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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q1.

Era uma vez...

As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas

vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos.

Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto

e enterrado. Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de

alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.

Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do narrador faz toda a

diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e

vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em

tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção

de quem o ouve, a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso, também, o que se

busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se quiser,

interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, for-

ma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das

nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que está em contar e

ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna.

(Demócrito Serapião, inédito)

Atente para esta sequência de frases que compõem um período do texto:

I. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta,

II. o narrador sabe-se valorizado pela atenção de quem o ouve,

III. a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

Não se altera o sentido do período acima introduzindo-se as frases II e III, respectivamente, com as seguintes expressões:

• A) uma vez que − ainda que

• B) ao passo que − por conseguinte

• C) desde que − mesmo que

• D) conquanto − porquanto

• E) portanto − entretanto
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Q2.

Uma história em comum

Os povos indígenas que hoje habitam a faixa de terras que 

vai do Amapá ao norte do Pará possuem uma história comum de 

relações comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que remonta a 

pelo menos três séculos. Essas relações até hoje não deixaram de 

existir nem se deixaram restringir aos limites das fronteiras 

nacionais, estendendo-se à Guiana-Francesa e ao Suriname. 

Essa amplitude das redes de relações regionais faz da 

história desses povos uma história rica em ganhos e não em 

perdas culturais, como muitas vezes divulgam os livros didáticos 

que retratam a história dos índios no Brasil. No caso específico



desta região do Amapá e norte do Pará, são séculos de 

acúmulo de experiências de contato entre si que redundaram 

em inúmeros processos, ora de separação, ora de fusão grupal, 

ora de substituição, ora de aquisição de novos itens culturais. 

Processos estes que se somam às diferentes experiências de 

contato vividas pelos distintos grupos indígenas com cada um 

dos agentes e agências que entre eles chegaram, dos quais 

existem registros a partir do século XVII. 

É assim que, enquanto pressupomos que nós descobrimos 

os índios e achamos que, por esse motivo, eles dependem de 

nosso apoio para sobreviver, com um pouco mais de 

conhecimento sobre a história da região podemos constatar que os 

povos indígenas dessa parte da Amazônia nunca viveram isolados 

entre si. E, também, que o avanço de frentes de colonização em 

suas terras não resulta necessariamente num processo de 

submissão crescente aos novos conhecimentos, tecnologias e 

bens a que passaram a ter acesso, como à primeira vista pode nos 

parecer. Ao contrário disso, tudo o que esses povos aprenderam e 

adquiriram em suas novas experiências de relacionamento com os 

não-índios insere-se num processo de ampliação de suas redes de 

intercâmbio, que não apaga − apenas redefine − a importância das 

relações que esses povos mantêm entre si, há muitos séculos, 

“apesar” de nossa interferência.

(Adaptado de: GALLOIS, Dominique Tilkin; GRUPIONI, Denise

Fajardo. Povos indígenas no Amapá e Norte do Pará: quem

são, onde estão, quantos são, como vivem e o que pensam?

São Paulo: Iepé, 2003, p.8-9)

Acentuam-se devido à mesma regra os seguintes vocábulos do texto:

• A) também, mantêm, experiências.

• B) indígenas, séculos, específico.

• C) acúmulo, importância, intercâmbio.

• D) políticas, história, Pará.

• E) até, três, índios.
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Q3.

Na Biblioteca 10 de Helsinki é possível ler deitado na

rede, fazer negócios, dançar, tocar guitarra ou tirar uma soneca.

É possível fazer praticamente qualquer coisa que jamais se

pensaria em fazer em uma biblioteca. Isso porque seu diretor,

Kari Lämsä, pensou que no novo mundo existe pouco espaço

para as velhas bibliotecas e um espaço enorme para as

inovadoras.

Lämsä conhece o funcionamento das bibliotecas

tradicionais: começou colocando livros nas estantes. Mas o que

chamou a atenção sobre ele é que se deu conta do futuro.

O sucesso de Lämsä pode ser medido: a biblioteca

recebe 2.000 usuários por dia em uma cidade com 600.000

habitantes e 36 bibliotecas. A metade de seus usuários tem

entre 25 e 35 anos. É o sonho de qualquer bibliotecário que

observa como os grandes leitores das bibliotecas, que são as

crianças, fogem ao crescer. Lämsä, no entanto, conseguiu atrair

essa faixa refratária a um espaço associado ao silêncio.

(Adaptado de: brasil.elpais.com/brasil/2015/06/13/cultura/

1434216067290976.html)

O verbo que pode ser flexionado em uma forma do plural,

sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, está em:



• A) ... existe pouco espaço para as velhas bibliotecas...

• B) ... a biblioteca recebe 2.000 usuários por dia...

• C) ... que jamais se pensaria...

• D) A metade de seus usuários tem entre 25 e 35 anos.

• E) ... que observa como os grandes leitores das

bibliotecas...
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Q4.

#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais?

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são.

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa

maquiado, com o cabelo certinho, come um prato digno de chef

e leva essa vida de comercial de margarina. Eu tenho perfil em

quase tudo o que é rede, mas também tenho uma teoria que

funciona, pra mim pelo menos: quanto mais ativo você está na

internet, mais chato está seu dia a dia. Sério, eu acredito nisso.

Boa parte das pessoas, nas redes sociais, vive a vida

que queria viver. Dá a impressão de que a internet se

transformou em um trailer do seu dia a dia. Mas qualquer trailer

no cinema parece interessante. Mais do que o filme em si. É só

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso.

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em

foto, o problema é acreditar que a vida alheia é assim, 100%

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta

momentos de tristeza, tédio, preguiça, falta de inspiração,

comida feia no prato, cabelo rebelde, olheira, dúvida sobre um

tema... Supernormal não ser perfeito, não ter uma opinião

formada sobre algo. Anormal mesmo é essa vida plástica que a

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

(Adaptado de Scherma, Mariana, 01/10/2015. Disponível em:

<www.cronicadodia.com.br/2015/10/partiu-viver-mariana-scher-

ma.html>. Acessado em: 01/10/2015)

A colocação pronominal está correta em:

• A) As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de

várias situações.

• B) Ela repara como tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais.

• C) A autora parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais.

• D) Há vários recursos digitais que prestam-se a corrigir

os defeitos das imagens.

• E) Atualmente, as pessoas sempre lembram-se de

sorrir ao serem fotografadas.
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Q5.

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, 

muito antes de ir morar no Leblon, o Jardim Botânico foi meu 

quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de creme, que eu 

caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. 

Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela



aleia imponente que vai dar no chafariz. Depois, íamos passear 

à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as escadarias de 

pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar 

mulungu. 

Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, 

bem pequena, menor do que um grão de ervilha. Tem a casca 

lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu 

vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase es- 

tranho à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio con- 

seguir encontrar um mulungu em meio à vegetação, descobrir 

de repente a casca vermelha e viva cintilando por entre as lâ- 

minas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro 

bem com que alegria eu me abaixava e estendia a mão para 

tocar o pequeno grão, que por causa da ponta preta tinha uma 

aparência que a mim lembrava vagamente um olho. 

Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era 

como meu pai, sempre prestava atenção nos detalhes das 

coisas. Acho que já nessa época eu olhava em torno com olhos 

mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quanti- 

dade de mulungus que me restava na palma da mão na hora de 

ir para casa. Conseguia às vezes juntar um punhado, outras 

vezes apenas dois ou três. E é curioso que nunca tenha sabido 

ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam 

aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam 

no chão ou por entre as folhas e sempre numa determinada re- 

gião do Jardim Botânico. 

Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de 

mulungu. Um dia, procurei no dicionário e descobri que mulungu 

é o mesmo que corticeira e que também é conhecido pelo nome 

de flor-de-coral. ''Árvore regular, ornamental, da família das le- 

guminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores 

vermelhas, dispostas em racimos multifloros, sendo as semen- 

tes do fruto do tamanho de um feijão (mentira!), e vermelhas 

com mácula preta (isto, sim)'', dizia. 

Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me 

lembro de jamais ter visto uma dessas sementes lá em casa. De 

algum modo, depois de catadas elas desapareciam e hoje me 

pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava a 

despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não 

estávamos olhando, só para que tivéssemos o prazer de en- 

contrá-las. O fato é que não me sobrou nenhuma e elas ga- 

nharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza im- 

palpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memó- 

ria mínima.

(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Dispo-

nível em: http://heloisaseixas.com.br)

Atribuindo-se sentido hipotético para o segmento E é

curioso que nunca tenha sabido ao certo de onde eles

vinham... (3º parágrafo), os verbos devem assumir as seguintes formas:

• A) teria sido − soubesse − viriam

• B) será − saiba − virão

• C) era − tivesse sabido − viriam

• D) fora − tivera sabido − vieram

• E) seria − tivesse sabido − viriam
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Q6.

Revolução



Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um

gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A

hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus

tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força.

As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.

A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque

sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento

relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que

se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a

promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo o mais falhar, está

implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem

brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade − desde a moral

dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o

estupro, e que elas só contam com um “não” desacreditado para se defender. Estão certas.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)

A transposição de uma frase na voz ativa para sua exata correspondente na voz passiva ocorre em:

• A) As mulheres passaram a reagir contra a prática do assédio sexual = A prática do assédio sexual passou a ser objeto de

reação das mulheres.

• B) A reação das mulheres traduz a intensidade de sua revolta = A reação das mulheres será traduzida pela intensidade de

sua revolta.

• C) São históricos os preconceitos que vêm vitimando as mulheres = As mulheres teriam sido vitimadas por preconceitos

históricos.

• D) Os machistas vêm seduzindo as mulheres com a complacência da sociedade = As mulheres vêm sendo seduzidas pelos

machistas com a complacência da sociedade.

• E) Promessas e chantagens empregam os machistas em seu processo de sedução = Os machistas têm empregado promessas e chantagens em seu

processo de sedução.
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Q7.

Revolução

Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um

gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A

hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus

tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força.

As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.

A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque

sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento

relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que

se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a

promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo o mais falhar, está

implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem

brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade − desde a moral

dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o

estupro, e que elas só contam com um “não” desacreditado para se defender. Estão certas.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)

As exigências quanto à concordância verbal estão plenamente atendidas na frase:

• A) A muitos poderá parecer um excesso as lutas travadas pelas mulheres americanas contra a prática de graves atitudes

machistas.

• B) Acaba por se constituir numa grande hipocrisia as atitudes de quem se diz reger por determinada moral e pratica outra,

inteiramente diversa.

• C) É comum que aos homens ocorra estar no exercício de um direito quando, em suas práticas amorosas, impõem às

mulheres o que as humilha e as desonra.



• D) Couberam às mulheres americanas, cansadas de se submeterem aos machistas, travar duras lutas contra o assédio

sexual e outras práticas que as vitimam.

• E) A maioria dos homens não costuma levar a sério o “não” que, saindo das bocas das namoradas, ressoam como se fosse

tão somente uma fingida evasiva.
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Q8.

Internet

Quando decidimos criar o site Porta dos Fundos, o fi-

zemos porque a televisão tinha nos dito que nosso tipo de

humor não era popular, era feito para um nicho e não daria

ibope. Resolvemos fazer na internet porque era onde podíamos

ter gerência do nosso “projeto”. Podíamos falar o que quisés-

semos do jeito que nós bem entendêssemos.

Dois anos após o lançamento, o Porta bateu a marca de

mais de um bilhão de espectadores pelo Brasil e pelo mundo.

Eles tinham razão, se tivéssemos feito um programa para te-

levisão, com toda certeza nosso público teria sido muito pe-

queno e não teria dado ibope. Até porque iriam nos colocar

sexta-feira, meia-noite e meia depois de um Globo Repórter.

Na internet tivemos a possibilidade de sermos vistos

sem as amarras dos horários certinhos e dos dias determina-

dos. Uma pessoa no Japão pode assistir aos nossos vídeos a

qualquer hora do dia em qualquer lugar e mídia. A TV precisa

dizer para ela mesma o que nos disse lá trás: que seus

programas são feitos para um nicho e não vão dar ibope. A

importância da internet é gigante e um terreno ainda a ser

explorado.

Em outubro de 2014, o Porta dos Fundos resolveu levar

os episódios que já estão na internet para a televisão. Que-

ríamos atingir um outro tipo de público, e conseguimos. Muita

gente que não sabia do site tomou conhecimento do nosso

conteúdo. Ou seja, cada plataforma tem o seu valor e uma não

exclui a outra.

(Adaptado de: PORCHAT, Fábio. O Estado de S.Paulo. Ca-

derno 2. C10, 16/11/2014)

No que se refere à regência, a expressão empregada

corretamente está destacada em negrito na seguinte

frase, redigida a partir do texto:

• A) Para ilustrar seu ponto de vista, Fábio Porchat faz

alusão a um programa da Rede Globo de televisão.

• B) A televisão disse aos humoristas que seu programa

não provocaria um forte impacto sob o público

geral.

• C) Exibir o programa em uma sexta-feira após meianoite faria com que a audiência ficasse restrita de

poucos.

• D) Após dois anos, um número expressivo de espectadores demonstrava sua aprovação sobre o

programa.

• E) Fábio Porchat e seus sócios estudaram com cautela

a viabilidade por levar o programa à televisão

em 2014.
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Q9.

Escrever sobre as mulheres do Sul não significa traçar um perfil único que as identifique e as diferencie das outras mulheres do

restante do país. No Sul encontramos diferentes perfis femininos nos diversos períodos históricos: mulheres oriundas de etnias e

classes sociais várias.

[...]

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus. Nas cidades do Sul, imagens idealizadas foram frequentes a partir da

segunda metade do século XIX, durante a formação das elites nos centros urbanos.

O crescimento das áreas urbanas, em meados do século XIX, foi impulsionado com a inclusão da região no comércio agrário-

exportador brasileiro como subsidiária, ou seja, como fornecedora de alimentos para o mercado interno. Os altos preços do café no

mercado externo e a destinação da mão de obra escrava para a produção cafeeira provocaram o aumento da procura por alimentos e

a consequente elevação de preços. Esse fato propiciou o surgimento de um novo grupo de pessoas mais abastadas nos centros

urbanos da região Sul.

Em cada capital do Sul, esses grupos assumiram configurações diferentes. [...]

Num futuro próximo, esses grupos iriam promover os jornais responsáveis pela divulgação de modelos de comportamento,

especialmente para as mulheres. Os jornais pareciam veicular um projeto civilizador com pretensão de construir novos homens e

mulheres, divulgando imagens idealizadas para ambos os sexos. [...]

Embora os jornais sulistas reproduzissem estereótipos existentes há séculos, faziam-no em um contexto específico,

respondendo a uma conjuntura determinada, na qual a demonstração de distinção e a exposição de um certo verniz social implicavam

em moldar as mulheres de uma determinada classe. Nas imagens dos jornais das cidades do Sul, e provavelmente em outras cidades

do restante do país, as mães seriam responsáveis pelo progresso e a civilização, pois eram consideradas criadoras e educadoras das

novas gerações.

(Adaptado de: PEDRO, J. M. Mulheres do Sul. In: DEL PRIORE, M. (org.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto,

2012, p. 278-282)

A idealização das mulheres em seus papéis familiares é muito semelhante àquelas idealizações divulgadas no final do século

XVIII e início do século XX nos grandes centros europeus.

Mantém-se a correção no emprego do sinal indicativo de crase se o segmento grifado na frase acima for substituído por:

• A) à uma determinada idealização divulgada.

• B) à cada uma das idealizações divulgadas.

• C) à algumas idealizações divulgadas.

• D) à típica idealização divulgada.

• E) à qualquer das idealizações divulgadas.
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Português / Pontuação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q10.

Era uma vez...

As crianças de hoje parecem nascer já familiarizadas com todas as engenhocas eletrônicas que estarão no centro de suas

vidas. Jogos, internet, e-mails, músicas, textos, fotos, tudo está à disposição à qualquer hora do dia e da noite, ao alcance dos dedos.

Era de se esperar que um velho recurso para se entreter e ensinar crianças como adultos − contar histórias − estivesse vencido, morto

e enterrado. Ledo engano. Não é incomum que meninos abandonem subitamente sua conexão digital para ouvirem da viva voz de

alguém uma história anunciada pela vetusta entrada do “Era uma vez...”.

Nas narrativas orais − talvez o mais antigo e proveitoso deleite da nossa civilização – a presença do narrador faz toda a

diferença. As inflexões da voz, os gestos, os trejeitos faciais, os silêncios estratégicos, o ritmo das palavras – tudo é vivo, sensível e

vibrante. A conexão se estabelece diretamente entre pessoas de carne e osso, a situação é única e os momentos decorrem em

tempo real e bem marcado. O ouvinte sente que o narrador se interessa por sua escuta, o narrador sabe-se valorizado pela atenção

de quem o ouve, a narrativa os une como num caloroso laço de vozes e de palavras.

As histórias clássicas ganham novo sabor a cada modo de contar, na arte de cada intérprete. Não é isso, também, o que se

busca num teatro? Nas narrações, as palavras suscitam imagens íntimas em quem as ouve, e esse ouvinte pode, se quiser,

interromper o narrador para esclarecer um detalhe, emitir um juízo ou simplesmente uma interjeição. Havendo vários ouvintes, for-

ma-se uma roda viva, uma cadeia de atenções que dá ainda mais corpo à história narrada. Nesses momentos, é como se o fogo das

nossas primitivas cavernas se acendesse, para que em volta dele todos comungássemos o encanto e a magia que está em contar e

ouvir histórias. Na época da informática, a voz milenar dos narradores parece se fazer atual e eterna.

(Demócrito Serapião, inédito)



Atente para as seguintes frases:

I. Ele ama os joguinhos eletrônicos, que vê como desafios.

II. Ele se vicia em joguinhos eletrônicos, independentemente do grau de dificuldade que ofereçam.

III. Ele sente especial atração pelos joguinhos eletrônicos difíceis, nos quais vem se aprimorando.

A supressão da vírgula altera o sentido do que está APENAS em

• A) I.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) II e III.

• E) III.
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Português / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q11.

Revolução

Notícias de homens processados nos Estados Unidos por assédio sexual quando só o que fizeram foi uma gracinha ou um

gesto são vistas aqui como muito escândalo por pouca coisa e mais uma prova da hipocrisia americana em matéria de sexo. A

hipocrisia existe, mas o aparente exagero tem a ver com a luta da mulher americana para mudar um quadro de pressupostos e tabus

tão machistas lá quanto em qualquer país latino, e que só nos parece exagerada porque ainda não chegou aqui com a mesma força.

As mulheres americanas não estão mais para brincadeira, em nenhum sentido.

A definição de estupro é a grande questão atual. Discute-se, por exemplo, o que chamam de date rape, que não é o ataque

sexual de um estranho ou sexo à força, mas o programa entre namorados ou conhecidos que acaba em sexo com o consentimento

relutante da mulher. Ou seja, sedução também pode ser estupro. Isso não é apenas uma novidade, é uma revolução. O homem que

se criou convencido de que a mulher resiste apenas para não parecer “fácil” não está preparado para aceitar que a insistência, a

promessa e a chantagem sentimental ou profissional são etapas numa escalada em que o uso da força, se tudo o mais falhar, está

implícito. E que muitas vezes ele está estuprando quem pensava estar convencionalmente conquistando. No dia em que o homem

brasileiro aceitar isso, a revolução estará feita e só teremos de dar graças a Deus por ela não ser retroativa.

