens a seguir, relativos à evolução da administração

pública.

A transparência, referente à possibilidade de acesso do cidadão

às informações governamentais, é um elemento essencial para

o controle do aparelho do Estado pela sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a

gestão privada

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

Q105.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

Entre outros aspectos, a gestão pública diverge da gestão

privada porque, em sua totalidade, os princípios regentes

daquela não são aplicáveis a esta.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Excelência na gestão dos serviços públicos

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

Q106.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

Com o objetivo de alcançar a excelência em seus serviços, a

gestão pública empreendedora deve ter como base a avaliação

contínua de suas estratégias, seus planos e suas metas pela

sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Empreendedorismo governamental e novas lideranças

no setor público

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

Q107.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

O governo empreendedor visa atender ao cidadão como

cliente e, nesse atendimento, em vez de servi-lo, dá-lhe

responsabilidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Conceitos e práticas relativas ao servidor público

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

Q108.

Acerca de gestão de pessoas e comportamento organizacional,

julgue os itens a seguir.

Os processos e as práticas relacionados à gestão de pessoas nas

organizações públicas têm sofrido mudanças em virtude do

impacto das novas tecnologias de informação e comunicação

sobre as estruturas administrativas e as competências

profissionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q109.



Acerca das tendências na gestão de pessoas e na gestão de

desempenho, julgue os itens subsequentes.

Os testes de simulação de desempenho vêm se tornando cada

vez mais populares, por demandarem pouquíssima elaboração

para serem aplicados e por focarem diversos requisitos além

daqueles relacionados ao trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comunicação

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

Q110.

Com relação aos processos de comunicação organizacional, julgue

os itens subsecutivos.

O silêncio — ausência de palavras ou ruídos — pode

ser reconhecido como uma forma de comunicação

organizacional em diferentes situações, como, por exemplo,

quando um executivo, para sinalizar descontentamento

com seu subordinado, evita-o ou ignora-o.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q111.

Tendo em vista que a mudança, a inovação e a cultura são variáveis

importantes para o desenvolvimento organizacional, julgue os

seguintes itens.

A era da informação é corresponsável por mudanças na gestão

de pessoas e apresenta o conceito de competência com base em

três pilares fundamentais — conhecimento, habilidade e

atitude —, os quais servem de embasamento para a alocação de

recursos e a tomada de decisão.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão por competências

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q112.

Com relação à gestão por competências e às tendências em gestão

de pessoas no setor público, julgue os itens a seguir.



As seguintes etapas compõem, nessa ordem, o modelo de

gestão por competências: mapeamento das competências

individuais e grupais; definição de objetivos e metas

organizacionais; identificação de lacunas de competências; e

planejamento e implantação de práticas de administração de

recursos humanos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão do conhecimento

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q113.

Em relação aos conceitos gerais e à importância da administração,

julgue os itens a seguir.

Atualmente, a abordagem da administração é

predominantemente comportamental, com as pessoas

representando o foco de conhecimento, informação, decisão,

ação e avaliação das atividades da empresa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Qualidade de vida no trabalho

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q114.

Ainda que teoricamente distintas, é estreita a relação, do ponto de

vista da aplicação, entre as áreas de comportamento organizacional

e de gestão de pessoas. No que diz respeito a esse assunto, julgue

os itens a seguir.

Práticas preventivas de qualidade de vida no trabalho, como

ginástica laboral e massagens, intervêm diretamente nos

indivíduos para que esses não sofram os desgastes físicos e

psíquicos decorrentes do trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Liderança, motivação e satisfação no trabalho

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

Q115.

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

Caso se busque motivar um colaborador que tenha alta

necessidade de realização nos termos propostos pela teoria das

necessidades adquiridas, deve-se considerar que pessoas com

essa característica preferem trabalhar sozinhas.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q116.

Os processos de recrutamento e seleção de pessoas são

fundamentais para que se evite a ocupação de cargos públicos ou

privados com base em interesses particulares ou coletivos.

Com relação a esse assunto, julgue os itens subsequentes.