A verdadeira questão para as mulheres americanas é que o homem pode recorrer a tudo na sociedade − desde a moral

dominante até as estruturas corporativas e de poder − para seduzi-las, que toda essa civilização é no fundo um álibi montado para o

estupro, e que elas só contam com um “não” desacreditado para se defender. Estão certas.

(VERISSIMO, Luis Fernando. Sexo na cabeça. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 143)

Entre os graves equívocos que podem se incluir na relação entre um homem e uma mulher destaca-se, no texto,

• A) a natural subserviência que a mulher prefere demonstrar a seu parceiro violento, em vez de confrontá-lo.

• B) a falta da discriminação masculina entre o que seja uma demonstração de amor e uma iniciativa intimidadora.

• C) o exagero de se avaliar como violentas algumas iniciativas masculinas tão somente carinhosas.

• D) o fato de a moral dominante classificar como hipócrita toda e qualquer iniciativa amorosa do homem machista.

• E) o fato de a mulher relutante tomar como amorosa a violência da sedução a que se atira seu namorado.
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Português / Tipologia textual

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q12.



Por volta de 1968, impressionado com a quantidade de

bois que Guimarães Rosa conduzia do pasto ao sonho, julguei

que o bom mineiro não ficaria chateado comigo se usasse um

deles num poema cabuloso que estava precisando de um boi,

só um boi.

Mas por que diabos um poema panfletário de um cara de

vinte anos de idade, que morava num bairro inteiramente urba-

nizado, iria precisar de um boi? Não podia então ter pensado

naqueles bois que puxavam as grandes carroças de lixo que

chegara a ver em sua infância? O fato é que na época eu

estava lendo toda a obra publicada de Guimarães Rosa, e isso

influiu direto na minha escolha. Tudo bem, mas onde o boi ia

entrar no poema? Digo mal; um bom poeta é de fato capaz de

colocar o que bem entenda dentro dos seus versos. Mas você

disse que era um poema panfletário; o que é que um boi pode

fazer num poema panfletário?

Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi perdido

no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria; queria

que a minha namorada visse que eu seria capaz de pegar um

boi de Guimarães Rosa e desfilar sua solidão bovina num

mundo completamente estranho para ele, sangrando a língua

sem encontrar senão o chão duro e escaldante, perplexo diante

dos homens de cabeça baixa, desviando-se dos bêbados e dos

carros, sem saber muito bem onde ele entrava nessa história

toda de opressores e oprimidos; no fundo, dentro do meu egoís-

mo libertador, eu queria um boi poema concreto no asfalto, para

que minha impotência diante dos donos do poder se configu-

rasse no berro imenso desse boi de literatura, e o meu coração,

ou minha índole, ficasse para sempre marcado por esse po-

deroso símbolo de resistência.

Fez muito sucesso, entre os colegas, o meu boi no as-

falto; sei até onde está o velho caderno com o velho poema.

Mas não vou pegá-lo − o poema já foi reescrito várias vezes em

outros poemas; e o meu boi no asfalto ainda me enche de luz,

transformado em minha própria estrela.

(Adaptado de: GUERRA, Luiz, "Boi no Asfalto", Disponível em:

www.recantodasletras.com.br. Acessado em: 29/10/2015)

Com respeito ao gênero, é correto afirmar que o texto

acima é

• A) um poema em prosa, visto que se pauta pelo uso

recorrente de metáforas e de linguagem melodiosa.

• B) uma crônica, por trazer reflexão sobre um momento

histórico com uso de linguagem coloquial.

• C) um conto, por trazer um enredo sucinto, cuja ação,

com início, meio e fim, ocorre em uma realidade

fabulística.

• D) uma crônica, por dar voz a animais, inseridos em

uma ambientação puramente ficcional.

• E) um conto, por inserir, no relato imaginário de um boi,

elementos da vida particular do autor.
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Português / Redação de correspondência oficial

Fonte: TéCNICO PREVIDENCIáRIO - INFORMáTICA / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q13.

Na margem esquerda do rio Amazonas, entre Manaus e Itacoatiara, foram encontrados vestígios de inúmeros sítios indígenas 

pré-históricos. O que muitos de nós não sabemos é que ainda existem regiões ocultas situadas no interior da Amazônia e um povo, 

também desconhecido, que teria vivido por aquelas paragens, ainda hoje não totalmente desbravadas. 

Em 1870, o explorador João Barbosa Rodrigues descobriu uma grande necrópole indígena contendo vasta gama de peças em 

cerâmica de incrível perfeição; teria sido construída por uma civilização até então desconhecida em nosso país. Utilizando a língua 

dos índios da região, ele denominou o sítio de Miracanguera. A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente por uma vasilha de



cerâmica, propriedade de um viajante. Este informante disse tê-la adquirido de um mestiço, residente na Vila do Serpa (atual 

Itacoatiara), que dispunha de diversas peças, as quais teria recolhido na Várzea de Matari. Barbosa Rodrigues suspeitou que poderia 

se tratar de um sítio arqueológico de uma cultura totalmente diferente das já identificadas na Amazônia. 

Em seu interior as vasilhas continham ossos calcinados, demonstrando que a maioria dos mortos tinham sido incinerados. De 

fato, a maior parte dos despojos dos miracangueras era composta de cinzas. Além das vasilhas mortuárias, o pesquisador encontrou 

diversas tigelas e pratos utilitários, todos de formas elegantes e cobertos por uma fina camada de barro branco, que os arqueólogos 

denominam de “engobe”, tão perfeito que dava ao conjunto a aparência de porcelana. Uma parte das vasilhas apresentava curiosas 

decorações e pinturas em preto e vermelho. Outro detalhe que surpreendeu o pesquisador foi a variedade de formas existentes nos 

sítios onde escavou, destacando-se certas vasilhas em forma de taças de pés altos, as quais lembram congêneres da Grécia 

Clássica. 

Havia peças mais elaboradas, certamente para pessoas de posição elevada dentro do grupo. A cerâmica do sítio de 

Miracanguera recebia um banho de tabatinga (tipo de argila com material orgânico) e eventualmente uma pintura com motivos geomé- 

tricos, além da decoração plástica que destacava detalhes específicos, tais como seres humanos sentados e com as pernas 

representadas. 

João Barbosa Rodrigues faleceu em 1909. Em 1925, o famoso antropólogo Kurt Nimuendaju tentou encontrar Miracanguera, 

mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio Amazonas. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da 

Amazônia, inclusive no Equador, Peru e Guiana Francesa, no final dos anos de 1940. Como não conseguiram achar Miracanguera, 

“decidiram” que a descoberta do brasileiro tinha sido “apenas uma subtradição de agricultores andinos”. 

Porém, nos anos de 1960, outro americano lançou nova interpretação para aquela cultura, concluindo que o grupo indígena 

dos miracangueras não era originário da região, como já dizia Barbosa Rodrigues. Trata-se de um mistério relativo a uma civilização 

perdida que talvez não seja solucionado nas próximas décadas. Em pleno século 21, a cultura miracanguera continua oficialmente 

“inexistente” para as autoridades culturais do Brasil e do mundo.

(Adaptado de: Museu Nacional do Rio de Janeiro. Disponível em: https://saemuseunacional.wordpress.com. SILVA, Carlos Augusto da. A dinâmica

do uso da terra nos locais onde há sítios arqueológicos: o caso da comunidade Cai N’água, Maniquiri-AM / (Dissertação de Mestrado) – UFAM, 2010)

Dos segmentos abaixo, o que NÃO possui linguagem adequada a documentos oficiais encontra-se em:

• A) Trata-se de um mistério relativo a uma civilização

perdida...

• B) ... cobertos por uma fina camada de barro branco,

que os arqueólogos denominam de “engobe”...

• C) Arqueólogos americanos também vasculharam áreas

arqueológicas da Amazônia

• D) A atenção do pesquisador foi atraída primeiramente

por uma vasilha de cerâmica...

• E) ... mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio

Amazonas.
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Português / Sintaxe da oração e do período

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q14.

O processo impregnado de complexidade, ao qual se 

sobrepõem ideias de avanço ou expansão intensamente ideolo- 

gizadas, e que convencionamos chamar pelo nome de progres- 

so, tem, dentre outros, um atributo característico: tornar a 

organização da vida cada vez mais tortuosa, ao invés de simpli- 

ficá-la. Progredir é, em certos casos, sinônimo de complicar. Os 

aparelhos, os sinais, as linguagens e os sons gradativamente 

incorporados à vida consomem a atenção, os gestos, a capa- 

cidade de entender. Além disso, do manual de instruções de um 

aparelho eletrônico à numeração das linhas de ônibus, passan- 

do pelo desenho das vias urbanas, pelos impostos escorchan- 

tes e pelas regras que somos obrigados a obedecer – inclusive 

nos atos mais simples, como o de andar a pé −, há uma evi- 

dente arbitrariedade, às vezes melíflua, às vezes violenta, que 

se insinua no cotidiano. 

Não há espaço melhor para averiguarmos as informa- 

ções acima do que os principais centros urbanos. Na opinião do 

geógrafo Milton Santos, um marxista romântico, “a cidade é o 

lugar em que o mundo se move mais; e os homens também. A 

co-presença ensina aos homens a diferença. Por isso, a cidade 

é o lugar da educação e da reeducação. Quanto maior a cidade,



mais numeroso e significativo o movimento, mais vasta e densa 

a co-presença e também maiores as lições de aprendizado”. 

Essa linha de pensamento, contudo, não é seguida por 

nós, os realistas, entre os quais se inclui o narrador de O silen- 

ceiro, escrito pelo argentino Antonio di Benedetto. Para nós, o 

progresso transformou as cidades em confusas aglomerações, 

nas quais a opressão viceja. O narrador-personagem do roman- 

ce de Di Benedetto anseia desesperadamente pelo silêncio. Os 

barulhos, elementos inextricáveis da cidade, intrometem-se no 

cotidiano desse homem, ganhando existência própria. E a pró- 

pria espera do barulho, sua antevisão, a certeza de que ele se 

repetirá, despedaça o narrador. À medida que o barulho deixa 

de ser exceção para se tornar a norma irrevogável, fracassam 

todas as soluções possíveis. 

A cidade conspira contra o homem. As derivações da 

tecnologia fugiram, há muito, do nosso controle.

(Adaptado de: GURGEL, Rodrigo. Crítica, literatura e narrato-

fobia. Campinas, Vide Editorial, 2015, p. 121-125)

E a própria espera do barulho (...) despedaça o narrador.

O verbo que possui, no contexto, o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em:

• A) Por isso, a cidade é o lugar da educação...

• B) ... nas quais a opressão viceja.

• C) ... anseia desesperadamente pelo silêncio.

• D) ... há uma evidente arbitrariedade...

• E) ... fracassam todas as soluções possíveis.
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Fonte: AGENTE DE DEFENSORIA PúBLICA - ADMINISTRADOR / DPE/SP / 2015 / FCC

Q15.

Albertina notou que o seu computador passava por certa degradação e, aparentemente, estava esquentando além da

temperatura regular. Alguns amigos disseram a ela que tal comportamento poderia comprometer o processador. Aconselha-

ram-na a avaliar o dispositivo que, em conjunto com o dissipador de temperatura, evita o superaquecimento do processador,

para ver se estava funcionando adequadamente. Corretamente, ela procedeu à verificação e manutenção

• A) da fonte.

• B) da bateria.

• C) do chipset.

• D) do cooler.

• E) do clock.
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Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC

Q16.

Para economizar a bateria de um computador portátil rodando MS Windows XP, é possível colocá-lo em um modo de economia de energia onde os dados são

preservados em memória. Na caixa de diálogo Desligar o computador, para ativar este modo deve-se selecionar a opção

• A) Desligar.

• B) Desligar rápido.

• C) Hibernar.

• D) Em espera.

• E) Ocultar.
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Noções de Informática / Editor de texto Word

Fonte: TéCNICO EM GESTãO I - INFORMáTICA / SABESP / 2012 / FCC

Q17.

No MS Word 2003, após selecionar uma palavra ela NÃO é copiada para a área de transferência ao se

• A) clicar no botão Recortar da barra ferramentas padrão.

• B) clicar no botão Copiar da barra ferramentas padrão.

• C) pressionar as teclas CRTL e V.

• D) pressionar as teclas CRTL e C.

• E) pressionar as teclas CRTL e X.
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Noções de Informática / Conceitos de Internet e Intranet

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q18.

Quando um Assistente Administrativo acessa o site

http://www.defensoria.rr.gov.br/ através de um navegador

ou quando envia um e-mail, a internet precisa saber em

qual servidor o site e o e-mail estão armazenados para

poder responder a solicitação. A informação da localização destes servidores está em um servidor chamado

• A) DNS − Domain Name Server.

• B) HTTP − Hypertext Transfer Protocol.

• C) IP − Internet Protocol.

• D) POP3 − Post Office Protocol.

• E) Proxy.
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Noções de Informática / Internet Explorer

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q19.

Para navegar na internet é necessário utilizar um tipo de

software específico conhecido como browser ou navegador.

Um desses navegadores é o Internet Explorer 9, que permite

• A) somente navegação anônima, ou seja, navegação na

qual não se armazenam dados como sites visitados,

cookies e informações de formulários.

• B) adicionar sites ao grupo de favoritos, embora não

ofereça mecanismos para excluí-los do grupo depois

de adicionados.

• C) restaurar as configurações originais do navegador,

caso as mudanças realizadas não deem o resultado

desejado.

• D) instalar complementos para adicionar funcionalidades

extras ao navegador, que ficam permanentemente

impedidas de serem desativadas.

• E) navegar em tela cheia por meio do pressionamento

da tecla F1, para obter o máximo de área da tela

para navegação.
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Noções de Informática / Correio eletrônico (web mail)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q20.

Existe uma série de recomendações para fazer uso seguro

do webmail, como a criação de uma senha de acesso

adequada, a não abertura de links suspeitos e a utilização de

conexões de acesso ao webmail seguras. Uma conexão é

considerada segura se o endereço da página do provedor de

webmail, utilizada no acesso ao e-mail, for iniciada por

• A) HTTPS.

• B) TCPS.

• C) FTPS.

• D) SNMP.

• E) HTTP.
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Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/PB / 2015 / FCC

Q21.

Considere que o administrador de um servidor adotou a política de backup que utiliza a combinação do backup normal e

incremental. Para que o administrador possa restaurar os dados, ele precisará

• A) de todos os conjuntos de backups normais e de todos os conjuntos de backups incrementais.

• B) de todos os conjuntos de backups normais e apenas do último backup incremental.

• C) apenas do último backup normal e do último backup incremental.

• D) apenas do último backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais.

• E) apenas do último backup incremental.
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Noções de Informática / Conceito e organização de arquivos (pastas/diretórios)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q22.

Originalmente, os sistemas operacionais Windows e Linux possuíam primordialmente interfaces de modo texto, tais como o Prompt de comando no Windows e o

Shell de comando no Linux, para que o usuário utilizasse os recursos do sistema operacional. Por exemplo, para listar os arquivos de uma pasta utilizando o

Prompt de comando do Windows deve-se utilizar o comando dir. O comando equivalente no Shell de comando do Linux é

• A) ls.

• B) pwd.

• C) cat.

• D) mkdir.

• E) cd.
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Noções de Informática / Noções básicas de armazenamento de dados

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ADMINISTRATIVO / MPE/PE / 2012 / FCC

Q23.

Considerando os dispositivos de armazenamento ótico removíveis, é correto afirmar que:

• A) um CD-RW pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias vezes por gravadores e leitores de CD.

• B) um CD-ROM pode ser escrito apenas uma vez usando um gravador de CD, mas lido várias vezes por gravadores e leitores de CD.



• C) um CD-R pode ser escrito e lido várias vezes por gravadores e leitores de CD.

• D) um CD-R só pode ser escrito por um leitor de CD após ter sido formatado por um gravador de CD.

• E) um CD-ROM é fabricado (masterizado) com todos os dados já escritos e estes dados não podem ser alterados por um gravador de CD.

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

Direito Eleitoral / Conceito e fontes

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RO / 2013 / FCC

Q24.

NÃO se incluem, dentre as fontes do Direito Eleitoral as

• A) leis estaduais.

• B) normas da Constituição Federal.

• C) leis federais.

• D) Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.

• E) decisões jurisprudenciais.

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

Direito Eleitoral / Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965 e alterações posteriores) / Introdução

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RN / 2011 / FCC

Q25.

O processo eleitoral é uma das formas de concretização do princípio democrático, razão pela qual é merecedor de diversas garantias previstas, expressamente,

na legislação. Entre tais garantias, destaca-se que

• A) nenhuma autoridade poderá, desde cinco dias antes e até quarenta e oito horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor,

ainda que em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável.

• B) os membros das Mesas Receptoras, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito. Tal

garantia não se estende aos fiscais dos partidos.

• C) o eleitor, embora não possua a prerrogativa de representar diretamente ao corregedor geral ou regional da Justiça Federal, pode provocar o Ministério

Público ou o partido político para que o faça.

• D) é proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em que funcionar Mesa Receptora, ou nas imediações, sendo que a força

armada conservar-se-á a cem metros da Seção Eleitoral e não poderá aproximar-se do lugar da votação, ou nele penetrar, sem ordem do Presidente da

Mesa.

• E) aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante o ano da realização das eleições, para remessa de material de propaganda de seus

candidatos registrados.

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

Direito Eleitoral / Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965 e alterações posteriores) / Dos órgãos da Justiça Eleitoral

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q26.

Cabe aos Tribunais Regionais Eleitorais apurar, com os

resultados parciais enviados pelas Juntas Eleitorais, os resultados finais das eleições para

• A) Vice-Presidente da República.

• B) Presidente da República.

• C) Prefeitos Municipais do respectivo Estado da Federação.

• D) membros das Câmaras Municipais do respectivo Estado da Federação.

• E) membros do Congresso Nacional.

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

Direito Eleitoral / Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965 e alterações posteriores) / Dos recursos (Disposições preliminares)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRE/RN / 2011 / FCC



Q27.

Os recursos eleitorais, em razão da especial necessidade de celeridade no direito processual eleitoral, possuem algumas especificidades quando comparados

com o processo civil ordinário. Acerca de tais especificidades, está correto:

• A) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral são irrecorríveis, salvo as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança, das quais caberá recurso

ao Superior Tribunal de Justiça.

• B) o prazo para interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral é de quinze dias.

• C) o juiz eleitoral exerce juízo de admissibilidade dos recursos eleitorais, cabendo-lhe negar prosseguimento caso verifique a ausência de algum de seus

pressupostos.

• D) o juiz eleitoral possui a prerrogativa de realizar o juízo de retratação nos recursos eleitorais.

• E) em regra, os recursos eleitorais são recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo.
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Direito Eleitoral / Resolução TSE nº 21.538/2003 e alterações posteriores

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q28.

Brutus completou dezoito anos de idade e formalizou

requerimento de inscrição eleitoral, que foi deferido pelo

Juiz Eleitoral. Dessa decisão

• A) cabe recurso de qualquer delegado de partido político.

• B) não cabe recurso.

• C) cabe recurso de qualquer eleitor.

• D) cabe recurso de qualquer candidato.

• E) cabe recurso de qualquer ocupante de cargo eletivo.

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

Direito Eleitoral / Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar nº 64/1990 e alterações posteriores)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q29.

Petrus, Augustus e Brutus pretendem candidatar-se a Deputado Estadual. Petrus exerce função de administração

em entidade representativa de classe que opera no território do Estado mantida parcialmente por contribuições

impostas pelo poder público; Augustus é Secretário de

Estado e Brutos professor da rede estadual de ensino,

ambos na mesma unidade da Federação. Petrus, Augustus e Brutus estão sujeitos ao prazo de desincompatibilização de

• A) 6 meses, 3 meses e 4 meses, respectivamente.

• B) 6 meses, 3 meses e 3 meses, respectivamente.

• C) 4 meses, 6 meses e 3 meses, respectivamente.

• D) 6 meses.

• E) 3 meses.
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Direito Eleitoral / Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995 e alterações posteriores) / Disposições preliminares

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RS / 2010 / FCC

Q30.

Os partidos políticos

• A) que ministrarem instrução militar ou paramilitar, deverão obter prévia autorização da Justiça Eleitoral e adotar uniforme para seus membros com o intuito

de distingui-los dos demais.

• B) poderão ser criados através de requerimento de, no mínimo, cinquenta eleitores com domicílio eleitoral em pelo menos dois Estados da Federação.

• C) poderão fundir-se num só ou incorporar-se um ao outro por decisão de seus órgãos regionais, com validade apenas no âmbito estadual ou municipal.



• D) são pessoas jurídicas de direito privado e destinamse a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a

defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal.

• E) que não tiverem caráter nacional deverão aprovar estatuto e programa que atenda às peculiaridades e interesses do Estado ou Município em que

desenvolverem as suas atividades.

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

Direito Eleitoral / Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995 e alterações posteriores) / Da organização e funcionamento dos partidos políticos / Da

criação e do registro dos partidos políticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/PR / 2012 / FCC

Q31.

Para a criação de partidos políticos, NÃO se inclui dentre as exigências legais que seus programas respeitem:

• A) o pluripartidarismo.

• B) a soberania nacional.

• C) o regime democrático.

• D) a forma presidencialista de governo.

• E) os direitos fundamentais da pessoa humana.

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

Direito Eleitoral / Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995 e alterações posteriores) / Da organização e funcionamento dos partidos políticos / Da

filiação partidária

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q32.

Tercius era regularmente filiado ao partido político Alpha.

Posteriormente, filiou-se aos partidos políticos Beta, Gama

e Delta, sem fazer qualquer comunicação ao partido Alpha

e ao Juiz Eleitoral de sua respectiva Zona Eleitoral, para

cancelar sua filiação. Após um ano, a multiplicidade de

filiações foi detectada pela Justiça Eleitoral. Nesse caso,

• A) todas as filiações partidárias serão nulas para todos

os efeitos.

• B) prevalecerá a inscrição ao partido Alpha.

• C) prevalecerá a inscrição ao partido Delta.

• D) todas as filiações serão válidas.

• E) Tercius deverá ser intimado para optar por um dos

partidos no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento de todas as filiações.
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Direito Eleitoral / Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995 e alterações posteriores) / Da organização e funcionamento dos partidos políticos / Da

fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/RO / 2013 / FCC

Q33.

Os partidos Azul e Branco resolveram fundir-se num só,

formando o partido Rosa. A existência legal do novo partido tem início

• A) com o registro de estatuto e do programa do novo

partido no Tribunal Superior Eleitoral.

• B) com a elaboração pelos órgãos de direção dos partidos Azul e Branco dos projetos comuns de estatuto

e programa.

• C) quando os órgãos nacionais de deliberação dos partidos Azul e Branco votarem, em reunião conjunta,

por maioria absoluta, os projetos e o programa do

novo partido.



• D) quando os órgãos nacionais de deliberação dos partidos Azul e Branco, em reunião conjunta, por maioria absoluta, elegerem o órgão de direção nacional

do novo partido.

• E) com o registro, no Ofício Civil competente da Capital

Federal, do seu estatuto e do respectivo programa

cujo requerimento deve ser acompanhado das atas

e das decisões dos órgãos competentes.
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Direito Eleitoral / Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/1995 e alterações posteriores) / Das finanças e contabilidade dos partidos / Da prestação de

contas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JURíDICA / TRE/CE / 2012 / FCC

Q34.

Os partidos políticos

• A) podem desenvolver campanhas publicitárias pagas por entidades estrangeiras.

• B) são obrigados a conservar os documentos comprobatórios de suas prestações de contas por, pelo menos, cinco anos.

• C) não podem impugnar as prestações de contas de outros partidos, função que cabe exclusivamente à Justiça Eleitoral.

• D) podem ser mantidos por entidade de classe ou sindical, desde que os respectivos diretores sejam diferentes.

• E) não estão obrigados, no ano em que ocorrem eleições, a enviar à Justiça Eleitoral nem balanço anual, nem balancetes mensais.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Disposições gerais

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q35.

Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais

votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Esta regra aplica-se à eleição para Prefeito em Município com mais de duzentos mil

• A) eleitores.

• B) habitantes.

• C) cidadãos.

• D) brasileiros.

• E) trabalhadores.

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

Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Das coligações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE / TRE/AP / 2015 / FCC

Q36.

A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é

• A) solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando integrantes de uma

mesma coligação.

• B) solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, alcançando, inclusive, outros partidos integrantes de uma mesma

coligação.

• C) subsidiária entre os candidatos e o respectivo partido, nesta ordem.

• D) subsidiária entre os partidos e os respectivos candidatos, nesta ordem.

• E) limitada a cem salários mínimos vigentes.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Das convenções para a escolha de candidatos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC



Q37.

As convenções partidárias

• A) somente poderão deliberar a respeito da escolha

dos candidatos às eleições majoritárias ou proporcionais.

• B) poderão deliberar a respeito da escolha dos candidatos às eleições majoritárias ou proporcionais e a

respeito de coligações.

• C) somente poderão deliberar a respeito de coligações.

• D) deverão ser realizadas em qualquer data do mês de

agosto do ano das eleições.

• E) deverão constar de termo interno do partido, dispensada a rubrica da Justiça Eleitoral e a respectiva publicação em qualquer meio de comunicação.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do registro de candidatos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q38.

Após o termo final do prazo de registro de candidaturas,

Tício, candidato a Deputado Estadual pelo Partido Gama,

teve seu registro cancelado pela Justiça Eleitoral. Nesse

caso, é facultado ao Partido Gama substituir o candidato e

requerer o registro do candidato indicado em substituição

• A) no prazo de 30 dias, contados da data da decisão

que deu origem à substituição.

• B) em até 5 dias, contados da notificação do partido da

decisão que deu origem à substituição.

• C) no prazo de 30 dias, contados da notificação do partido da decisão que deu origem à substituição.

• D) no prazo de 10 dias, contados da notificação do partido da decisão que deu origem à substituição.

• E) em até 10 dias antes do pleito.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da arrecadação e da aplicação de recursos nas campanhas eleitorais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q39.

O eleitor Jusoé promoveu um almoço com três empresários, em apoio ao candidato de sua preferência, com gasto

de seiscentos reais. Esse gasto

• A) não está sujeito a contabilização, desde que não

reembolsado.

• B) não poderia ter sido efetivado sem autorização da

Justiça Eleitoral.

• C) deve ser contabilizado pelo partido, ainda que não

reembolsado.

• D) só poderia ser realizado pelo partido, sendo obrigatório o reembolso.

• E) deve ser obrigatoriamente reembolsado pelo candidato e devidamente contabilizado.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da prestação de contas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AL / 2010 / FCC

Q40.

A respeito das prestações de contas referentes à arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, considere: 

 

I. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo comitê financeiro ou pelo próprio candidato.



 

II. A indicação dos nomes dos doadores e os respectivos valores deverá obrigatoriamente ser divulgada, pela rede mundial de computadores (internet), nos

relatórios dos dias 6 de agosto e 6 de setembro do ano das eleições. 

 

III. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas não impede a diplomação dos candidatos, enquanto perdurar. 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) I e II.

• C) I e III.

• D) II e III.

• E) II.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral em geral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q41.

José contratou com o Jornal, de circulação diária de sua

cidade, a publicação paga de anúncio da sua candidatura

a Vereador com o tamanho de 1/7 de página de jornal

padrão, desde o dia 1º de setembro até o dia da eleição,

todos os dias, sem mencionar o valor pago pela inserção.

Essa publicação está

• A) irregular, porque excede o número de 10 anúncios e

não menciona o valor pago pela inserção.

• B) irregular, porque excede o número de 10 anúncios,

sendo desnecessária a menção do valor pago pela

inserção.

• C) irregular, porque não menciona o valor pago pela

inserção, sendo irrelevante o número de anúncios a

serem publicados.

• D) regular, posto que atende todas as exigências legais.

• E) irregular, porque é vedada por lei a propaganda

paga.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral na imprensa

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q42.

Peter é candidato a Vereador e pretende divulgar anúncios de propaganda eleitoral paga na imprensa escrita.

Nesse caso, observadas as demais exigências legais, tais

anúncios poderão ser divulgados

• A) sem constar o valor pago pela inserção.

• B) até o dia das eleições.

• C) até a véspera das eleições.

• D) em número não superior a cinco anúncios por dia no

mesmo veículo.

• E) em número não superior a dez, por veículo, em datas diversas.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q43.

Cícero, candidato a Prefeito municipal, foi injuriado na

propaganda eleitoral gratuita na televisão. Cícero poderá

pedir o direito de resposta no prazo de

• A) 48 horas, sendo que, deferido o pedido, o ofendido

usará para resposta, tempo igual ao dobro do da

ofensa.

• B) 48 horas, sendo que, deferido o pedido, o ofendido

usará para resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca

inferior, porém, a um minuto.

• C) 72 horas, sendo que, deferido o pedido, o ofendido

usará para resposta, tempo igual ao da ofensa.

• D) 24 horas, sendo que, deferido o pedido, o ofendido

usará para resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca

inferior, porém, a um minuto.

• E) 24 horas, sendo que, deferido o pedido, o ofendido

usará para resposta, tempo igual ao dobro do da

ofensa.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do direito de resposta

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q44.

Paulo, candidato escolhido em convenção para candidatar-se a Governador do Estado pelo partido Alpha, foi

acusado, na programação normal de emissora de televisão, de remeter valores desviados dos cofres públicos

para o exterior quando era prefeito municipal de uma

cidade do interior. Paulo poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral, no prazo, contado da

veiculação da ofensa, de

• A) quinze dias.

• B) quarenta e oito horas.

• C) setenta e duas horas.

• D) cinco dias.

• E) dez dias.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2012 / FCC

Q45.

No sistema eletrônico de votação, adotado pela legislação eleitoral brasileira,

• A) a votação eletrônica será feita sempre no número do candidato, devendo o nome e fotografia do candidato aparecer no painel da urna eletrônica, com a

expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso.

• B) a urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições majoritárias e, em seguida, os referentes às eleições

proporcionais.

• C) caberá ao Supremo Tribunal Federal definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica.

• D) a urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla

fiscalização.

• E) os Tribunais Regionais Eleitorais disciplinarão a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação.
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Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q46.

É VEDADO aos agentes públicos, servidores ou não,

dentre outras condutas tendentes a afetar a igualdade de

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

• A) Ceder servidor público ou empregado da Administração

direta ou indireta federal, estadual ou municipal do

Poder Executivo para comitês de campanha eleitoral de

candidato, durante o horário de expediente normal,

mesmo se o servidor ou empregado estiver licenciado.

• B) Ceder ou usar, em benefício de partido político, bens

imóveis pertencentes à Administração direta ou indireta

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios para a realização de convenção partidária.

• C) Usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos

ou Casas Legislativas, mesmo que não excedam às

prerrogativas consignadas nos regimentos e normas

dos órgãos que integram.

• D) Fazer ou permitir uso promocional em favor de

candidato, partido político ou coligação, de distribuição

gratuita de bens e serviços de caráter social custeados

ou subvencionados pelo Poder Público.

• E) Nomear servidores públicos, na circunscrição do pleito,

nos três meses que o antecedem e até a posse dos

eleitos, aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo.

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

Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Disposições finais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2011 / FCC

Q47.

A respeito das representações da Lei no 9.504/97, considere:

I. Salvo disposições específicas em contrário da

Lei no 9.504/97, as representações relativas ao descumprimento das suas normas podem ser feitas por qualquer partido político, coligação e candidato.

II. Recebida a representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o representado para, querendo, apresentar defesa em quarenta e oito horas.

III. Contra a decisão que julgar a representação, o recurso, quando cabível, deverá ser apresentado no prazo de três dias, assegurado ao recorrido o

oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

• A) I e II.

• B) I e III.

• C) II e III.

• D) I.

• E) III.

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

Direito Eleitoral / Lei nº 6.091/1974 e alterações posteriores

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/AP / 2015 / FCC

Q48.

De acordo com a Lei nº 6.091/1974, nenhum veículo ou

embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde



• A) o dia anterior até o posterior à eleição, salvo, dentre

outras hipóteses, coletivos de linhas regulares e não

fretados.

• B) dois dias anteriores até dois posteriores à eleição,

salvo, dentre outras hipóteses, coletivos de linhas regulares e não fretados.

• C) o dia anterior até o posterior à eleição, inclusive, de

uso individual do proprietário, para o exercício do

voto dos membros da sua família.

• D) dois dias antes anteriores até dois posteriores à

eleição, inclusive a serviço da Justiça Eleitoral.

• E) cinco dias anteriores até dois posteriores à eleição,

salvo, dentre outras hipóteses, coletivos de linhas regulares e não fretados.

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

Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q49.

O Texto Constitucional decorrente dos trabalhos realizados por órgão constituinte democraticamente eleito, que sistematiza as

ideias e os princípios fundamentais da teoria política e do direito prevalente em determinado momento histórico é denominado,

quanto ao modo de sua elaboração, de

• A) flexível.

• B) rígido.

• C) semirrígido.

• D) dogmático.

• E) outorgado.

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

Direito Constitucional / Constituição / Poder constituinte

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q50.

O Poder Constituinte conferido pela Constituição Federal

aos Estados-membros, para que elaborem as suas próprias Constituições, é denominado:

• A) Derivado decorrente.

• B) Originário material.

• C) Derivado reformador.

• D) Originário formal.

• E) Originário limitado.

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

Direito Constitucional / Constituição / Interpretação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q51.

À atividade judicial de evitar a anulação da lei em razão de normas dúbias nela contidas, desde que, naturalmente, haja a possibilidade de compatibilizá-las com

a Constituição Federal, dá-se o nome de

• A) interpretação autêntica da Constituição.

• B) controle concentrado de constitucionalidade.

• C) interpretação conforme a Constituição.

• D) interpretação analógica da Constituição.

• E) integração constitucional por via de controle difuso e interpretação literal.



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

Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q52.

Dispõe o artigo 18, § 2º, da Constituição Federal: “ Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em

Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar”. De acordo com a classificação de

aplicabilidade das normas constitucionais, o art. 18, § 2º da Constituição Federal de 1988 é uma norma de

• A) eficácia contida.

• B) eficácia plena.

• C) princípio programático.

• D) princípio institutivo ou organizativo.

• E) eficácia controlada.

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

Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q53.

Ao apreciar medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido,

com efeitos ex nunc, por maioria absoluta dos membros do Tribunal, estando presentes à sessão oito Ministros. Na sessão de

julgamento do pedido principal, presentes oito Ministros, a votação foi encerrada com cinco votos a favor do julgamento de

procedência do pedido, tendo ao final sido proclamada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados na ação.

Considerando que todos os cargos de Ministros do Tribunal estavam preenchidos na ocasião dos julgamentos e à luz da

disciplina legal que rege a matéria,

• A) 1. O Plenário não poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc, uma vez que pelo voto da maioria absoluta

dos seus membros, presentes oito Ministros à sessão, apenas é possível deferir a medida cautelar com efeitos ex tunc. 2. A sessão de julgamento do pedido

principal poderia ter sido instalada com apenas oito Ministros. 3. O voto de

cinco Ministros a favor do julgamento de procedência do pedido é insuficiente para a proclamação da inconstitucionalidade

dos dispositivos legais impugnados, sendo que o julgamento deveria ter sido suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até

que se atingisse o número necessário para prolação da decisão num ou noutro

sentido.

• B) 1. O Plenário poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc por maioria absoluta dos seus membros, presentes oito Ministros à sessão. 2. A

sessão de julgamento do pedido principal poderia ter sido instalada com apenas

oito Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de procedência do pedido é insuficiente para a proclamação da inconstitucionalidade dos

dispositivos legais impugnados, sendo que o julgamento deveria ter sido suspenso a fim

de aguardar-se o comparecimento dos Ministros ausentes, até que se atingisse o número necessário para prolação da decisão num ou noutro sentido.

• C) 1. O Plenário não poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc por maioria absoluta dos seus membros, mas

apenas pelo voto de oito Ministros. 2. A sessão de julgamento do pedido principal poderia ter sido instalada com apenas

oito Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de procedência do pedido é suficiente para a proclamação da inconstitucionalidade dos

dispositivos legais impugnados.

• D) 1. O Plenário poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc por maioria absoluta dos seus membros,

presentes oito Ministros à sessão. 2. A sessão de julgamento do pedido principal poderia ter sido instalada com apenas

oito Ministros. 3. O voto de cinco Ministros a favor do julgamento de procedência do pedido é suficiente para a

proclamação da inconstitucionalidade dos dispositivos legais impugnados.

• E) 1. O Plenário não poderia ter deferido a medida cautelar com efeitos ex nunc, uma vez que pelo voto da maioria absoluta

dos seus membros, presentes oito Ministros à sessão, apenas é possível deferir a medida cautelar com efeitos ex tunc. 2. A sessão de julgamento do pedido

principal não poderia ter sido instalada com apenas oito Ministros. 3. O voto de

cinco Ministros a favor do julgamento de procedência do pedido é insuficiente para a proclamação da inconstitucionalidade

dos dispositivos legais impugnados, de modo que deveria ter sido proclamada a constitucionalidade dos dispositivos

impugnados.

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

Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q54.



Ao dispor sobre os Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil, a Constituição prevê, expressamente, como (1) fundamento, (2) objetivo e (3)

princípio de relações internacionais da República:

• A) 

• B) 

• C) 

• D) 

• E) 

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

Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q55.

Ao nacional português com residência permanente no Brasil NÃO será dado, em qualquer circunstância,

• A) ter acesso a cargos públicos, mediante concurso público.

• B) ocupar cargo de oficial das Forças Armadas.

• C) ocupar cargo de Ministro de Estado.

• D) exercer função de magistério em Universidade pública.

• E) candidatar-se a mandato de Deputado Federal ou Senador.

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

Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da organização Político-Administrativa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q56.