Quanto mais próximas estiverem as avaliações efetuadas

independentemente por dois ou mais examinadores em um

processo seletivo, maior será a fidedignidade dos critérios de

seleção.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Análise e descrição de cargos

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

Q117.

A respeito de controle, gestão de pessoas, gestão da qualidade e

modelo de excelências gerencial, julgue os itens seguintes.

A descrição dos cargos de uma empresa deve enfocar os

requisitos exigidos pelos cargos e deixar de lado o que o

ocupante do cargo sabe verdadeiramente fazer.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação corporativa

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - ORGANIZAçõES / TC/DF / 2014 / CESPE

Q118.

A respeito das funções de caráter estratégico desempenhadas por

organizações públicas, julgue os próximos itens.

O termo educação corporativa, adotado por unidades de gestão

de pessoas, relaciona-se ao diagnóstico e ao planejamento de

programas e de ações de aprendizagem direcionados por

objetivos organizacionais de curto prazo.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação a distância



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2012 / CESPE

Q119.

No que se refere à gestão do desempenho e à capacitação de

integrantes da carreira de especialista em meio ambiente, julgue os

itens a seguir.

Cursos na modalidade a distância têm sido preteridos por

organizações públicas e privadas devido ao seu alto custo

logístico e por sua complexa acessibilidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Planejamento, desenvolvimento e objetivos do

ensino

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q120.

Acerca das tendências na gestão de pessoas e na gestão de

desempenho, julgue os itens subsequentes.

Os indivíduos com elevada autoeficácia prescindem da

participação em programas de treinamento e desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Avaliação

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q121.

Acerca das tendências na gestão de pessoas e na gestão de

desempenho, julgue os itens subsequentes.

A capacidade de influenciar o comportamento dos indivíduos

é a ideia central que sustenta um programa de avaliação de

desempenho.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de Conflito

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

Q122.

Julgue os itens a seguir, com relação a gestão de pessoas.

O chefe de um setor que adota o estilo de administração de

conflito denominado colaboração, ao gerenciar um conflito,

tende a ignorá-lo, de modo a esperar que tal conflito

desapareça, ou então usará o sigilo para evitar a confrontação.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão Organizacional / Planejamento Estratégico: definições de estratégia, condições necessárias para se

desenvolver a estratégia, questões-chave em estratégia, metas estratégicas e resultados pretendidos

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q123.

Acerca de conceitos relacionados ao planejamento estratégico e aos

indicadores de desempenho, julgue os itens subsequentes.

A matriz SWOT é uma ferramenta utilizada para análise

do ambiente interno da organização, com vistas a identificar

oportunidades e ameaças. Embora seja também utilizada para

análise do ambiente externo, tal uso não é recomendado,

devido à fragilidade dessa ferramenta.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Indicadores de desempenho

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q124.

Na administração pública, há a tendência de substituição gradual

dos métodos tradicionais de avaliação pelo que se denomina

atualmente de gestão do desempenho. Com relação a esse assunto,

julgue os itens que se seguem.

Desempenho refere-se ao conjunto de comportamentos

manifestados pelo indivíduo no exercício de suas atribuições

e responsabilidades no trabalho, bem como aos resultados

decorrentes dessa expressão comportamental.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Processos / Conceitos da abordagem por processos

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

Q125.

Julgue os itens a seguir, referentes a aspectos diversos da

administração pública moderna.

Na administração pública, os processos podem ser

caracterizados por sua abrangência. Nesse aspecto, são

denominados horizontais os processos realizados inteiramente

em uma unidade funcional.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração Geral e Pública / Gestão de Processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q126.

No que tange à gestão de processos e de projetos, julgue os itens

subsecutivos.

O uso de notações Business Process Modeling Notation

(BMPN) ou Event-driven Process Chain (EPC) torna-se mais

efetivo nas organizações mais complexas, que possuem

processos pormenorizados com atividades variadas em

diferentes tipos de especialidade operacional e gerencial.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de Processos / Construção e mensuração de indicadores de processos

Fonte: ANALISTA - GESTãO E ANáLISE PROCESSUAL / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q127.