Considere as seguintes matérias:

I. Direito do Trabalho.

II. Seguridade social.

III. Custas dos serviços forenses.

IV. Previdência social, proteção e defesa da saúde.

Segundo a Constituição Federal, compete à União, aos

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente

sobre as matérias indicadas APENAS em

• A) III e IV.

• B) I e II.

• C) I, III e IV.

• D) II e IV.

• E) I e III.



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

Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da União

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q57.

Dentre as hipóteses elencadas, NÃO constitui, como regra, bem da União:

• A) O rio que sirva de fronteira entre Estados-membros.

• B) O recurso mineral concentrado em um único Estadomembro.

• C) A cavidade natural subterrânea situada na área de

um único Estado-membro.

• D) O sítio arqueológico situado em determinado Município.

• E) A ilha costeira que seja sede de Município.

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

Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC

Q58.

Tramita perante as Casas do Congresso Nacional um projeto de decreto legislativo que visa à convocação de plebiscito para que o eleitorado de todo o Estado

do

Maranhão se manifeste sobre a criação, a partir do desmembramento de determinados Municípios de seu território, do chamado Estado do Maranhão do Sul. A

proposição em questão é

• A) incompatível com a Constituição da República, pois

a criação de ente político, nos moldes propostos,

constituiria exercício de direito à secessão, em violação à forma federativa de Estado, assegurada como

cláusula pétrea no texto constitucional.

• B) incompatível com a Constituição da República, pois

o Congresso Nacional não possui competência para

convocar plebiscito de âmbito regional, sob pena de

ofensa à autonomia do Estado a ser atingido com a

medida pretendida.

• C) incompatível com a Constituição da República, no

que se refere à população a ser consultada em plebiscito, posto que deve se restringir à dos Municípios

a serem desmembrados do Estado.

• D) compatível com a Constituição da República, que

exige, para a formação de novo Estado, além da

realização de plebiscito, a divulgação de estudos de

viabilidade, apresentados e publicados na forma da

lei.

• E) compatível com a Constituição da República, que

exige, para a formação de novo Estado, além da

realização de plebiscito, aprovação do Congresso

Nacional, por lei complementar.

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

Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Municípios

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q59.

A lei orgânica de determinado Município veda que, em regra, Vereadores exerçam cargo, função ou emprego remunerado na

Administração direta e indireta municipal, de que sejam demissíveis ad nutum, ressalvado o exercício do cargo de Secretário

Municipal, acumulável com o mandato. Nessa hipótese, a acumulação de cargo de Secretário Municipal com o exercício do

mandato de Vereador prevista na lei orgânica do Município

• A) é matéria cuja disciplina a Constituição da República atribui expressamente à lei orgânica do Município, atrelada que está

à capacidade de auto-organização do ente federado.



• B) será compatível com a Constituição da República, desde que haja exigência de compatibilidade de horários, podendo

haver opção pela remuneração do cargo.

• C) será compatível com a Constituição da República, desde que haja exigência de compatibilidade de horários, sem prejuízo

da remuneração do mandato eletivo.

• D) é assunto de interesse local, próprio da competência legislativa ordinária do Município, nos termos da Constituição da

República.

• E) é incompatível com a Constituição da República.

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

Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q60.

Sobre as regras estabelecidas na Constituição Federal

acerca da Administração pública é correto afirmar que

• A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros, na forma da lei.

• B) a investidura em cargo e emprego público, inclusive

em comissão declarado em lei de livre nomeação e

exoneração, depende, no mínimo, de processo seletivo simplificado.

• C) o prazo de validade dos concursos públicos será de

três anos, prorrogável uma vez, por igual período.

• D) a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, decreto

do Executivo ou decreto do Legislativo.

• E) é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de

horários, nas hipóteses de dois cargos das áreas da

educação, saúde e segurança pública.

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

Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q61.

Bruna é servidora pública efetiva do Tribunal Regional do

Trabalho da 14a Região e pretende se candidatar ao cargo

de Vereadora. Neste caso, se eleita, no exercício de

mandato eletivo, não havendo compatibilidade de horários, Bruna será

• A) exonerada do cargo exercido no TRT da 14a Região

para poder exercer o cargo de Vereadora, ante a

incompatibilidade existente.

• B) afastada do cargo exercido no TRT da 14a Região,

devendo obrigatoriamente receber a remuneração

do cargo efetivo exercido.

• C) afastada do cargo exercido no TRT da 14a Região,

devendo obrigatoriamente receber a remuneração

do cargo de Vereadora.

• D) afastada do cargo exercido no TRT da 14a Região,

sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

• E) afastada do cargo exercido no TRT da 14a Região,

devendo obrigatoriamente receber 50% da remuneração de cada cargo.

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

Direito Constitucional / Do Poder Legislativo

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q62.



De acordo com a Constituição Federal, compete ao Senado Federal:

• A) analisar e autorizar operações de financiamento internacional, de interesse dos Municípios, exceto quando se tratar de

débito de pequeno valor, assim definido em Resolução do Senado Federal.

• B) fixar limites globais para o montante da dívida consolidada dos Municípios, por proposta do Presidente da República.

• C) fixar limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno de interesse

dos Municípios, desde que os limites e condições tenham sido propostos pelo Presidente da República.

• D) estabelecer limites individuais e globais para o montante da dívida mobiliária e consolidada dos Municípios.

• E) aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, o pagamento de valores referentes a operações

externas de natureza financeira de interesse do Município.

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

Direito Constitucional / Do Poder Executivo

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q63.

Com vistas a otimizar o funcionamento da Administração federal, por meio da redução de custos e redistribuição de funções, o

Presidente da República pretende, entre outras providências:

I. promover a extinção de cargos em órgãos da Administração direta;

II. promover a extinção de Secretarias com status de Ministério;

III. submeter os órgãos e pessoal responsáveis pela gestão de pessoal em cada Ministério a um órgão central de recursos

humanos, diretamente vinculado à Presidência da República.

Em conformidade com a Constituição da República, poderá o Presidente da República adotar, mediante decreto, APENAS as

medidas previstas em

• A) I, desde que vagos os cargos; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos.

• B) I, desde que se trate de cargos em comissão; e II, desde que os ocupantes de cargos efetivos estáveis sejam

realocados em outros órgãos da Administração.

• C) I, desde que vagos os cargos; e II, desde que não implique extinção de cargos efetivos.

• D) II, desde que não implique extinção de cargos; e III, desde que não implique aumento de despesa nem criação de

órgãos.

• E) II, desde que os ocupantes de cargos efetivos estáveis sejam realocados em outros órgãos da Administração; e III,

desde que não implique aumento de despesa nem criação de órgãos.

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

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q64.

Sobre as garantias constitucionais que gozam os juízes e sobre as vedações as quais estão submetidos, é correto afirmar que

• A) a vitaliciedade é adquirida na posse.

• B) a irredutibilidade de subsídio é absoluta.

• C) podem exercer atividade político-partidária.

• D) podem ser submetidos a ato de remoção por motivo de interesse público.

• E) podem exercer qualquer outro cargo ou função se estiverem em disponibilidade.

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

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal



Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q65.

O Sindicato das Casas de Diversões de determinado Estado da federação, que desde o início dos anos 2000 congrega

empresas que atuam no setor do entretenimento e eventos, impetra mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal, diante

da inércia do Congresso Nacional em regulamentar a atividade de jogos de bingo no país. Nessa hipótese, à luz da Constituição

da República e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o mandado de injunção

• A) não é cabível, pois o sindicato não possui legitimidade para a propositura de mandado de injunção.

• B) é cabível, na medida em que é competência da União legislar privativamente sobre sorteios e consórcios.

• C) não é cabível, por inexistir direito constitucionalmente assegurado cujo exercício seja inviabilizado pela ausência de norma

regulamentadora.

• D) é cabível, na medida em que a ausência da norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito à livre iniciativa e à

liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão.

• E) não é cabível, por ser do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar o mandado de injunção

quando a norma regulamentadora cuja ausência se pretenda suprir for atribuição de autoridade federal.

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

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

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q66.

Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente:

I. habeas corpus em que seja paciente chefe de missão diplomática de caráter permanente;

II. mandado de segurança impetrado contra ato do próprio Tribunal;

III. nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I.

• B) II.

• C) III.

• D) I e II.

• E) II e III.

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

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC

Q67.

Servidores públicos titulares de cargos públicos federais, submetidos a regime estatutário, bem como servidores públicos titulares de empregos públicos

federais, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, pretendem propor ação judicial pleiteando a indenização por danos morais e materiais decorrentes do

não gozo de férias por necessidade do serviço. Os servidores titulares de

• A) cargos e empregos públicos deverão propor as ações perante a Justiça do Trabalho, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos

morais e materiais.

• B) cargos e empregos públicos deverão propor as ações perante a Justiça do Trabalho, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos

materiais, mas a indenização pelos danos morais somente poderá ser pleiteada perante a Justiça Federal Comum.

• C) cargos e empregos públicos deverão propor as ações perante a Justiça Federal Comum, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos

morais e materiais.



• D) cargos públicos deverão propor as ações perante a Justiça Federal Comum, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos morais e

materiais, sendo a Justiça do Trabalho competente para o julgamento das ações de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelos titulares de

empregos públicos.

• E) cargos públicos deverão propor as ações perante a Justiça Federal Comum, competente para decidir a respeito da indenização pelos danos morais e

materiais, sendo a Justiça do Trabalho competente para o julgamento das ações de indenização pelos danos materiais, mas não pelos danos morais,

sofridos pelos titulares de empregos públicos.

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

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q68.

De acordo com a Constituição Federal, haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada Estado e no Distrito Federal, composto de sete membros. Na

sua composição, quatro de seus sete membros serão nomeados mediante eleição pelo voto secreto, sendo

• A) dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e dois juízes federais, dentre juízes federais, escolhidos pelo Tribunal Regional Federal da

respectiva região.

• B) três juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e um juiz, dentre juízes de direito, escolhido pelo Tribunal de Justiça.

• C) dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça.

• D) três juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e um juiz federal, dentre juízes federais, escolhido pelo Tribunal Regional Federal da

respectiva região.

• E) dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, um juiz, dentre juízes de direito escolhido pelo Tribunal de Justiça, e um juiz federal, dentre

juízes federais, escolhido pelo Tribunal Regional Federal da respectiva região.

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

Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q69.

Os Tribunais de Contas dos Estados são órgãos independentes e autônomos, incumbidos de auxiliar o Poder Legislativo no

exercício de sua função fiscalizatória. Citados Tribunais são compostos por sete integrantes, que, atendidos os requisitos

constitucionais, devem ser indicados

• A) livremente, três deles pelo Governador do Estado e quatro pela Assembleia Legislativa.

• B) na forma prevista pela Constituição do Estado respectivo, que deverá observar o mínimo de duas e o máximo de quatro

indicações pelo Governador do Estado, e o mínimo de três e o máximo de cinco pela Assembleia Legislativa.

• C) três deles pelo Governador do Estado, sendo que um dentre integrantes do Ministério Público de Contas e os outros dois

livremente, e quatro pela Assembleia Legislativa, sendo um deles dentre os Auditores e os demais de forma livre.

• D) três deles pelo Governador do Estado, sendo que um dentre integrantes do Ministério Público de Contas, outro dentre os

Auditores e o terceiro livremente, e quatro, de forma livre, pela Assembleia Legislativa.

• E) quatro deles pela Assembleia Legislativa, sendo que um dentre integrantes do Ministério Público de Contas, outro dentre

os Auditores e os demais livremente, e três pelo Governador do Estado, de forma livre.

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

Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q70.

Instituição permanente, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis.

Tal conceito constitucional refere-se

• A) à Advocacia Pública.

• B) à Defensoria Pública.



• C) à Ordem dos Advogados do Brasil.

• D) ao Poder Judiciário.

• E) ao Ministério Público.

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

Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q71.

Considerada a eficácia espacial e temporal das leis como regulada na Lei da Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

• A) José, servidor, aposentou-se sob a égide de uma norma vigente na época, tendo preenchido os requisitos para a

concessão do benefício. A referida norma passa a ter nova redação, após a concessão da aposentadoria, sendo assim

lícito ao Estado promover a revisão dos valores concedidos ao beneficiário após nova regulamentação legal.

• B) Salvo disposição contrária, a lei vigorará em todo o país na data de sua publicação.

• C) A partir da vigência de uma lei, sua eficácia só poderá ser descontinuada pela revogação por outra, sendo possível a

repristinação tácita, em decorrência do princípio da continuidade das leis.

• D) Em decorrência do princípio da obrigatoriedade das leis, relevante estruturante normativa, a lei se aplica a todos

indistintamente, valendo a escusa por desconhecimento legal.

• E) A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule

inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

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

Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da personalidade e da capacidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q72.

De acordo com o Código Civil, os menores de dezesseis anos

• A) possuem personalidade desde a concepção e, com o nascimento com vida, adquirem capacidade para praticar os atos da

vida civil, embora devam fazê-lo por meio de assistência.

• B) possuem personalidade desde o nascimento com vida, mas são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os

atos da vida civil.

• C) possuem personalidade desde a concepção e, com o nascimento com vida, adquirem capacidade para praticar os atos da

vida civil, embora devam fazê-lo por meio de representação.

• D) não possuem personalidade, a qual passa a existir, de maneira relativa, aos dezesseis anos completos.

• E) possuem personalidade desde o nascimento com vida, mas são relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos

da vida civil.

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

Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos direitos da personalidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q73.

No tocante aos direitos da personalidade, considere: 

 

 

 

I. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis. 

 

 

II. Em regra, o exercício dos direitos da personalidade 

pode sofrer limitação voluntária. 

 

 

III. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 

com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.



 

 

IV. O nome da pessoa não pode ser empregado por 

outrem em publicações ou representações que a 

exponham ao desprezo público, exceto quando não 

haja intenção difamatória. 

 

 

 

De acordo com o Código Civil brasileiro, está correto o 

que se afirma APENAS em

• A) II e IV.

• B) I, II e III.

• C) III e IV.

• D) I e IV.

• E) I e III.

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

Direito Civil / Das Pessoas Jurídicas / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q74.

No que concerne às pessoas jurídicas, é correto afirmar:

• A) As fundações que tiverem finalidade lucrativa serão

fiscalizadas pelo Ministério Público.

• B) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado.

• C) As associações podem ter finalidade lucrativa, de

acordo com o que dispuserem a respeito os seus

estatutos.

• D) O direito de anular deliberações de administradores

que forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude

decai em 3 anos.

• E) Nas associações, os direitos e obrigações recíprocos

entre os associados devem estar regulamentados no

respectivo estatuto.

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

Direito Civil / Do Domicílio

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q75.

W assinou contrato com o banco Fox na cidade de

Curitiba, lá obtendo financiamento. O banco Fox possui

sede na Cidade de São Paulo e estabelecimentos em

quase todas as cidades do Estado do Paraná, incluindo

Pato Branco, onde W reside. De acordo com o Código

Civil, com relação ao financiamento obtido por W,

considera-se domicílio de Fox

• A) Curitiba, pois, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, será considerado domicílio a capital do Estado em que o ato tiver

sido praticado.

• B) São Paulo, pois a pessoa jurídica de direito privado

tem como domicílio sua sede, apenas, para todo e

qualquer ato que vier a praticar.

• C) Pato Branco, pois, tendo a pessoa jurídica diversos

estabelecimentos, em lugares diferentes, será considerado domicílio o local em que reside o consumidor.

• D) qualquer cidade em que Fox tiver estabelecimento,

pois, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, todos eles serão considerados seu domicílio, para todo e qualquer ato que vier a praticar.



• E) Curitiba, pois, tendo a pessoa jurídica diversos

estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um

deles será considerado domicílio para os atos nele

praticados.

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

Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens considerados em si mesmos (Dos bens imóveis; Dos bens móveis)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q76.

Nos termos preconizados pelo Código Civil são considerados bens imóveis para os efeitos legais, dentre outros,

• A) os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.

• B) o direito à sucessão aberta.

• C) os direitos reais sobre objetos móveis e respectivas

ações.

• D) as energias que tenham valor econômico.

• E) os materiais provenientes da demolição de algum

prédio.

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

Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q77.

Rogério ajuizou ação de usucapião contra o Município de Belo Horizonte sustentando ter residido por mais de 20 anos em

imóvel de propriedade da municipalidade, o qual jamais foi franqueado ao público nem utilizado para prestação de serviço ou

estabelecimento da Administração. Tal bem público é denominado

• A) de uso especial, não podendo ser objeto de usucapião, salvo se for desafetado por meio de lei, ganhando a qualidade de

dominical.

• B) de uso especial, não podendo ser objeto de usucapião.

• C) dominical, podendo ser objeto de usucapião, observadas as exigências legais.

• D) de uso comum do povo, não podendo ser objeto de usucapião, salvo se for desafetado por meio de lei, ganhando a

qualidade de dominical.

• E) dominical, não podendo ser objeto de usucapião.

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

Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q78.

Em ação criminal, decidiu-se, por decisão transitada em

julgado, que L desferiu um tapa em B. De acordo com o

Código Civil, no juízo cível, em ação na qual se busca a

responsabilização civil de L,

• A) poderá ser questionada a existência do fato e seu

autor, independentemente da existência de provas

novas, pois a responsabilidade civil independe da

criminal.

• B) poderá ser questionada a existência do fato e seu

autor, se houver provas novas.

• C) poderá ser questionada a existência do fato, porém

não seu autor, se houver provas novas.

• D) não poderá ser questionada a existência de nenhum

dos elementos para a responsabilização civil.



• E) não poderá ser questionada a existência do fato nem

seu autor.

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

Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de dar

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q79.

Em regra, na obrigação de dar coisa certa,

• A) se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos

prefixados no valor da coisa perdida.

• B) não são abrangidos os acessórios dela, sejam eles

mencionados ou não.

• C) os frutos percebidos são do credor e os frutos

pendentes são do devedor.

• D) se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos

prefixados no dobro do valor da coisa perdida.

• E) se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do

devedor, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem

direito a indenização.
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Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de fazer

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC

Q80.

Jacqueline encomenda a Afranio, artista de prestígio, um quadro representando seu retrato. Dois dias após a celebração do contrato, antes de iniciar a execução

do quadro, Afranio sofre um acidente de automóvel e fratura seus dois braços, ficando impossibilitado de voltar a pintar. Neste caso, a obrigação é de

• A) dar e personalíssima, tendo se impossibilitado por culpa do devedor, rescindindo o contrato.

• B) fazer e personalíssima, tendo se impossibilitado sem culpa do devedor, resolvendo o contrato.

• C) fazer e personalíssima, tendo se impossibilitado por negligência do devedor, resolvendo o contrato.

• D) fazer e personalíssima, tendo se impossibilitado sem culpa do devedor, operando o distrato do contrato.

• E) dar e personalíssima, tendo se impossibilitado sem culpa do devedor, resolvendo o contrato.
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Direito Civil / Do Adimplemento e Extinção das Obrigações / Do pagamento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q81.

Com relação às obrigações, no tocante ao pagamento, 

considere: 

 

 

 

I. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios 

para ilidir a ação. 

 

 

II. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é 

válido, ainda provado depois que não era credor. 