Acerca de gestão da mudança, construção e mensuração de

indicadores de processos e gestão de normativos e manuais

internos, julgue os itens subsequentes.

A indicação de quem executa os diversos trabalhos do

processo administrativo e a descrição de como executar esses

procedimentos devem constar do manual de normas e

procedimentos de uma organização, entretanto, devido ao

caráter objetivo desse documento, não é prevista a inserção de

formulários ou fluxogramas nesse manual.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Ferramentas de análise de cenário interno e externo

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q128.

Considerando as diversas escolas e teorias da administração, julgue

os itens que se seguem.

A teoria geral de sistemas baseia-se no princípio de que, nas

empresas, nada é absoluto, tudo é relativo, dependendo de

variáveis que geralmente são incontroláveis, por estarem em

seu ambiente externo, especialmente na prospecção de cenários

e mercados.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Balanced scorecard



Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q129.

Acerca de conceitos relacionados ao planejamento estratégico e aos

indicadores de desempenho, julgue os itens subsequentes.

O BSC (balanced scorecard), adaptado ao setor público,

constitui uma ferramenta de planejamento estratégico de curto

prazo, mas é incompleta, por não fornecer um sistema de

medidas para acompanhamento e avaliação da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de projetos / Elaboração, análise e avaliação de projetos; Projetos e suas etapas; Escritório de Projetos

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q130.

No que se refere à gerência de projetos, julgue os próximos itens.

Caso em uma reunião um programador questione como ele será

avaliado durante o projeto, essa reunião integrará o

gerenciamento de iniciação do projeto.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de projetos / Principais características dos modelos de Gestão de Projetos

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q131.

No que se refere à gerência de projetos, julgue os próximos itens.

Identificar as partes interessadas no projeto de implantação de

um sistema de help desk é atribuição dos gerentes de projetos

que atuam no grupo de processos de iniciação.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Gestão de risco

Fonte: ANALISTA DO MPU - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2013 / CESPE

Q132.

Julgue os itens que se seguem, relativos à gestão de risco.

Na fase de comunicação do risco, deve-se proceder à

identificação das diversas partes interessadas na gestão de

riscos, bem como à delimitação das funções e

responsabilidades dessas partes.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Processo decisório / O processo racional de solução de problemas; Fatores que afetam a decisão; Tipos de decisões

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

Q133.

Acerca de gestão de pessoas e comportamento organizacional,

julgue os itens a seguir.

As decisões compartilhadas a respeito da gestão de pessoas nas

organizações são efeitos das influências das teorias clássica e

neoclássica de administração, por reconhecerem o valor dos

talentos humanos para a solução de problemas administrativos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Processo de mudança / Mudança organizacional, forças internas e externas, o papel do agente e métodos de

mudança

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q134.

Tendo em vista que a mudança, a inovação e a cultura são variáveis

importantes para o desenvolvimento organizacional, julgue os

seguintes itens.

O modelo social, por preconizar o conhecimento como recurso

primário, apresenta ao universo organizacional a complexidade

das relações econômicas, políticas, sociais, tecnológicas,

culturais e dos valores pessoais de cada indivíduo.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Geral e Pública / Características das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional

Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q135.

No que se refere a aspectos da estrutura organizacional, julgue os

itens subsequentes.

Em uma estrutura departamentalizada fundamentada no

princípio da organização funcional, a autoridade é orientada

pelo conhecimento e pela especialização da função a ser

exercida, o que leva as unidades a estabelecerem linhas diretas

de comunicação.

• CERTO

• ERRADO

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



Administração Geral e Pública / Características das organizações formais modernas / Natureza, finalidades e critérios de departamentalização

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

Q136.

Acerca das características das organizações formais modernas e da

cultura organizacional, julgue os itens subsequentes.

A departamentalização funcional tem a desvantagem de reduzir

a cooperação entre departamentos devido à ênfase nas

especialidades.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Conceito

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q137.

Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da

LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens subsecutivos.