 

 

III. É lícito convencionar o aumento progressivo de 

prestações sucessivas. 



 

IV. Vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz 

de quitar, independentemente se o devedor provar ou 

não que em benefício dele efetivamente reverteu. 

 

 

 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) I, II e IV.

• C) II, III e IV.

• D) I, II e III.

• E) III e IV.
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Direito Civil / Do Inadimplemento das Obrigações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q82.

Considere os seguintes efeitos:

I. Subtração da responsabilidade do devedor pela

conservação da coisa.

II. Obrigação do credor a ressarcir as despesas do devedor empregadas em conservar a coisa.

III. Sujeição do credor a receber a coisa pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o

da sua efetivação.

Quando ocorrer mora do credor, no tocante ao devedor

isento de dolo, ocorrerá os efeitos indicados em

• A) I e II, apenas.

• B) I, II e III.

• C) II e III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) III, apenas.
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Direito Civil / Dos Contratos em Geral

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC

Q83.

Paulo adquiriu uma casa de José e, um mês após, descobriu que o imóvel apresentava vício oculto consistente em

defeitos na estrutura de sustentação do telhado, com risco

de desabamento. José desconhecia o vício. Em tal situação, Paulo pode

• A) apenas rejeitar a coisa, redibindo o contrato, reavendo o preço pago e obtendo o reembolso das suas

despesas, além das perdas e danos.

• B) apenas rejeitar a coisa, redibindo o contrato, reavendo o preço pago e obtendo o reembolso das suas

despesas.

• C) apenas reclamar o abatimento no preço, sem a redibição do contrato.

• D) rejeitar a coisa, redibindo o contrato, reavendo o preço pago e obtendo o reembolso das despesas do 

contrato ou reclamar o abatimento no preço, sem a



redibição do contrato.

• E) rejeitar a coisa, redibindo o contrato, reavendo o preço pago e obtendo o reembolso das suas despesas,

além das perdas e danos, ou reclamar o abatimento

no preço, sem a redibição do contrato.

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

Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da compra e venda

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q84.

"O regime jurídico dos direitos reais (sobre imóveis) adota o princípio da publicidade por meio do qual esses se exteriorizam e

em que essa é constitutiva praticamente sempre dos direitos reais" (Arruda Alvim Comentários ao Código Civil brasileiro, item

3.10, p. 229. Rio de Janeiro, GEN-Forense, 2009. Vol. I, Tomo I). Destarte, para que os direitos do promitente comprador de

imóvel assumam a natureza de direito real, faz-se necessário:

• A) a cláusula de arrependimento.

• B) o registro da promessa de compra e venda.

• C) o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória.

• D) o pagamento integral do preço.

• E) o justo título.

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

Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da doação

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q85.

João, tendo dois filhos − Pedro e Antônio − doou para este

um imóvel com reserva de usufruto, mas dispensando-o

da colação. Morrendo o doador, o usufruto

• A) se extingue e será cancelado o registro no Serviço

de Registro de Imóveis.

• B) será partilhado entre seus dois filhos, salvo disposição testamentária em sentido contrário.

• C) terá de ser trazido à colação, porque a dispensa só

atinge a nua propriedade.

• D) será levado a inventário e, necessariamente, atribuído ao donatário que já é nu proprietário.

• E) será atribuído necessariamente a Pedro.
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Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da locação de coisas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 20ª / 2011 / FCC

Q86.

De acordo com o Código Civil brasileiro, no contrato de locação de coisas:

• A) a locação por tempo determinado não cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, exigindo que o locatário seja notificado.

• B) se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, poderá o loca- dor, além de rescindir o contrato, exigir perdas e

danos.

• C) a locação por tempo determinado cessa de pleno direito se ocorrer a morte do locador ou do locatá- rio.

• D) se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumirse-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel e

pelo mesmo prazo.

• E) em se tratando de imóvel alienado durante a locação, o locador só poderá despejar o locatário e reaver o imóvel observado o prazo de trinta dias após a

notificação.
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Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do empréstimo

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q87.

No contrato de empréstimo, distinguem-se o mútuo e o

comodato porque

• A) ambos são necessariamente onerosos, contudo

aquele tem por objeto coisa infungível e este tem por

objeto coisa fungível.

• B) este tem por objeto coisa infungível e é necessariamente gratuito, enquanto aquele tem por objeto

coisa fungível e é necessariamente oneroso.

• C) aquele tem por objeto coisa infungível, sendo necessariamente gratuito, enquanto este tem por objeto

coisa fungível, sendo necessariamente oneroso.

• D) ambos são necessariamente gratuitos, contudo aquele tem por objeto coisa fungível e este tem por objeto

coisa infungível.

• E) aquele tem por objeto coisa fungível, podendo ser

gratuito ou oneroso e este tem por objeto coisa

infungível e é necessariamente gratuito.
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Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da prestação de serviço

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC

Q88.

No que concerne a prestação de serviços regida pelo Código Civil brasileiro, sem aprazimento da outra parte, aquele a quem os serviços são prestados

• A) poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, desde que haja prévia comunicação para a outra parte com antecedência mínima de 30 dias.

• B) poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, bem como o prestador de serviços, poderá dar substituto que os preste.

• C) poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, mas não poderá o prestador de serviços dar substituto que os preste.

• D) poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados, desde que haja prévia comunicação da outra parte com antecedência mínima de 90 dias.

• E) não poderá transferir a outrem o direito aos serviços ajustados e não poderá dar substituto que os preste.

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

Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da empreitada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q89.

Conforme estabelece o Código Civil Brasileiro, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho,

assim em razão dos materiais, como do solo. Contudo, decairá deste direito assegurado pelo Código Civil, o dono da obra que

NÃO propuser a ação contra o empreiteiro, nos

• A) 90 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

• B) 180 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

• C) 12 meses seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

• D) 30 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

• E) 60 dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

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

Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do seguro (Disposições gerais; Do seguro de dano)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/RO / 2013 / FCC

Q90.



Paulo celebrou contrato de seguro de dano com uma determinada seguradora que opera no mercado nacional, envolvendo um veículo de passeio. Alguns

meses depois, a

esposa de Paulo, Larissa, dirigindo outro veículo da

família, segurado com outra seguradora, ao manobrá-lo na

garagem da residência onde residem, colide violentamente e culposamente contra o veículo segurado de propriedade de Paulo. Paulo, então, aciona a

seguradora de

seu veículo após o acidente e recebe o valor da

indenização, nos termos previstos em contrato. Neste

caso, a seguradora do veículo de Paulo

• A) não terá direito à sub-rogação, pois a causadora do

sinistro é esposa do segurado.

• B) terá direito à sub-rogação e poderá exercer direito

regressivo contra Larissa, causadora do sinistro.

• C) terá o direito à sub-rogação e poderá exercer direito

regressivo contra Larissa, causadora do sinistro,

mas poderá exigir apenas o pagamento de 50% do

valor da indenização que pagou para o segurado.

• D) terá o direito à sub-rogação e poderá exercer direito

regressivo contra Larissa, causadora do sinistro,

mas poderá exigir apenas o pagamento de 25% do

valor da indenização que pagou para o segurado.

• E) terá direito à sub-rogação e poderá exercer direito

regressivo contra Larissa, causadora do sinistro, mas

poderá exigir apenas o pagamento de 75% do valor

da indenização que pagou para o segurado.

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

Direito Civil / Da Responsabilidade Civil

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q91.

No que concerne à responsabilidade civil,

• A) a caracterização do caso fortuito ou da força maior no âmbito civil é a mesma para as relações de consumo.

• B) o dano moral abrange a indenização pelo mero desgosto ou frustração.

• C) o Código Civil de 2002 adotou a gradação da culpa como critério de redução da indenização.

• D) o enriquecimento sem justa causa confunde-se com o enriquecimento ilícito.

• E) o sistema civil em vigor não contempla hipóteses de responsabilidade objetiva, somente subjetiva.

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

Direito Civil / Da Posse

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q92.

Ao observar uma pessoa dirigindo um automóvel na rua, não se sabe, pela mera observação, se o condutor possui a qualidade

de possuidor ou detentor. Isto acontece em razão da posse se distinguir da detenção em razão

• A) da posse indireta.

• B) dos interditos possessórios.

• C) do título de legitimação da posse.

• D) da boa-fé do agente.

• E) dos critérios estabelecidos em lei.

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

Direito Civil / Da Propriedade / Da propriedade em geral (Disposições preliminares)

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC



Q93.

Pedro celebra contrato de financiamento de um veículo

com o Banco X, garantido por alienação fiduciária. Em seguida, Pedro contrata Joaquim para servir-lhe de motorista, com vínculo empregatício. Nesse caso,

Pedro

• A) é possuidor do veículo, o Banco X tem sua propriedade resolúvel e Joaquim, enquanto o dirige, é seu

detentor.

• B) tem a propriedade resolúvel do veículo, o Banco X é

seu possuidor e Joaquim, enquanto o dirige, é seu

detentor.

• C) tem a propriedade resolúvel do veículo, o Banco X é

seu detentor e Joaquim, enquanto o dirige, é seu

possuidor.

• D) tem a propriedade perpétua do veículo; o Banco X

tem sua propriedade resolúvel e Joaquim, enquanto

o dirige, é seu possuidor.

• E) e o Banco X são conjuntamente proprietários e possuidores do veículo e Joaquim, enquanto o dirige, é

seu detentor.

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

Direito Civil / Da Propriedade / Da aquisição da propriedade imóvel (Da aquisição pelo registro do título)

Fonte: AUDITOR FISCAL DA FAZENDA ESTADUAL / SEFAZ/PI / 2015 / FCC

Q94.

Em relação à propriedade, é correto afirmar:

• A) A propriedade imóvel é transferida com a escrituração de compromisso de compra e venda.

• B) A propriedade imóvel é transferida com a subscrição de compromisso de compra e venda.

• C) Em regra, os frutos, ainda quando separados, pertencem ao proprietário da coisa.

• D) A tradição transfere a propriedade ainda que tenha por título negócio jurídico nulo.

• E) O proprietário tem o direito, contra o dono de propriedade vizinha, de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego, ainda que sejam justificadas

pelo interesse público.

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

Direito Civil / Da Propriedade / Da perda da propriedade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRE/PE / 2011 / FCC

Q95.

De acordo com o Código Civil brasileiro, o imóvel urbano que o proprietário abandonar, com a intenção de não mais o conservar em seu patrimônio, e que não

se encontrar na posse de outrem,

• A) não poderá ser arrecadado como bem vago, uma vez que não existe a figura do abandono de bem imóvel no Código Civil brasileiro.

• B) poderá ser arrecadado como bem vago e passar, três anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas

circunscrições.

• C) poderá ser arrecadado como bem vago e passar, dois anos depois, à propriedade do Município ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas

circunscrições.

• D) poderá ser arrecadado como bem vago e passar, cinco anos depois, à propriedade da União.

• E) poderá ser arrecadado como bem vago e passar, dez anos depois, à propriedade do Estado ou à do Distrito Federal, se se achar nas respectivas

circunscrições.

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

Noções de Direito Processual Civil / Da Jurisdição e da Ação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC

Q96.



Depois de proferida sentença que extinguiu o processo

com resolução de mérito, foi interposto recurso e o

Tribunal verificou não estarem presentes as condições da

ação, embora as partes não tenham formulado alegação

neste sentido. O Tribunal deverá

• A) anular a sentença, determinando que o juiz de

primeira instância extinga o processo com resolução

de mérito.

• B) dar ao recurso trâmite normal, pois é vedado ao

julgador conhecer de matéria defensiva que não haja

sido suscitada pela parte a quem aproveita.

• C) extinguir o processo sem resolução de mérito, de

ofício.

• D) extinguir o processo com resolução de mérito, de

ofício.

• E) anular a sentença, determinando que o juiz de

primeira instância extinga o processo sem resolução

de mérito.
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Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Da capacidade processual

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q97.

Tércio, síndico do Condomínio São Luís, promoveu ação contra Cipriano por falta de pagamento de despesas condominiais. A

ação foi promovida, não em nome de Tércio, mas em nome do Condomínio. O polo ativo da relação jurídica processual foi assim

estabelecido porque o condomínio edilício constitui exemplo de

• A) pessoa física.

• B) sociedade em comum.

• C) associação.

• D) ente despersonalizado.

• E) sociedade em conta de participação.

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

Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos deveres das partes e dos seus procuradores

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC

Q98.

No que se refere aos deveres das partes e seus procuradores, é INCORRETO afirmar:

• A) É dever processual da parte não formular pretensões, nem alegar defesa, ciente de que são destituídas de fundamento.

• B) É dever da parte cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à

efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.

• C) Quanto aos deveres processuais, o termo "parte"

deve ser entendido em seu sentido amplo, significando todo aquele que participa do processo, inclusive os terceiros intervenientes e assistentes.

• D) É defeso às partes e a seus advogados empregar

expressões injuriosas nos escritos apresentados no

processo, cabendo ao juiz, somente se requerido

pela parte ofendida, mandar riscá-las, por se tratar

de direito personalíssimo do réu.

• E) A parte deverá pleitear apenas provas pertinentes à

demonstração de seu direito, fugindo à probidade

processual produzir provas ou praticar atos inúteis

ou desnecessários à declaração ou defesa desse

direito.
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Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos procuradores

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q99.

No tocante aos procuradores, considere:

I. Sem instrumento de mandato, o advogado não será

admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em

nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição. Neste caso, o advogado se

obrigará, mediante caução, a exibir o instrumento

de mandato no prazo de 10 dias, prorrogável até

outros 10, por despacho do juiz.

II. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte,

habilita o advogado a praticar todos os atos do

processo, inclusive receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir,

desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a

ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.

III. A procuração pode ser assinada digitalmente com

base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei específica.

De acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, está

correto o que se afirma APENAS em

• A) I e II.

• B) III.

• C) II e III.

• D) I e III.

• E) I.

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

Noções de Direito Processual Civil / Do Ministério Público

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q100.

Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público

• A) será intimado apenas dos atos decisórios.

• B) terá vista dos autos antes das partes.

• C) não poderá juntar documentos ou certidões.

• D) tem legitimidade para recorrer.

• E) não poderá produzir prova em audiência.

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

Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q101.

Considere a seguinte situação hipotética: Marcos, advogado recém formado, irá ajuizar duas ações. A ação A é

fundada em direito pessoal e a ação B é fundada em

direito real sobre bem móvel. Nestes casos, de acordo

com o Código de Processo Civil brasileiro, em regra,



• A) a ação A será ajuizada no foro do domicílio do autor

e a ação B no foro do domicilio do réu.

• B) ambas as ações serão ajuizadas no foro do domicílio

do réu.

• C) a ação A será ajuizada no foro do domicílio do réu e

a ação B no foro do domicilio do autor.

• D) ambas as ações serão ajuizadas no foro do domicílio

do autor.

• E) em ambas as ações o autor poderá escolher entre o

foro do domicílio do autor ou do domicílio do réu.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência interna

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q102.

No tocante a competência interna prevista no Código de Processo Civil brasileiro, considere:

I. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do

autor.

II. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demandados necessariamente no foro do autor.

III. A competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem modificar

a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e

obrigações.

IV. A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência.

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) I, III e IV.

• B) II e III.

• C) I, II e IV.

• D) II e IV.

• E) I e III.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Do juiz

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q103.

No processo A o juiz é empregador do autor. No processo B o juiz é amigo íntimo do réu. No processo C o juiz

é sobrinho do autor. No processo D o autor é devedor da

esposa do juiz. E, no processo E o advogado do autor é

seu cunhado.

Nestes casos, de acordo com o Código de Processo Civil

brasileiro, fica o juiz impedido de exercer as suas funções

apenas nos processos

• A) B e C.



• B) A, B e C.

• C) A, B, D e E.

• D) B, C e E.

• E) C e E.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Dos auxiliares da justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q104.

Manoela, perita judicial, prestou informações inverídicas

dolosamente em perícia contábil na qual foi legalmente nomeada pelo magistrado para atuar. Neste caso, Manoela

• A) ficará inabilitada por dois anos, a funcionar em

outras perícias.

• B) ficará inabilitada a funcionar em outras perícias por

prazo indeterminado.

• C) não ficará inabilitada a funcionar em outras perícias,

uma vez que sofrerá apenas a sanção que a lei

penal estabelecer.

• D) não ficará inabilitada a funcionar em outras perícias,

uma vez que sofrerá apenas a sanção que a lei

penal estabelecer, bem como responderá pelos prejuízos que causar.

• E) ficará inabilitada por cinco anos, a funcionar em outras perícias.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q105.

Acolhida a alegação de coisa julgada, extingue-se o processo

• A) com resolução de mérito, não podendo o autor intentar novamente a ação.

• B) com resolução de mérito, podendo o autor intentar novamente a ação.

• C) sem resolução de mérito, não podendo o autor intentar novamente a ação.

• D) sem resolução de mérito, podendo o autor intentar novamente a ação, apenas se provar o pagamento ou o depósito das

custas e dos honorários de advogado.

• E) sem resolução de mérito, podendo o autor intentar novamente a ação.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Processo e do Procedimento

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q106.

Paulo firmou contrato de locação residencial com Arthur

pelo prazo de trinta meses. Manoel e Patrícia, genitores

de Arthur, são os fiadores. Findo o prazo estabelecido em

contrato Arthur desocupou o imóvel, mas deixou de pagar

os últimos três alugueres e demais encargos locatícios.

Paulo resolve ajuizar ação de cobrança contra Manoel e

Patrícia. Neste caso, nos termos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, Manoel e Patrícia

• A) deverão apresentar oposição contra o devedor principal Arthur.

• B) deverão obrigatoriamente denunciar a lide ao devedor principal Arthur.

• C) poderão denunciar a lide ao devedor principal Arthur.

• D) poderão nomear à autoria o devedor principal Arthur.



• E) poderão proceder ao chamamento ao processo do

devedor principal Arthur.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q107.

Mário ajuizou ação de indenização por danos materiais contra José. Depois de distribuída a ação, requereu o aditamento da

petição inicial para formular pedido de compensação por danos morais. De acordo com o Código de Processo Civil, a alteração

do pedido ou da causa de pedir

• A) depende do consentimento do réu, se já tiver sido feita a citação, e não poderá ocorrer após o saneamento do processo.

• B) é defesa antes da citação.

• C) sempre depende do consentimento do réu.

• D) pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após o saneamento do processo, desde que haja consentimento do réu.

• E) pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive após o saneamento do processo, independentemente de consentimento do réu.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da resposta do réu

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q108.

Se o réu não contestar o pedido, reputar-se-ão verdadeiros, de maneira

• A) absoluta, os fatos afirmados pelo autor, salvo, dentre outras hipóteses, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

• B) absoluta, os fatos afirmados pelo autor, inclusive se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

• C) absoluta, os fatos afirmados pelo autor, salvo, dentre outras hipóteses, se a petição inicial não estiver acompanhada de

instrumento público que a lei considere indispensável à prova do ato.

• D) relativa, os fatos afirmados pelo autor, salvo, dentre outras hipóteses, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

• E) relativa, os fatos afirmados pelo autor, inclusive se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Revelia

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q109.

Gabriel, pessoa capaz, foi revel em ação na qual Marcelo formulou pedido de condenação. Gabriel não possui patrono nos

autos. Em razão da revelia,

• A) se Gabriel vier a intervir no processo, o Juiz deverá dar nova oportunidade para apresentação de contestação.

• B) o pedido de Marcelo será necessariamente acolhido, pois a revelia induz presunção absoluta de veracidade dos fatos

afirmados na inicial.

• C) o Juiz deverá nomear curador especial para Gabriel, o qual poderá contestar por negativa geral, invertendo-se o ônus da

prova.

• D) o Juiz determinará a intimação pessoal de Gabriel a fim de que compareça nos autos, sob pena de confesso.

• E) os prazos, em relação a Gabriel, correrão independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das provas

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q110.



Quanto à prova testemunhal, no procedimento ordinário, é

correto afirmar:

• A) A intimação de testemunha só poderá ser feita por

meio de oficial de justiça.

• B) O rol de testemunhas deverá sempre ser apresentado

com a petição inicial e com a contestação.

• C) A parte não poderá substituir testemunha que, por

enfermidade, não estiver em condições de depor.

• D) Cada uma das partes poderá arrolar, no máximo,

dez testemunhas.

• E) A testemunha não pode escusar-se de depor sobre

fatos que lhe acarretem grave dano.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da audiência (da instrução e julgamento)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q111.

De acordo com o Código de Processo Civil, na audiência de instrução

• A) o Juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado tiver se ausentado injustificadamente.

• B) o Juiz não pode tentar nova conciliação entre as partes.

• C) o perito responderá a qualquer pergunta formulada pelas partes, seja qual for o objeto do questionamento,

independentemente da elaboração prévia de quesitos de esclarecimentos.

• D) as testemunhas do juízo são inquiridas sempre depois das do réu.

• E) finda a instrução, o Juiz abrirá prazo para apresentação de alegações-finais, a serem apresentadas necessariamente na

forma escrita.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Sentença e Coisa Julgada

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q112.

Sobre a sentença e coisa julgada analise as seguintes assertivas:

I. A sentença proferida pelo Magistrado deve ser certa, salvo quando a decisão versar sobre relação jurídica condicional.

II. A sentença proferida contra uma autarquia federal fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal,

não estará sujeita ao duplo grau de jurisdição.

III. Tratando de sentença condenatória genérica não será possível a produção da hipoteca judiciária.

Nos termos preconizados pelo Código de Processo Civil está correto o que se afirma em

• A) III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) II, apenas.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Liquidação de Sentença



Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q113.

A liquidação da sentença

• A) por artigos, admite nova discussão da lide, com eventual modificação da decisão que a originou.

• B) implica a citação pessoal do devedor para cumprimento do julgamento.

• C) só pode ser requerida com o trânsito em julgado da sentença ou acórdão.

• D) por arbitramento, far-se-á quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou quando o exigir a natureza do objeto da liquidação; nesse

caso, o juiz nomeará perito e fixará prazo para entrega do laudo.

• E) depende na lei vigente da discriminação do cálculo pelo credor, sendo defeso, em qualquer caso, valerse o juiz de contador judicial, pelo princípio da

inércia processual.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Cumprimento da Sentença

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q114.

De acordo com o Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença

• A) a multa de quinze por cento, devida na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento no prazo de 10 dias, incide apenas

sobre o restante do débito, em caso de pagamento parcial.

• B) o Juiz determinará, de ofício, a expedição de mandado de penhora e avaliação.

• C) o executado será intimado sempre pessoalmente do auto de penhora e avaliação.

• D) a multa de dez por cento, devida na hipótese de o devedor não efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, incide sobre a

totalidade do débito, ainda que tenha havido pagamento parcial.

• E) o exequente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Tutela Antecipada

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q115.

Em relação à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é correto afirmar que

• A) concedida ou não a antecipação da tutela, o processo prosseguirá até final julgamento.

• B) se o autor, a título de antecipação tutelar, requerer providência de natureza cautelar, deverá o juiz indeferir de pronto o

pedido, pela inadequação da via judicial escolhida.

• C) a decisão que antecipa a tutela prescinde de indicação pelo juiz, de modo claro e preciso, das razões de seu convencimento.

• D) a decisão concessiva da tutela antecipada, por dizer respeito ao mérito da lide, deve ser impugnada por meio de apelação.

• E) dada sua natureza, dependente de prova inequívoca, a decisão que conceder a tutela jurisdicional antecipadamente é

definitiva no mesmo grau de jurisdição, só podendo ser alterada pela superior instância.
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Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Contestação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q116.

Maurício ajuizou ação de cobrança, pelo rito ordinário,

contra Manoel e Joaquim, objetivando o recebimento da

quantia de R$ 45.000,00 em decorrência de um contrato

de prestação de serviços. Manoel e Joaquim são devidamente citados e constituem advogados diferentes. Neste

caso, o prazo para apresentação de contestação e reconvenção será de

• A) 15 dias.

• B) 30 dias.



• C) 15 e 30 dias, respectivamente.

• D) 30 e 15 dias, respectivamente.

• E) 10 dias.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Das disposições gerais

Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2015 / FCC

Q117.

Inconformado com o teor de decisão em processo de tomada de contas, proferida pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregulares as contas

do Município, pela não aplicação do percentual obrigatório de recursos orçamentários em Educação, o Prefeito, tendo

constatado que a mencionada decisão baseou-se em erro

de cálculo, poderá apresentar

• A) recurso ordinário, com efeito suspensivo.

• B) pedido de revisão, se a decisão já houver passado

em julgado.

• C) pedido de reexame, sem efeito suspensivo.

• D) pedido de rescisão, se a decisão já houver passa-

do em julgado, observado o prazo decadencial de

2 (dois) anos.

• E) embargos de declaração, que, em tal situação, poderá ensejar efeito modificativo.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Da apelação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q118.

Ricardo ajuizou ação de cobrança pelo rito sumário contra

Roberto. Após o regular processamento da demanda e designada audiência de instrução e julgamento com inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, o

Magistrado prolata a sentença de mérito na própria audiência, fazendo a leitura no próprio ato, julgando procedente o pedido inicial. Inconformado, Roberto

poderá interpor recurso

de apelação no prazo de

• A) 5 dias contados da data da audiência.

• B) 15 dias contados da data da audiência.

• C) 15 dias contados da data da publicação da sentença

no diário oficial.

• D) 5 dias contados da data da publicação da sentença

no diário oficial.

• E) 15 dias contados a partir de 72 horas da data da audiência.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Do agravo

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q119.

Considere as seguintes peças: 

 

 

 

I. Petição inicial. 

 

 

II. Procuração outorgada ao advogado do autor. 

 



III. Documentos que instruem a petição inicial. 

 

 

IV. Contestação. 

 

 

V. Procuração outorgada ao advogado do réu. 

 

 

VI. Decisão interlocutória. 

 

 

VII. Certidão de intimação das partes da decisão interlocutória. 

 

 

 

Inconformado com a decisão interlocutória, o autor pretende interpor agravo de instrumento. 

 

 

 

São obrigatórias, para instruir esse recurso, as peças 

indicadas APENAS em

• A) III, IV e VII.

• B) II, V, VI e VII.

• C) II, IV e V.

• D) I, II, III e VI.

• E) II, IV, VI e VII.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Embargos Infringentes

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PE / 2007 / FCC

Q120.

Da decisão que não admitir os embargos infringentes caberá

• A) apelação, em quinze dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• B) agravo, em quinze dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• C) apelação, em cinco dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• D) agravo, em cinco dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.

• E) apelação, em dez dias, para o órgão competente para o julgamento do recurso.
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Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Dos embargos de declaração

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q121.

De acordo com o Código de Processo Civil, os embargos de declaração contra sentença de primeira instância devem ser

opostos, em regra, em petição dirigida ao

• A) juízo que prolatou a sentença, no prazo de 5 dias, prestando-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não

estando sujeitos a preparo.

• B) tribunal, no prazo de 5 dias, prestando-se à reforma das questões impugnadas pelo recurso, estando sujeito a preparo.

• C) juízo que prolatou a sentença, no prazo de 15 dias, prestando-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, estando

sujeitos a preparo.

• D) tribunal, no prazo de 5 dias, prestando-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não estando sujeitos a preparo.

• E) tribunal, no prazo de 15 dias, prestando-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição, estando sujeitos a preparo.

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



Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q122.

Impetrado mandado de segurança, se o documento necessário à prova do direito alegado estiver em poder da autoridade

coatora, que se recusa a fornecê-lo, o juiz deverá

• A) encaminhar ofício à autoridade tida como coatora, ordenando a exibição do documento, no prazo de 10 dias, para posterior

expedição do instrumento de notificação.

• B) extinguir o processo sem resolução de mérito, pois o mandado de segurança deve ser instruído com prova pré-constituída

do direito alegado.

• C) encaminhar ofício à autoridade tida como coatora, solicitando a exibição do documento, no prazo de 10 dias, para posterior

expedição do instrumento de notificação.

• D) suspender o processo até que o impetrante obtenha o documento pelas vias adequadas, respeitado o prazo decadencial

de 120 dias.

• E) ordenar, no próprio instrumento da notificação, a exibição do documento, marcando, para cumprimento da ordem, o prazo

de 10 dias.
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Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública

Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC

Q123.

Dentre os mecanismos postos à disposição dos administrados para controle da Administração pública estão o mandado de

segurança e a ação civil pública. A propósito desses instrumentos, é correto afirmar que

• A) o mandado de segurança se presta à proteção do erário público, possibilitando aos administrados o desfazimento de atos

lesivos ao patrimônio público praticados por agentes públicos configurem ou não ato de improbidade.

• B) a ação civil pública possibilita o proferimento de decisão mandamental ou condenatória, vedada a imposição de condenação pecuniária.

• C) a interposição de ação civil pública pode ser aplicada para a desocupação de unidades de conservação, como medida de

proteção ao patrimônio ambiental, sendo possível, inclusive, a imposição de multa e condenação pelos danos causados.

• D) o mandado de segurança individual ou coletivo pode ser impetrado pelos legitimados expressamente listados na lei e

visam à tutela jurisdicional do patrimônio público.

• E) a ação civil pública pode ser ajuizada por qualquer cidadão e se destina à tutela dos direitos individuais e coletivos, desde

que de comprovação líquida e certa.
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Noções de Direito Processual Civil / Ação Popular

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q124.

Na ação popular é correto afirmar que

• A) a proposta contra o Presidente da República a competência originária é do STF.

• B) a sentença estará sempre sujeita a reexame obrigatório.

• C) se pode impugnar ato administrativo e lei de efeito

concreto.

• D) o Ministério Público não pode aditar a inicial.

• E) é viável a tutela e a defesa do consumidor em razão

do princípio da integratividade do microssistema processual coletivo.
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Direito Administrativo / Conceito e fontes do direito administrativo

Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO / CNMP / 2015 / FCC

Q125.



Vinte e cinco por cento dos ocupantes de cargos em comissão de órgãos da Administração direta de determinado Estado são

exonerados, em virtude de o ente da federação em questão ter excedido os limites estabelecidos em lei complementar com

despesa de pessoal. Nesta hipótese, considerada a disciplina constitucional da matéria, a exoneração terá sido

• A) regular, desde que precedida da exoneração de servidores não estáveis.

• B) regular, por se tratar de medida expressamente prevista na Constituição da República, nessas circunstâncias.

• C) irregular, fazendo os servidores jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.

• D) regular, desde que ato normativo motivado do Executivo estadual especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade

administrativa objeto da redução de pessoal.

• E) regular, sendo os cargos objeto de redução considerados extintos, vedada a criação de cargo, emprego ou função com

atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de cinco anos.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA CONTROLE EXTERNO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q126.

Suponha que o Governo do Estado de Goiás pretenda implementar medidas de reestruturação administrativa, extinguindo alguns

órgãos e também entidades da Administração indireta e fundindo algumas Secretarias, bem como extinguindo cargos vagos. De

acordo com as normas que disciplinam a organização administrativa constantes da Constituição Federal,

• A) todas as medidas poderão ser implementadas por ato do Chefe do Executivo, mediante decreto.

• B) todas as medidas somente poderão ser implementadas por lei, de iniciativa do Chefe do Executivo, salvo a fusão de Secretarias,

que pode ser efetivada por decreto.

• C) a extinção de cargos vagos necessita de lei específica e as demais medidas poderão ser implementadas por decreto.

• D) a extinção de entidades da Administração indireta somente poderá ser feita por lei, enquanto a extinção de órgãos e de cargos

vagos pode ocorrer por decreto.

• E) a extinção de entidades e órgãos depende de lei, enquanto a extinção de cargos vagos pode ser feita por decreto do Chefe

do Executivo.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta

Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC

Q127.

A modernização da Administração pública implementada

nos anos 1990 ao influxo do modelo gerencial envolveu a

introdução de alterações constitucionais e legais com o

escopo de aumentar a autonomia de algumas entidades

da Administração indireta, objetivando dar maior efetividade à sua atuação. Como exemplo desse movimento incluem-se as agências executivas, que

correspondem a

• A) autarquias criadas com regime especial, que atuam

na regulação de setores específicos.

• B) organizações do terceiro setor que atuam em colaboração com a Administração.

• C) entidades privadas sem fins lucrativos que celebram

contratos de gestão com a Administração pública.

• D) instituições públicas ou privadas que firmam termos

de parceria para a execução de serviços públicos

não exclusivos.

• E) fundações ou autarquias que recebem essa qualificação e passam a se submeter a um regime jurídico

especial.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC

Q128.



Determinada autarquia do Estado do Mato Grosso foi

condenada a pagar indenização a um de seus servidores.

Após a condenação, utilizou-se do prazo em quádruplo

para recorrer, e, na fase de execução da condenação, alegou a impossibilidade de arcar com a indenização por não

ter patrimônio próprio. A propósito dos fatos,

• A) incorreto o prazo recursal, que é em dobro para recorrer, bem como o fundamento do patrimônio, pois

a autarquia tem patrimônio próprio.

• B) correto tanto o prazo recursal, como o argumento relativo ao patrimônio.

• C) correto o prazo recursal, mas incorreto o fundamento

do patrimônio, pois a autarquia tem patrimônio próprio.

• D) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é prazo

simples, mas correto o fundamento do patrimônio.

• E) incorreto o prazo recursal, que, na hipótese, é em

dobro, mas correto o fundamento do patrimônio.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q129.

As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, são instituídas por meio de lei específica e

• A) seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros.

• B) seus contratos administrativos devem ser precedidos de procedimento licitatório, na forma da lei.

• C) seus atos constitutivos devem ser inscritos junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, definindo as áreas de sua atuação.

• D) seus atos administrativos não gozam de presunção de legitimidade e não possuem executoriedade.

• E) seu regime tributário é comum sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às suas finalidades essenciais.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas Públicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC

Q130.

O Ministério Público ingressou com ação contra diversas

empresas, dentre elas, uma empresa pública municipal

prestadora de atividade econômica, pleiteando reparação

por suposto dano gerado ao patrimônio público. No que

concerne ao prazo para defesa da empresa pública, bem

como ao tema da penhora de bens, vigora o prazo

• A) em quádruplo e a impenhorabilidade dos bens.

• B) em dobro e a impenhorabilidade dos bens.

• C) em quádruplo e admitida a penhora dos bens.

• D) simples e a impenhorabilidade dos bens.

• E) simples e admitida a penhora dos bens.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de Economia Mista

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC

Q131.

Francisco é servidor de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Em determinada data, Francisco, no exercício de sua função,

intencionalmente, causou danos a particulares. Nesse caso, a responsabilidade da sociedade de economia mista pelos danos ocasionados é

• A) objetiva.

• B) subjetiva.



• C) subsidiária.

• D) inexistente.

• E) disjuntiva.
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Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC

Q132.

Suponha que o Estado de Goiás pretenda contar com a

participação de entidades privadas na gestão dos serviços

de alguns hospitais da rede pública. De acordo com a

legislação federal que rege a matéria, tal participação

poderá se dar mediante

• A) convênio com entidades sem fins lucrativos, prevendo pagamentos do Estado pela execução dos serviços delegados.

• B) contrato de programa com organizações da sociedade civil de interesse público, estabelecendo remuneração baseada em indicadores de desempenho.

• C) termo de parceria com empresas privadas, que poderão receber a qualificação de organização social,

sem perder sua finalidade lucrativa.

• D) contrato de gestão com organizações sociais, que

são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem essa qualificação do Poder Executivo.

• E) consórcio com fundações públicas, que detenham

experiência reconhecida na atividade de gestão

hospitalar, qualificadas como OSCIPs.
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Direito Administrativo / Agentes públicos

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q133.

A expressão agentes públicos é bastante abrangente,

compreendendo categorias sujeitas a distintos regimes jurídicos. Dentre as várias espécies de agentes públicos

inserem-se os servidores públicos estatutários,

• A) que ocupam cargos públicos e os empregados públicos, cujo vínculo é pautado na legislação trabalhista, excluindo-se os servidores temporários, porque

não podem se vincular definitivamente à Administração Pública.

• B) que ocupam cargos públicos, os empregados públicos, cujo vínculo é pautado na legislação trabalhista

e os servidores temporários, contratados por tempo

determinado, para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.

• C) celetistas e temporários e os agentes políticos, excluindo-se os particulares em colaboração com o

Poder Público, por não manterem com o Poder

Público vínculo empregatício.

• D) que ocupam cargos públicos e os servidores temporários, contratados por tempo determinado, excluindo-se os empregados públicos, por não se

submeterem a concurso público.

• E) celetistas e temporários e os particulares em colaboração com o Poder Público, excluindo-se os agentes

políticos, porque foram investidos por eleição nos

respectivos cargos.

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q134.

Manoel e Manoela, além de irmãos, são partes interessadas no mesmo processo administrativo em curso perante 

a Administração Pública Federal. No curso do feito, 

Manoel desistiu do pedido. Em razão disso, a Administração estendeu a desistência a ambas as partes e extinguiu 

o processo. Em outro processo administrativo, a parte interessada, Ricardo, também desistiu do seu pedido, o que



foi negado pela Administração por considerar que o interesse público justificava a continuidade do feito. Nos termos da Lei nº 9.784/1999, a conduta da

Administração 

Pública Federal está

• A) incorreta apenas no segundo caso, pois a desistência do pedido diz respeito a direito disponível da

parte e deve ser prontamente acolhida pela Administração.

• B) correta em ambos os casos.

• C) incorreta em ambos os casos, pois não é cabível

desistência em processo administrativo no âmbito da

Administração Pública Federal.

• D) incorreta apenas no primeiro caso, pois a desistência atinge somente quem a formulou.

• E) incorreta no primeiro caso, vez que a lei veda duas

partes no mesmo processo administrativo e também

incorreta no segundo processo, pois não é possível

contrariar o interesse da parte, haja vista tratar-se de

direito disponível.

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

Direito Administrativo / Controle administrativo, legislativo e judiciário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q135.

Considere as assertivas abaixo.

I. Aristóteles, administrado, ingressou com ação judicial, pleiteando ao Poder Judiciário que examinasse ato administrativo, sob o aspecto da legalidade. O

Judiciário recusou-se a analisar o ato, por

se tratar de ato discricionário.