Há, no setor público brasileiro, a previsão de descentralização

das atividades de planejamento governamental, com o objetivo

de impedir o crescimento desmesurado da máquina

administrativa, recorrendo-se, sempre que possível, à execução

indireta, mediante contrato.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Técnicas orçamentárias; Classificações orçamentárias

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q138.

Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da

LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens subsecutivos.

Na técnica de elaboração do orçamento público, a

orçamentação diz respeito aos valores financeiros de custos e

recursos disponíveis para a execução de projetos, os quais

devem conter a definição da quantidade de produto a ser

ofertado à sociedade ao final de seu período de execução.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q139.



Em relação à classificação das despesas públicas e aos limites de

despesa com pessoal, julgue os itens seguintes.

A discriminação da despesa deverá ser realizada, no mínimo,

por elementos entendidos como o desdobramento dessa

despesa em gastos com pessoal, material, serviços, obras e

outros meios de que se serve a administração pública para a

consecução dos seus fins.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Ciclo orçamentário

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q140.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do plano plurianual

(PPA).

O PPA possui duração de quatro anos, com vigência até o final

do mandato presidencial subsequente, devendo ser

encaminhado até quatro meses antes do encerramento do

exercício financeiro e devolvido para a sanção até o

encerramento da sessão legislativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público / Processo orçamentário

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q141.

Julgue os itens seguintes, relativos à contabilização de eventos

contábeis registrados no âmbito do MPU.

Os recursos arrecadados em exercícios anteriores podem ser

classificados como superávits financeiros para fins de

elaboração do projeto de lei orçamentária.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Sistema de planejamento e de orçamento federal

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q142.

Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da

LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens subsecutivos.

No processo de elaboração do orçamento, seguindo o modelo 

federal, o detalhamento da proposta setorial compreende



momentos em que os agentes compartilham os dados e as 

informações de cada etapa decisória, visando imprimir 

credibilidade ao planejamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Plano plurianual

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q143.

Em relação a lei orçamentária anual (LOA), planejamento

governamental no estado do Piauí e créditos adicionais, julgue os

itens a seguir.

A lei que estabelece o Plano Plurianual (PPA) do estado do

Piauí para o quadriênio 2012–2015 prevê a inclusão, exclusão

ou alteração de programas de governo durante a vigência do

plano.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q144.

À luz dos dispositivos constitucionais que regem a elaboração da

proposta orçamentária bem como das normas gerais de direito

financeiro, julgue os itens que se seguem.

A lei de diretrizes orçamentárias, instrumento de planejamento

da atividade financeira para o exercício financeiro

subsequente, objetiva dispor sobre as alterações na legislação

tributária e estabelecer a política de aplicação das agências

financeiras oficiais de fomento.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Orçamento anual

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q145.

Em relação a lei orçamentária anual (LOA), planejamento

governamental no estado do Piauí e créditos adicionais, julgue os

itens a seguir.

A LOA não deverá conter dispositivo estranho à previsão da

receita e à fixação da despesa, nem autorização para a

contratação de operação de crédito por antecipação de receita

orçamentária (ARO).



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Estrutura programática

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

Q146.

Julgue os itens que se seguem, relativos às classificações

orçamentárias e aos créditos ordinários e adicionais.

Uma ação orçamentária que tenha por objetivo a entrega de

bens e serviços à sociedade deverá ser incluída em um

programa de gestão, manutenção e serviços do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Créditos ordinários e adicionais

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q147.

Em relação a lei orçamentária anual (LOA), planejamento

governamental no estado do Piauí e créditos adicionais, julgue os

itens a seguir.

Créditos especiais e extraordinários são abertos para inserir

novas dotações orçamentárias na LOA, podendo ser

transferidos para a continuidade da execução no exercício

seguinte, se a autorização do Poder Legislativo ocorrer no mês

de novembro.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / O orçamento público no Brasil / Sistema e processo de orçamentação; Conhecimentos básicos sobre o

SIOP e SIAFI

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q148.

Julgue o item seguinte, relativo ao Sistema Integrado de

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

O CPR (Contas a Pagar e a Receber), um subsistema do SIAFI,

permite a geração automática de ordens bancárias e de

documentos de recolhimento de tributos e contribuições que,

em conjunto com outros documentos, servirão para montar o

fluxo financeiro de cada unidade gestora.

• CERTO

• ERRADO

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



Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Descentralização orçamentária e financeira

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q149.

Julgue os itens que se seguem, a respeito do plano plurianual

(PPA).

A programação financeira tem o objetivo de ajustar o ritmo de

execução do PPA ao fluxo provável de recursos financeiros, de

modo a executar os programas de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Programação e execução orçamentária e financeira / Acompanhamento da execução

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q150.

Com base no disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens que se

seguem.

A tomada de contas de todos que, de qualquer modo,

arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem

bens públicos é competência exclusiva do tribunal de contas ou

órgão equivalente.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Conceito e classificações

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q151.

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, julgue os itens a seguir,

relativos a etapas e estágios das receitas e das despesas públicas.

A procedência do crédito fiscal deve ser verificada no ato do

lançamento da receita pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Estágios

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - SERVIçOS / TC/DF / 2014 / CESPE

Q152.

Com relação à receita pública, julgue os itens subsequentes.

Em obediência ao regime de caixa, uma receita orçamentária

somente poderá ser registrada quando ocorrer o efetivo

ingresso dos recursos.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Fontes

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q153.

Acerca do PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da

LOA, das técnicas orçamentárias, da supervisão ministerial e da Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF), julgue os itens subsecutivos.

Sob a ótica das atuais normas orçamentárias, são consideradas

receitas de capital as receitas de compensação financeira

provenientes da fruição de recursos minerais, hídricos e

florestais para recompor financeiramente os prejuízos ou danos

causados pela atividade econômica na exploração desses bens.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: CONTADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q154.

No que se refere ao tratamento contábil aplicável aos impostos e

contribuições, julgue os seguintes itens.

O mesmo percentual do ajuste para perdas de dívida ativa pode

ser usado na constituição do ajuste de perdas de créditos

relativos a impostos e contribuições vencidos e não inscritos

em dívida ativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Conceito e classificações

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ESPECIALIZADO - FINANçAS E CONTROLE / MPU / 2015 / CESPE

Q155.

Com relação à responsabilidade fiscal e a classificações

orçamentárias da receita e da despesa pública, julgue os itens

subsequentes.

A discriminação da despesa quanto a sua natureza deve ser

feita, na elaboração da lei orçamentária, por categoria

econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de

aplicação.

• CERTO

• ERRADO

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



Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Estágios

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q156.

Julgue os itens que se seguem, acerca dos estágios da despesa

orçamentária.

A apuração da quantia exata a ser paga em relação às despesas

incorridas por um ente federativo ocorre na fase de pagamento,

sendo vedada a adoção de regime de adiantamento com vistas

a honrar o pagamento dessas despesas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Restos a pagar

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q157.

À luz do disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os próximos itens.

Montante correspondente à anulação de despesas que tenha

ocorrido posteriormente ao encerramento do exercício

financeiro a que se refere será considerado receita do exercício

em curso.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q158.

Julgue os próximos itens, relativos às receitas e despesas públicas.

As despesas de exercícios anteriores referem-se às despesas de

exercícios encerrados, para as quais, à época, o orçamento não

consignava crédito próprio, nem havia saldo suficiente no

balanço financeiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Dívida flutuante e fundada

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q159.

Com relação às classificações e técnicas de execução do orçamento

público, julgue os itens que se seguem.



É vedado classificar o ingresso de recursos provenientes da

alienação de componentes do ativo permanente como receita

patrimonial.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Despesa pública / Suprimento de fundos

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q160.

No que se refere aos procedimentos de execução orçamentária e

financeira e àqueles aplicáveis aos suprimentos de fundos, julgue os

itens subsecutivos.

Da mesma forma que acontece no processo licitatório, a

despesa executada por meio de suprimento de fundos deve

garantir a aquisição mais vantajosa para a administração

pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Conceitos e objetivos

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

Q161.

Julgue os itens a seguir, a respeito da Lei de Responsabilidade

Fiscal.