II. Davi, administrado, ingressou com Reclamação Constitucional contra ato administrativo que contrariou Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. A

Corte Suprema julgou procedente a Reclamação e

anulou o ato administrativo.

III. Os atos interna corporis da Administração Pública,

em regra, são apreciados pelo Poder Judiciário.

No que concerne ao controle judicial dos atos administrativos, está correto o que se afirma em

• A) II, apenas.

• B) I, apenas.

• C) I, II e III.

• D) II e III, apenas.

• E) III, apenas.

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

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Vinculado; discricionário

Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC

Q136.

No que se refere aos poderes administrativo, discricionário e vinculado, é INCORRETO afirmar:

• A) Mesmo quanto aos elementos discricionários do ato administrativo há limitações impostas pelos princípios gerais de direito e pelas regras de boa

administração.

• B) A discricionariedade é sempre relativa e parcial, porque, quanto à competência, à forma e à finalidade do ato, a autoridade está subordinada ao que a lei

dispõe.



• C) Poder vinculado é aquele que o Direito Positivo – a Lei – confere à Administração Pública para a prática de ato de sua competência, determinando os

elementos e requisitos necessários à sua formalização, mas lembrando a dificuldade de se encontrar um ato administrativo inteiramente vinculado.

• D) A atividade discricionária encontra plena justificativa na impossibilidade de o legislador catalogar na lei todos os atos que a prática administrativa exige.

• E) Na categoria dos atos administrativos vinculados, a liberdade de ação do administrador é ampla, visto que não há necessidade de se ater à enumeração

minuciosa do Direito Positivo para realizá-la.

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

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Hierárquico

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q137.

Considere as assertivas abaixo.

I. No Poder Legislativo, inexiste hierarquia no sentido

de relação de coordenação e subordinação, no que

diz respeito às suas funções institucionais.

II. No Poder Legislativo, a distribuição de competências entre Câmara e Senado se faz de forma que

haja absoluta independência funcional entre uma e

outra Casa do Congresso.

III. A relação hierárquica caracteriza-se como uma relação estabelecida entre órgãos, de forma necessária e permanente.

Está correto o que se afirma em

• A) I, II e III.

• B) II, apenas.

• C) III, apenas.

• D) I e III, apenas.

• E) I, apenas.

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

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q138.

Considere as assertivas abaixo concernentes ao poder 

disciplinar. 

 

 

 

I. É sempre vinculado. 

 

 

II. Há discricionaridade no momento da aplicação da 

pena, podendo a Administração pública levar em 

consideração, para a escolha da pena, dentre outros aspectos, a natureza e a gravidade da infração. 

 

 

III. Há discricionaridade no momento de decidir se instaura ou não o processo administrativo disciplinar. 

 

 

IV. Deve, em regra, ser aplicado a particulares não sujeitos à disciplina interna da Administração pública. 

 



 

Está correto o que se afirma APENAS em

• A) II, III e IV.

• B) I e IV.

• C) II.

• D) II e III.

• E) I.

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

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Regulamentar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q139.

Dentre os poderes atribuídos à Administração pública, é

inerente ao poder

• A) regulamentar a possibilidade de criar direitos e obrigações aos administrados sempre que houver lacuna na lei disciplinando determinado tema.

• B) regulamentar a competência do executivo para editar ato normativo explicitando os deveres e direitos

que tiverem sido instituídos por meio de lei, admitindo-se, inclusive, a delegação dessa atribuição.

• C) disciplinar a restrição de seu alcance para atingir

apenas servidores e desde que possuam vínculo

funcional adquirido mediante concurso com a Administração pública.

• D) hierárquico a possibilidade de imposição de penalidades aos servidores e administrados, sempre que

agirem em desconformidade às normas ou aos princípios que regem a atuação dos entes públicos.

• E) disciplinar a precedência de relação de hierarquia

para fundamentar e delimitar o âmbito de aplicação

de medidas punitivas.

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

Direito Administrativo / Poderes Administrativos / De polícia

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q140.

Determinada lei municipal, promulgada no início deste ano, estabelece que compete à Guarda Municipal, concomitantemente às

suas demais atribuições, atuar na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito, podendo para esse fim, inclusive, autuar

condutores e aplicar multas previstas na legislação federal pertinente. À luz da disciplina constitucional e da jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, referida lei municipal é

• A) incompatível com a Constituição da República, por atribuir à Guarda Municipal funções de segurança pública, privativas

das polícias militares estaduais.

• B) incompatível com a Constituição da República, por atribuir à Guarda Municipal funções estranhas à proteção de bens,

serviços e instalações municipais.

• C) incompatível com a Constituição da República, por implicar invasão da competência privativa da União para legislar sobre

trânsito e transporte.

• D) compatível com a Constituição da República, podendo a Guarda Municipal, inclusive, autuar condutores e aplicar multas

previstas na legislação federal, por se tratar de legítimo exercício de poder de polícia, não exclusivo das entidades

policiais.

• E) compatível com a Constituição da República apenas no que se refere à orientação do trânsito, atividade inerente às

funções constitucionalmente atribuídas ao Município, em matéria de segurança viária.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, atributos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q141.



Sobre atos administrativos, considere:

I. Os atos administrativos vinculados comportam anulação e revogação.

II. Em regra, os atos administrativos que integram um

procedimento podem ser revogados.

III. A competência para revogar é intransferível, salvo

por força de lei.

Está correto o que se afirma em

• A) III, apenas.

• B) I, II e III.

• C) I e III, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) II, apenas.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação, espécies

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC

Q142.

Manoel, servidor público estadual, praticou o ato administrativo denominado visto, de modo a controlar ato do

administrado Francisco, aferindo sua legitimidade formal e,

assim, dando-lhe exequibilidade. O visto corresponde a ato

administrativo

• A) enunciativo.

• B) normativo.

• C) ordinatório.

• D) negocial.

• E) punitivo.

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

Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação, anulação e invalidação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q143.

A extinção do ato administrativo pode se dar por diversos

fundamentos, sendo que a extinção dos atos discricionários

• A) pode se dar somente por meio de revogação, pois

desconstrói elementos de conveniência e oportunidade.

• B) pode se dar pela própria Administração, em razão do

poder de revisão de seus próprios atos, por meio de

anulação dos atos ilegais e dos atos inconvenientes

e inoportunos.

• C) depende de decisão judicial, por motivo de ilegalidade, tendo em vista que impacta na esfera jurídica

dos administrados e de terceiros.

• D) pode se dar por vício de legalidade, caso de anulação, ou por conveniência e oportunidade fundada

em motivos de interesse público, caso de revogação.

• E) depende de decisão judicial, tendo em vista que o 

administrador não pode rever os motivos de conveniência e oportunidade que o levaram à prática do



ato.

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

Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992)

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q144.

Diante de uma hipótese de configuração de ato de improbidade praticado por servidor público, o terceiro beneficiado em razão

daquela atuação,

• A) pode responder por ato de improbidade, independentemente da comprovação de culpa, pois é legalmente considerado

agente público para essa prática.

• B) não responde por improbidade, salvo se participou, dolosa e ativamente, do ato de improbidade na modalidade que causa

prejuízo ao erário.

• C) figura como litisconsorte necessário do servidor público, sofrendo os efeitos do reconhecimento do ato de improbidade,

seja em relação ao ato praticado, seja quanto às sanções impostas aos responsáveis.

• D) não figura como litisconsorte necessário do servidor público, devendo ser analisada sua conduta para demonstrar sua

participação para atingimento do resultado.

• E) depende da comprovação de enriquecimento ilícito para também ser considerado responsável pelo ato de improbidade e

poder figurar no pólo passivo da ação judicial respectiva.

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

Direito Administrativo / Licitação / Conceito, finalidades, princípios

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q145.

Um edital de licitação para contratação de obras de construção de duas unidades escolares federais no mesmo terreno

apresentou, dentre os requisitos para habilitação técnica, a exigência dos seguintes documentos, passíveis de serem somados

pelos consorciados que assim participassem no certame:

I. Atestado de conclusão de obra civil com número de empregados equivalente ao necessário para a construção das

escolas.

II. Atestado de conclusão de obra com características semelhantes às exigidas na licitação em curso, ou seja, com no

mínimo duas construções independentes no mesmo terreno.

III. Atestado de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional para as obras de construção, bem como para as

atividades de sondagem de solo e terraplenagem.

IV. Atestado de conclusão de obra com dimensão de no mínimo 60% da área construída constante do projeto básico

integrante do edital de licitação.

Considerando o disposto na Lei nº 8.666/93, bem como o entendimento do Tribunal de Contas da União em razão de sua

competência para controle da Administração pública, em relação às exigências postas pelo edital de licitação,

• A) somente os atestados constantes dos itens II e IV mostram-se coerentes com a contratação que se pretende, porque

afetos às características principais do objeto contratado.

• B) o atestado constante do item I não é aceitável, tendo em vista que a exigência de experiência anterior com o mesmo

número de empregados somente se mostra admissível nos casos de contratos de prestação de serviços.

• C) os atestados exigidos nos itens II e III não são pertinentes, proporcionais ou razoáveis considerando o objeto a ser

contratado, construções independentes semelhantes, para as quais, ainda, as atividades de sondagem de solo e

terraplenagem não se mostram relevantes o suficiente para exigir certificação autônoma.

• D) o atestado exigido no item IV tem caráter restritivo à competição, tendo em vista que o percentual máximo admitido pelo

TCU para comprovação de experiência anterior é de 30% dos quantitativos dos itens da obra.



• E) nenhum dos atestados é passível de ser exigido, tendo em vista , em se tratando de obra civil, somente se pode requerer a

comprovação de experiência anterior no setor, independentemente de quantitativos de dimensão de obra, número de

empregados ou características semelhantes.

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

Direito Administrativo / Licitação / Modalidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q146.

A empresa WX, vencedora de licitação promovida pela União Federal, foi convocada para assinar o respectivo contrato

administrativo. No curso do prazo de convocação para a assinatura do contrato, a mencionada empresa solicitou prorrogação

do prazo, justificando a impossibilidade de assinar o contrato dentro do lapso temporal inicialmente previsto. Nos termos da

Lei nº 8.666/1993, o prazo de convocação para a assinatura do contrato

• A) não admite qualquer tipo de prorrogação.

• B) poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que

ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

• C) admite prorrogação automática uma única vez, que, portanto, independe de justificativa, bastando a solicitação da

empresa contratante.

• D) poderá ser prorrogado uma vez, por período igual ou superior, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e

desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

• E) poderá ser prorrogado duas vezes, por período igual ou inferior, desde que solicitado pela parte durante seu transcurso e

haja motivo justificado aceito pela Administração.

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

Direito Administrativo / Licitação / Obrigatoriedade, Dispensa, inexigibilidade

Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2015 / FCC

Q147.

Considere os seguintes serviços:

I. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

II. Auditorias financeiras ou tributárias.

III. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos

ou executivos.

IV. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Nos termos da Lei nº 8.666/93, é inexigível a licitação,

quando houver inviabilidade de competição, em especial,

para a contratação de serviços técnicos, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, constantes em

• A) II e IV, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) III e IV, apenas.

• D) I, II, III e IV.

• E) I, II e III, apenas.

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

Direito Administrativo / Licitação / Revogação, anulação e sanções



Fonte: ADMINISTRADOR / DPE/RR / 2015 / FCC

Q148.

A Lei nº 8.666/1993 consagra a possibilidade de autotutela dos atos administrativos. A análise sistemática das disposições

normativas que disciplinam os institutos da revogação e da anulação do procedimento licitatório autoriza a conclusão segundo a

qual

• A) é vedado o desfazimento do procedimento licitatório após a publicação do edital, por razões de interesse público, sendo

possível, tão somente, à Administração, a anulação do certame por motivo de ilegalidade.

• B) o desfazimento do procedimento licitatório, pautado em razões de conveniência e oportunidade ou por ilegalidade,

prescinde de procedimentalização e da garantia do contraditório e da ampla defesa.

• C) a anulação do procedimento licitatório por motivo de legalidade gera obrigação de indenizar, mesmo que o vício seja

imputável ao licitante, o que não se aplica às hipóteses de revogação, onde não há o dever de indenizar.

• D) à Administração é possibilitado revogar a licitação, desde que estejam presentes razões de interesse público decorrentes

de comprovado fato superveniente, pertinente e suficiente para justificar a medida, podendo o certame ser anulado por

vício de legalidade.

• E) a revogação somente é viável antes da homologação do certame, porque não supõe vício, mas mero juízo de

conveniência e oportunidade, sendo viável, após a homologação, tão somente o desfazimento do certame por razão de

legalidade.

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

Direito Administrativo / Licitação / Registro de preços

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/RO / 2013 / FCC

Q149.

Considere as assertivas abaixo:

I. quando, pelas características do bem ou serviço,

houver necessidade de contratações frequentes.

II. quando for conveniente a aquisição de bens com

previsão de entregas parceladas ou contratação de

serviços remunerados por unidade de medida ou

em regime de tarefa.

III. quando for conveniente a aquisição de bens ou a

contratação de serviços para atendimento a mais de

um órgão ou entidade, ou a programas de governo.

IV. quando, pela natureza do objeto, não for possível

definir previamente o quantitativo a ser demandado

pela Administração.

De acordo com o Decreto nº 7.892/2013, o Sistema de

Registro de Preços poderá ser adotado em:

• A) I, II e III, apenas.

• B) I, II, III e IV.

• C) III e IV, apenas.

• D) I e II, apenas.

• E) II, apenas.

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades, interpretação e espécies



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q150.

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe decidiu realizar

procedimento licitatório para a construção de relevante obra

pública. Assim, no instrumento convocatório, fixou as condições em que pretende contratar, estabelecendo previamente

as cláusulas do contrato administrativo.

Trata-se especificamente da seguinte característica inerente

aos contratos administrativos:

• A) natureza intuitu personae.

• B) bilateralidade.

• C) mutabilidade.

• D) contrato de adesão.

• E) comutatividade.

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Cláusulas necessárias, garantias

Fonte: ADMINISTRADOR / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC

Q151.

Em contratos administrativos regidos pela Lei nº 8.666/1993, a garantia de execução do objeto pelo contratado é

• A) obrigatória, quando se tratar de contrato de obras, podendo ser prestada mediante caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou

fiança bancária.

• B) admitida, nos termos do edital e do contrato, apenas quando se tratar de compras ou fornecimento para entrega futura, limitada a 5% do valor estimado da

contratação.

• C) obrigatória, em contratos de obras e fornecimento de equipamentos de grande vulto, limitada a 10% do valor estimado da contratação.

• D) admitida, nos termos do edital e do contrato, para obras e serviços de grande vulto, limitada a 15% do valor estimado da contratação.

• E) admitida, nas contratações de obras, serviços e compras, a critério da autoridade competente e desde que prevista no edital, podendo ser prestada

mediante caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.

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

Direito Administrativo / Contratos administrativos / Alteração, execução, inexecução e rescisão

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q152.

Os contratos administrativos diferem dos demais contratos

firmados pela Administração pública, pois

• A) os contratos administrativos, em razão da incidência

do regime legal, submetem-se ao regime jurídico de

direito privado, com exceção do que diz respeito às

cláusulas exorbitantes, que são de direito público e

permitem a alteração unilateral quantitativa.

• B) a Administração pública, para a celebração dos contratos administrativos, é obrigada a licitar; para os

de-mais contratos e ajustes, não há essa obrigação.

• C) os contratos administrativos sempre dispõem sobre

serviços públicos, enquanto os demais contratos podem tratar de objetos de outras naturezas, como

contratações de serviços de fornecimento.

• D) os contratos administrativos podem ser verbais, a

critério do administrador, não importando a forma

sob a qual estão revestidos, mas sempre estabelecem prerrogativas em favor do Poder Público para

que prepondere o interesse público.

• E) os contratos administrativos permitem à Administração pública a alteração unilateral, ainda que, para

isso, dependa de fundamentos e justificativas e se

submeta a limites, a fim de afastar qualquer possibilidade de arbitrariedade.
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Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC

Q153.

No curso de determinado processo administrativo de âmbito federal, a norma administrativa em discussão foi devidamente interpretada e, em seguida, extinto o

processo.

Posteriormente, a Administração pública deu nova interpretação à mesma norma, e desarquivou o mencionado

processo administrativo para aplicá-la retroativamente.

Nos termos da Lei nº 9.784/1999,

• A) só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando deferida pelo Chefe do Poder Executivo.

• B) é possível aplicação retroativa de nova interpretação, desde que em prol do interesse particular.

• C) sempre será possível a aplicação retroativa de nova

interpretação.

• D) só será possível a aplicação retroativa de nova interpretação quando postulada pelo particular.

• E) é vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
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Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q154.

Um Município, devidamente autorizado pelo Legislativo local, lavrou escritura de doação de um terreno em favor do Estado para

que lá fosse construído o novo Fórum da Comarca. O Ministério Público ajuizou ação civil pública questionando o negócio

jurídico, sob o fundamento de que o terreno era originário de área institucional de loteamento e que o Município demandava

prioritariamente a construção de uma creche ou unidade escolar.

Em relação ao ajuizamento da ação e ao exame a ser promovido pelo Judiciário,

• A) não se identifica perspectiva de procedência da ação, tendo em vista que a decisão acerca da construção de um

equipamento público insere-se em competência essencialmente discricionária da Administração pública.

• B) há de ser julgada procedente a ação civil pública, tendo em vista que houve a desafetação da área com a doação, que

assim passou a ser bem dominical.

• C) inexiste fundamento para o ajuizamento da ação, que se mostra formalmente inadequada, tendo em vista que não se trata

de tutela de bens patrimoniais, mas sim discussão sobre políticas públicas, o que não compete ao Judiciário.

• D) a ação civil pública não seria cabível, porque foi questionada a legalidade do ato, sendo aquela medida adequada para

exame de mérito da atuação da Administração pública.

• E) insere-se no âmbito do controle exercido pelo Ministério Público, que pode se valer da ação civil pública para suprir a

Administração pública na tomada de decisão que melhor atenderia ao interesse público, não obstante ambas destinações

fossem possíveis.
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Direito Administrativo / Serviços públicos / Requisitos; Serviço público centralizado e descentralizado

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q155.

Quando Maria Sylvia Zanella di Pietro afirma “ser correta a

afirmação de que todo serviço público visa atender a

necessidades públicas, mas nem toda atividade de interesse público é serviço público”, pode-se concluir que

• A) as atividades de interesse público, quando prestadas por particulares, não são predicadas como serviço público, que somente guardam esse conceito

quando remanescem sob execução direta da Administração pública.

• B) a atuação da Administração pública visa o atendimento direto ou indireto das necessidades públicas,

mas a qualificação de determinada atividade como

serviço público depende de expressa previsão legal.

• C) para qualificação como serviço público, uma atividade deve apresentar determinadas características,

tais como indelegabilidade, regime jurídico de direito

público e gratuidade.



• D) a determinação do que vem a ser serviço público

depende de escolha discricionária da Administração

pública, o que permite a atualização conforme as

mudanças na sociedade, ainda que as alterações legislativas no mesmo sentido sejam providenciadas

posteriormente.