A prevenção de riscos relacionados com os recursos públicos

é tão importante para o conceito legal de responsabilidade na

gestão fiscal quanto a correção de desvios ocorridos na

execução do orçamento.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Planejamento

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q162.

Julgue os próximos itens de acordo com os dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

O projeto de lei orçamentária anual deve contemplar reserva de

contingência destinada a honrar passivos contingentes, bem

como outros riscos e eventos fiscais não previstos pelo ente

federativo. O montante dessa reserva deve ser definido com

base na receita corrente líquida do referido ente.

• CERTO

• ERRADO



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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Receita Pública

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q163.

Julgue os próximos itens de acordo com os dispositivos da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

A modificação de base de cálculo que provocar redução

discriminada de tributo será considerada renúncia de receita.

Esta, se não estiver acompanhada de medidas de compensação

que provoquem o aumento de receita, não poderá ser utilizada

por um ente federativo como instrumento de concessão nem de

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Despesa Pública

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q164.

Em relação à classificação das despesas públicas e aos limites de

despesa com pessoal, julgue os itens seguintes.

A despesa com pessoal, classificada como despesa de custeio,

limita-se ao percentual de 50% da receita corrente líquida em

cada estado da Federação, apurado segundo o regime de

competência.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Dívida e endividamento

Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q165.

Acerca das disposições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade

Fiscal e das hipóteses de controle da execução orçamentária

previstas na CF, julgue os itens a seguir.

Na hipótese de um estado da Federação apresentar

insuficiência de caixa para a realização de inversão financeira

prevista na lei orçamentária, o governador poderá realizar

uma operação de antecipação da receita orçamentária em

valor superior ao montante estabelecido para essa despesa

de capital, desde que sua liquidação ocorra até o fim do

exercício em que tenha sido contraída.

• CERTO

• ERRADO

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



Administração Financeira e Orçamentária / Lei de Responsabilidade Fiscal / Transparência, controle e fiscalização

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

Q166.

Julgue os próximos itens com base nas disposições e aplicações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

As prestações de contas dos dirigentes dos poderes da União, como instrumentos de transparência, controle e fiscalização, são objeto

de um único parecer prévio do Tribunal de Contas da União, embora este contemple a gestão e o desempenho dos três poderes da

União e do Ministério Público da União.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Q5.
	TEXTO I
	TEXTO I
	Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego/correlação de tempos e modos verbais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q6.
	Texto I
	Texto I
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação entre orações e entre termos da oração 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q7.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q8.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q9.
	TEXTO IV
	TEXTO IV
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q10.
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q11.
	Texto III
	Texto III
	Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q12.
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Língua Portuguesa / Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q13.
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional (ambientes Windows XP e Windows 7) 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional (ambientes Windows XP e Windows 7) 
	Noções de Informática / Noções de sistema operacional (ambientes Windows XP e Windows 7) 
	Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q14.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e Intranet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e Intranet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e Intranet 
	Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE




	Q15.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q16.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Microsoft Outlook, Outlook Express) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Microsoft Outlook, Outlook Express) 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Programas de correio eletrônico (Microsoft Outlook, Outlook Express) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE




	Q17.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Sítios de busca e pesquisa na Internet 
	Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q18.
	Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e redes sociais 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e redes sociais 
	Noções de Informática / Redes de computadores / Grupos de discussão e redes sociais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE




	Q19.
	Noções de Informática / Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia 
	Noções de Informática / Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia 
	Noções de Informática / Principais aplicativos comerciais para: edição de textos e planilhas, geração de material escrito e multimídia 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q20.
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Noções de Informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas 
	Fonte: ANALISTA DE POLíTICA REGULATóRIA / MEC / 2014 / CESPE




	Q21.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança 
	Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q22.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Noções de vírus, worms e pragas virtuais 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q23.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware) 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, antispyware) 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q24.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE




	Q25.
	Noções de Informática / Segurança da informação / Certificação digital: conceito e funcionalidades 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Certificação digital: conceito e funcionalidades 
	Noções de Informática / Segurança da informação / Certificação digital: conceito e funcionalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE




	Q26.
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Ética no Serviço Público / Ética e moral: princípios e valores 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q27.
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Ética no Serviço Público / Ética e democracia: exercício da cidadania 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q28.
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Ética no Serviço Público / Ética e função pública 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q29.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto nº 1.171/1994) 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q30.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Penalidades 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Penalidades 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) / Penalidades 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q31.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei nº 8.429/1992 e alterações / Disposições gerais 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei nº 8.429/1992 e alterações / Disposições gerais 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei nº 8.429/1992 e alterações / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q32.
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei nº 8.429/1992 e alterações / Atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei nº 8.429/1992 e alterações / Atos de improbidade administrativa 
	Ética no Serviço Público / Ética no setor público / Lei nº 8.429/1992 e alterações / Atos de improbidade administrativa 
	Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q33.
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Atualidades / Economia 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q34.
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Atualidades / Política 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q35.
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Atualidades / Saúde 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2014 / CESPE




	Q36.
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Atualidades / Sociedade 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q37.
	Atualidades / Meio ambiente e desenvolvimento sustentável 
	Atualidades / Meio ambiente e desenvolvimento sustentável 
	Atualidades / Meio ambiente e desenvolvimento sustentável 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE




	Q38.
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Atualidades / Educação 
	Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE




	Q39.
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Atualidades / Energia 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE




	Q40.
	Atualidades / Ciência e tecnologia 
	Atualidades / Ciência e tecnologia 
	Atualidades / Ciência e tecnologia 
	Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE




	Q41.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Conceito, classificações 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q42.
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Noções de Direito Constitucional / Constituição / Princípios fundamentais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE




	Q43.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q44.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR / TRT 17ª / 2014 / CESPE




	Q45.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Nacionalidade 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q46.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Cidadania e direitos políticos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q47.
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Partidos políticos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q48.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / União 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q49.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Estados, Distrito Federal e territórios 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE




	Q50.
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios 
	Noções de Direito Constitucional / Organização político-administrativa / Municípios 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q51.
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MEC / 2014 / CESPE




	Q52.
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos 
	Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores públicos 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q53.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q54.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Órgãos do Poder Judiciário 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE




	Q55.
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
	Noções de Direito Constitucional / Poder Judiciário / Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q56.
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça 
	Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q57.
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos 
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos 
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Conceitos 
	Fonte: SUPORTE à GESTãO - DIREITO / INPI / 2013 / CESPE




	Q58.
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos 
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos 
	Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q59.
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito; Objeto; Fontes 
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito; Objeto; Fontes 
	Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo / Conceito; Objeto; Fontes 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q60.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q61.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q62.
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação; Decadência administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação; Decadência administrativa 
	Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção do ato administrativo: cassação, anulação, revogação e convalidação; Decadência administrativa 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q63.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Conceito; Espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Conceito; Espécies 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Conceito; Espécies 
	Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE SAúDE SUPLEMENTAR / ANS / 2013 / CESPE




	Q64.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Cargo, emprego e função pública 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q65.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Provimento; Efetividade, estabilidade e vitaliciedade 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q66.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Vacância 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Vacância 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STF / 2013 / CESPE




	Q67.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Remuneração 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Remuneração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q68.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos e deveres 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos e deveres 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Direitos e deveres 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q69.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Responsabilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Responsabilidade 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Responsabilidade 
	Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE SAúDE SUPLEMENTAR / ANS / 2013 / CESPE




	Q70.
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Processo administrativo disciplinar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q71.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q72.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q73.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Regulamentar 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q74.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / De polícia 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q75.
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública / Uso e abuso do poder 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q76.
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Conceito 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q77.
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico-administrativo / Princípios expressos e implícitos da Administração Pública 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q78.
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado; Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado; Evolução histórica 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado; Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado; Evolução histórica 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado; Causas excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado; Evolução histórica 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q79.
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Reparação do dano; Direito de regresso 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q80.
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro 
	Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q81.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito; Princípios 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q82.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Elementos constitutivos; Formas de prestação e meios de execução 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE




	Q83.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão e autorização 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q84.
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação 
	Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE




	Q85.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Centralização, descentralização, concentração e desconcentração 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q86.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta 
	Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q87.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE




	Q88.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE




	Q89.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q90.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de economia mista 
	Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE




	Q91.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Serviços sociais autônomos 
	Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q92.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Entidades de apoio 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Entidades de apoio 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Entidades de apoio 
	Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / TJ/RR / 2012 / CESPE




	Q93.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações sociais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q94.
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais e terceiro setor / Organizações da sociedade civil de interesse público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q95.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle exercido pela Administração Pública 
	Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q96.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle judicial 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q97.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Controle legislativo 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE




	Q98.
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992 
	Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública / Improbidade administrativa: Lei nº 8.429/1992 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE




	Q99.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 8.666/1993 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q100.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q101.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 7.892/2013 (sistema de registro de preços) 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q102.
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e Instrução Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e Instrução Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres) 
	Noções de Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Decreto nº 6.170/2007, Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 507/2011 e Instrução Normativa do STN nº 1/1997 (convênios e instrumentos congêneres) 
	Fonte: ANALISTA DE POLíTICA REGULATóRIA / MEC / 2014 / CESPE




	Q103.
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Do modelo racional-legal ao paradigma pós-burocrático 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q104.
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q105.
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Excelência na gestão dos serviços públicos 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Excelência na gestão dos serviços públicos 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Excelência na gestão dos serviços públicos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q106.
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Administração Geral e Pública / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q107.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Conceitos e práticas relativas ao servidor público 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Conceitos e práticas relativas ao servidor público 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Conceitos e práticas relativas ao servidor público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE




	Q108.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q109.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comunicação 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comunicação 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comunicação 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE




	Q110.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q111.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão por competências 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão por competências 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão por competências 
	Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q112.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão do conhecimento 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão do conhecimento 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão do conhecimento 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q113.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Qualidade de vida no trabalho 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Qualidade de vida no trabalho 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Qualidade de vida no trabalho 
	Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q114.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Liderança, motivação e satisfação no trabalho 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Liderança, motivação e satisfação no trabalho 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Liderança, motivação e satisfação no trabalho 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q115.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas 
	Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q116.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Análise e descrição de cargos 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Análise e descrição de cargos 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Análise e descrição de cargos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE




	Q117.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação corporativa 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação corporativa 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação corporativa 
	Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA - ORGANIZAçõES / TC/DF / 2014 / CESPE




	Q118.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação a distância 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação a distância 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Educação a distância 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2012 / CESPE




	Q119.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Planejamento, desenvolvimento e objetivos do ensino 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Planejamento, desenvolvimento e objetivos do ensino 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Planejamento, desenvolvimento e objetivos do ensino 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q120.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Avaliação 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Avaliação 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Educação, Treinamento e Desenvolvimento / Avaliação 
	Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE




	Q121.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de Conflito 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de Conflito 
	Administração Geral e Pública / Gestão de Pessoas / Gestão de Conflito 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE




	Q122.
	Administração Geral e Pública / Gestão Organizacional / Planejamento Estratégico: definições de estratégia, condições necessárias para se desenvolver a estratégia, questões-chave em estratégia, metas estratégicas e resultados pretendidos 
	Administração Geral e Pública / Gestão Organizacional / Planejamento Estratégico: definições de estratégia, condições necessárias para se desenvolver a estratégia, questões-chave em estratégia, metas estratégicas e resultados pretendidos 
	Administração Geral e Pública / Gestão Organizacional / Planejamento Estratégico: definições de estratégia, condições necessárias para se desenvolver a estratégia, questões-chave em estratégia, metas estratégicas e resultados pretendidos 
	Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE




	Q123.
	Administração Geral e Pública / Indicadores de desempenho 
	Administração Geral e Pública / Indicadores de desempenho 
	Administração Geral e Pública / Indicadores de desempenho 
	Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE




	Q124.
	Administração Geral e Pública / Gestão de Processos / Conceitos da abordagem por processos 
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