• E) a submissão a regime jurídico de direito público retira da prestação do serviço público o caráter lucrativo, embora ele possa ser remunerado, vigorando o

princípio da modicidade tarifária.
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Direito Administrativo / Domínio Público: conceito, classificação e administração; Aquisição de bens pela administração. Alienação,

imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos

Fonte: AUDITOR / TCE/AM / 2015 / FCC

Q156.

O Estado é proprietário de quase duas dezenas de terrenos localizados em determinado bairro onde a empresa pública responsável

pelo saneamento está promovendo inúmeras obras. Em razão disso, seu representante entrou em contato com o Estado para solicitar

a utilização de um dos imóveis, que é dos poucos de grandes dimensões, como canteiro de obras. Considerando que não se trata de

um bairro muito valorizado, a avaliação do uso do referido imóvel não resultou significativa. Como alternativa de otimização de gestão

imobiliária,

• A) o Estado pode locar o terreno pelo valor que entender pertinente, independentemente do valor de mercado, tendo em vista que a

empresa pública tem necessidade e urgência no uso e, em razão de sua natureza jurídica de direito privado, não se submete ao

regime da Lei nº 8.666/1993.

• B) o Estado pode outorgar permissão de uso onerosa em favor da empresa pública e, como contrapartida, estabelecer obrigação de

fazer de modo que, ao invés de remuneração em espécie, a permissionária fique responsável pela guarda e vigilância dos

demais terrenos de titularidade do Estado, o que representaria melhor custo-benefício do que a mera precificação do uso.

• C) a empresa pública pode ocupar temporariamente o terreno, tendo em vista que é concessionária de serviço público e, como tal,

lhe foram delegados poderes inclusive para desapropriação, por meio da lei que rege as concessões públicas e do respectivo

contrato firmado com o titular do serviço.

• D) a empresa pública deve desapropriar o imóvel, tendo em vista que é concessionária de serviço público e, como tal, lhe foram

delegados os poderes para tanto.

• E) o Estado pode alienar onerosamente o imóvel para a empresa pública, independentemente de autorização legal e dispensada a

licitação, tendo em vista que se trata de negócio jurídico firmado entre entes integrantes da Administração pública de qualquer

esfera da Federação.
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Direito Administrativo / Responsabilidade Civil da Administração

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q157.

A Secretaria de Educação de determinado Município desenvolveu um programa de disponibilização, nos finais de semana, das

instalações escolares externas, em especial para a prática de atividades esportivas e culturais. Durante um jogo de futebol realizado em uma dessas ocasiões,

um dos alunos que estava participando da partida, chocou-se contra a trave do gol, que estava

solta e tombou, atingindo na cabeça outro aluno que estava próximo. Em razão do acidente, o aluno ficou seriamente machucado, sofrendo sequelas. Em

decorrência do acidente,

• A) o Município poderá ser responsabilizado extracontratualmente, tendo em vista que a voluntariedade do comparecimento a

escola não afasta a responsabilidade objetiva do ente público no caso descrito, em que um equipamento da área esportiva

deu causa a danos em um aluno.

• B) a família do aluno acidentado poderá ser responsabilizada pelos danos materiais causados aos equipamentos da escola,

tendo em vista que a utilização do espaço nos finais de semana pelos alunos descaracteriza a responsabilidade objetiva

do Estado.

• C) o Município poderá ser subjetivamente responsabilizado, caso se comprove culpa dos agentes públicos presentes no estabelecimento de ensino no

momento do acidente, tendo em vista que a utilização do espaço nos finais de semana descaracteriza a responsabilidade objetiva do Estado.

• D) a família do aluno acidentado poderá acionar judicialmente a família do aluno que se chocou contra a trave do gol, provocando o acidente tendo em vista

que durante os finais de semana a escola pública equipara-se aos estabelecimentos

privados para fins de responsabilidade extracontratual.

• E) o Município responde objetivamente pelos danos causados ao aluno acidentado, tendo em vista que, em se tratando de

custódia escolar, incide a teoria do risco integral, independentemente do ente público ou seus agentes terem dado causa

ao acidente.
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Direito Penal / Da aplicação da lei penal

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q158.

Sobre as penas restritivas de direito é certo que

• A) se o condenado for reincidente o juiz não poderá

substituir a pena privativa de liberdade por pena

restritiva de direitos em caso de nova condenação.

• B) no caso de prestação de serviços à comunidade ou

entidades públicas se a pena substituída for superior

a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena

substitutiva em menor tempo, nunca inferior a 2/3 da

pena privativa de liberdade fixada.

• C) no caso de descumprimento injustificado da pena

restritiva de direitos ela converte-se em privativa de

liberdade e, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da

pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo

de trinta dias de detenção ou reclusão.

• D) se tratando de prestação pecuniária o valor pago

pelo réu não será deduzido do montante de eventual

condenação em ação de reparação civil, ainda que

coincidentes os beneficiários.

• E) a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável apenas às condenações superiores a um ano de privação da liberdade.
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Direito Penal / Do Crime

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q159.

Maria, a fim de cuidar do machucado de seu filho que acabou de cair da bicicleta, aplica sobre o ferimento da criança ácido

corrosivo, pensando tratar-se de uma pomada cicatrizante, vindo a agravar o ferimento. A situação descrita retrata hipótese tratada no Código Penal como

• A) erro de proibição.

• B) erro na execução.

• C) estado de necessidade.

• D) exercício regular de direito.

• E) erro de tipo.
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Direito Penal / Da imputabilidade penal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q160.

São causas de inimputabilidade previstas no Código Penal, além de doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado:

• A) emoção e paixão; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; idade inferior a 18 anos.

• B) idade inferior a 16 anos; embriaguez voluntária; coação irresistível.

• C) idade inferior a 18 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior.

• D) idade inferior a 21 anos; embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior; legítima defesa.

• E) emoção e paixão; idade inferior a 18 anos; embriaguez preordenada.
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Direito Penal / Do concurso de pessoas



Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q161.

No concurso de pessoas,

• A) se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, essa pena será

aumentada de 1/3 a 2/3, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.

• B) quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua periculosidade.

• C) não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

• D) o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime

não chega a ser consumado.

• E) se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída até metade.
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Direito Penal / Das Penas / Das espécies de pena

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q162.

Quanto ao regime prisional fechado, é INCORRETO dizêlo passível de

• A) ser cumprido por quem, primário, foi condenado somente por um crime de peculato culposo.

• B) ser inicialmente aplicado a quem, primário, foi condenado somente por um crime de peculato mediante erro de outrem.

• C) progressão na reincidência específica de crimes hediondos ou assemelhados.

• D) comportar exame criminológico somente quando concretamente necessário, à vista de fundada decisão judicial.

• E) passível de trabalho externo, salvo no início de cumprimento da pena.
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Direito Penal / Das Penas / Da cominação das penas

Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC

Q163.

NÃO incorre nas mesmas penas cominadas para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quem

• A) possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

• B) deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma

de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade.

• C) produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.

• D) vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente.

• E) suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.
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Direito Penal / Das Penas / Dos efeitos da condenação

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC

Q164.

Considere as assertivas abaixo: 

 

I. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios podem obter, do diretor do presídio, permissão de saída, 

mediante escolta, nas hipóteses elencadas na LEP. 

II. Se o sentenciado receber nova condenação por outro crime, após o início de cumprimento de pena por condenação anterior, o regime prisional de 

cumprimento será obrigatoriamente determinado pelo resultado da soma das penas, visto que a individualização da pena é tarefa que se impõe ao juiz do 

processo de conhecimento. 

III. Recente alteração legislativa alçou a Defensoria Pública à condição de órgão da execução penal, mas não incumbiu à instituição a visita aos 

estabelecimentos prisionais, senão como faculdade do defensor público. 

IV. A partir da edição da Lei nº 10.792/2003, foi proibida a realização do exame criminológico, à vista da constatação de que a providência constituía um dos 

grandes fatores responsáveis pela morosidade na apreciação do pedido de benefícios em sede de execução penal.



V. A LEP não prevê como condição para o exercício do trabalho no regime semiaberto o prévio cadastramento do empregador no órgão gestor do sistema

penitenciário estadual. 

 

Está correto APENAS o que se afirma em

• A) I e II.

• B) I e V.

• C) II e IV.

• D) III e V.

• E) I, III e V.
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Direito Penal / Da Ação penal

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q165.

Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal

será

• A) pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça.

• B) privada subsidiária da pública.

• C) pública condicionada à representação da pessoa jurídica de direito público.

• D) privada.

• E) pública.
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Direito Penal / Da extinção da punibilidade

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q166.

No que refere à extinção da punibilidade, de acordo com o Código de Processo Penal, interrompida a prescrição, todo o prazo

começa a correr, novamente, do dia da interrupção, salvo no caso de

• A) pronúncia.

• B) recebimento da denúncia.

• C) início ou continuação do cumprimento da pena.

• D) decisão confirmatória da pronúncia.

• E) publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
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Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q167.

Sobre os crimes de falsidade documental é INCORRETO

afirmar:

• A) Está sujeito às penas do crime de falsificação de documento público quem insere na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado declaração

diversa da que deveria ter sido escrita.

• B) Equipara-se a documento particular para caracterização do crime de falsificação de documento particular o cartão de crédito ou débito.

• C) No caso de falsidade ideológica se o agente é funcionário público e falsifica assentamento de registro

civil aumenta-se a pena cominada ao delito de sexta

parte.

• D) O médico que dá, no exercício de sua profissão, 

atestado falso está sujeito ao crime de falsidade de 

atestado médico com pena de detenção de um mês 

a um ano majorada de 1/3 se o crime for cometido



com intuito de lucro.

• E) O testamento particular e as ações de sociedade comercial equiparam-se a documento público para caracterização do crime de falsificação de documento

público.

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

Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q168.

Considere os seguintes tipos de crimes e suas definições.

A correta relação entre o crime e sua definição, de cima para baixo, está em

• A) 1, 2 e 3.

• B) 2, 1 e 3.

• C) 3, 2 e 1.

• D) 2, 3 e 1.

• E) 3, 1 e 2.
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Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/RR / 2015 / FCC

Q169.

Paulo é estudante de uma determinada faculdade do

Estado de Roraima, cursando o primeiro semestre. No

início deste ano de 2015 Paulo é submetido a um trote

acadêmico violento e, amarrado, é obrigado a consumir à

força bebida alcoólica e substância entorpecente. Após o

trote, Paulo, completamente embriagado e incapacitado

de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de

acordo com esse entendimento por conta desta embriaguez e do uso de droga, desloca-se até uma Delegacia de

Polícia da cidade de Boa Vista, onde tramita um inquérito

contra ele por crime de lesão corporal dolosa decorrente

de uma briga em uma casa noturna, e oferece

R$ 10.000,00 em dinheiro ao Delegado de Polícia para

que este não dê prosseguimento às investigações. Paulo

acaba preso em flagrante pela Autoridade Policial. No

caso hipotético exposto, Paulo

• A) praticou crime de concussão e terá a pena reduzida

de um a dois terços no caso de condenação.

• B) praticou crime de corrupção ativa e terá a pena reduzida de um a dois terços no caso de condenação.

• C) é isento de pena pelo crime cometido nas dependências da Delegacia de Polícia.

• D) praticou crime de corrupção ativa e não terá a pena

reduzida no caso de condenação pela embriaguez.

• E) praticou crime de concussão e não terá a pena reduzida no caso de condenação.
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Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes contra a administração da Justiça

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC

Q170.

Petrus fez afirmação falsa em processo criminal. Todavia,

a sentença não levou em conta o seu depoimento por estar em descordo com o conjunto probatório colhido. Nesse

caso, Petrus

• A) responderá pelo crime de falso testemunho na forma

privilegiada, com redução de pena de 1 a 2 terços.

• B) não responderá pelo crime de falso testemunho por

não ter o depoimento influído na decisão da causa.

• C) não responderá por crime de falso testemunho por

se tratar de processo criminal.

• D) responderá pelo crime de falso testemunho em seu

tipo fundamental.

• E) só responderá pelo crime de falso testemunho se a

sentença for absolutória.
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Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC

Q171.

Com relação às sanções do abuso de autoridade previstas

na Lei nº 4.898/1965, considere o parágrafo 5º do artigo 6º da Lei de Abuso de Autoridade.

Art. 6º (...)

§ 5º Quando o ...... for cometido por agente de autoridade

...... , ...... ou ...... , de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena ...... ou ...... , de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no

município da

culpa, por prazo de um a cinco anos.

Completa correta e, respectivamente, a disposição:

• A) crime − policial − civil − militar − alternativa − final

• B) abuso − federal − estadual − municipal − principal −
autônoma

• C) crime − federal − portuária − rodoviária − autônoma

− acessória

• D) abuso − federal − estadual − municipal − alternativa

− de reclusão

• E) abuso − policial − civil − militar − autônoma − aces-

sória

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

Direito Processual Penal / Princípios gerais / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; Sujeitos da relação processual

Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC

Q172.

Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado



• A) em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

• B) em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal, no exercício regular de direito ou por erro determinado por

terceiro.

• C) em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal, por erro sobre a pessoa ou no exercício regular de

direito.

• D) em estrito cumprimento de dever legal, legítima defesa, no exercício regular de direito ou mediante coação irresistível.

• E) mediante erro sobre a ilicitude do fato, em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever

legal ou mediante obediência hierárquica.

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

Direito Processual Penal / Do Inquérito policial

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC

Q173.

O inquérito policial

• A) em curso poderá ser avocado por superior por motivo

de interesse público.

• B) poderá ser instaurado por requisição judicial, a depender da análise de conveniência e oportunidade do

delegado de polícia.

• C) nos casos de ação penal privada e ação penal pública

condicionada poderá ser instaurado mesmo sem a

representação da vítima ou seu representante legal,

desde que se trate de crime hediondo.

• D) independentemente do crime investigado deverá ser

impreterivelmente concluído no prazo de 30 dias se

o investigado estiver solto.

• E) após seu arquivamento, poderá ser desarquivado a

qualquer momento para possibilitar novas investigações, desde que haja concordância do Ministério

Público.
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Direito Processual Penal / Da ação penal

Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC

Q174.

Sobre a ação penal, considerando-se a classificação legal

e o entendimento doutrinário e jurisprudencial,

• A) se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do

inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, a vítima poderá, no prazo de seis meses,

oferecer ação penal privada subsidiária.

• B) após a Constituição Federal de 1988, a ação penal

privada subsidiária da pública não respeitará mais o

prazo de seis meses previsto para as ações penais

privadas, por se tratar de um direito constitucional,

conforme já decidiu o STF.

• C) sendo a ação de natureza privada, no caso de morte

do ofendido ou quando declarado ausente por

decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou

prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente,

descendente ou irmão, salvo nos casos de ação

penal privada personalíssima.

• D) nos casos de ação penal privada, ocorrendo a morte

do ofendido, se comparecer mais de uma pessoa

com direito de queixa, a preferência será definida

pela ordem de manifestação.

• E) o direito de representação somente poderá ser 

exercido por procurador, mediante declaração, 

escrita ou oral, em casos de impossibilidade de



execução do ato pelo próprio ofendido.

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

Direito Processual Penal / Da prova / Do exame de corpo de delito e das perícias em geral

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC

Q175.

Na falta de perito oficial, o exame de corpo de delito será

realizado por

• A) pessoas idôneas, com reconhecido conhecimento

relacionado com a natureza do exame.

• B) pessoa idônea, portadora de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre

as que tiverem habilitação técnica relacionada com a

natureza do exame.

• C) duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de

curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

• D) agentes da polícia judiciária.

• E) assistentes técnicos indicados pelo Ministério Público e pelo acusado.
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Direito Processual Penal / Da prova / Do interrogatório do acusado

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC

Q176.

Tício está preso na Penitenciária de Presidente Venceslau, cumprindo pena por crimes de homicídio e sequestro, e responde a outro processo por crime de

latrocínio na comarca de São Paulo, Capital. Há prova, nos autos, de que o agente integra uma facção criminosa e notícia de uma tentativa de resgate do

detento durante o seu deslocamento até a cidade de São Paulo para participar de um determinado ato processual. Designada audiência de instrução,

interrogatório, debates e julgamento, o Juiz que preside o processo que tramita contra Tício pelo delito de latrocínio, em decisão fundamentada,

• A) deverá necessariamente realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com cinco dias de antecedência,

assegurando ao preso a entrevista prévia e reservada com seu defensor, sendo dispensável o acompanhamento pelo preso de todos os atos da audiência

única de instrução e julgamento, pela presença física de seu defensor no ato processual.

• B) deverá necessariamente realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com dez dias de antecedência,

assegurando ao preso o acompanhamento de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, bem como entrevista prévia e reservada com seu

defensor.

• C) poderá, em caráter excepcional, realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com cinco dias de antecedência,

assegurando ao preso a entrevista prévia e reservada com seu defensor, sendo dispensável o acompanhamento pelo preso de todos os atos da audiência

única de instrução e julgamento, pela presença física de seu defensor no ato processual.

• D) poderá, em caráter excepcional, realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com dez dias de antecedência,

assegurando ao preso o acompanhamento de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, bem como entrevista prévia e reservada com seu

defensor.

• E) deverá necessariamente realizar o interrogatório de Tício por meio de videoconferência, intimando-se as partes com cinco dias de antecedência,

assegurando ao preso o acompanhamento de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento, bem como entrevista prévia e reservada com seu

defensor.
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Direito Processual Penal / Da prova / Das testemunhas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC

Q177.

Como regra, são proibidas de depor como testemunha as

pessoas que

• A) estiverem interditadas e forem deficientes mentais.

• B) tiverem vínculos familiares próximos com o acusado, tais como o ascendente, o descendente, o cônjuge e o irmão.

• C) forem menores de doze anos.



• D) não portarem documento e houver dúvida sobre a

sua identidade.

• E) em razão de função, ministério, ofício ou profissão,

devam guardar segredo.
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Direito Processual Penal / Da prova / Da busca e da apreensão

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q178.

Sobre a busca e apreensão, de acordo com o Código de

Processo Penal, é INCORRETO afirmar:

• A) A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no

território de jurisdição alheia, ainda que de outro

Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no

seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

• B) A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

• C) Quando a própria autoridade policial ou judiciária

não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

• D) A busca domiciliar independerá de mandado no caso

de prisão.

• E) Não será permitida em nenhuma hipótese a apreensão de documento em poder do defensor do acusado.
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Direito Processual Penal / Do Juiz

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q179.

Exceção de suspeição de magistrado deve ser julgada procedente quando o juiz

• A) permitiu, antes do recebimento da denúncia, dilação de prazo para conclusão do inquérito policial.

• B) prolatou sentença em feito desmembrado.

• C) já proferiu, em outros processos, decisões desfavoráveis ao excipiente.

• D) não acolheu pretensão do excipiente em relação à suposta parcialidade da Procuradora da República.

• E) for acionista de sociedade interessada no processo.
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Direito Processual Penal / Do Ministério Público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC

Q180.

Da aplicação do princípio da indisponibilidade da ação penal decorre que

• A) o Ministério Público não pode pedir absolvição em alegações finais ou debates em audiência.

• B) o pedido de arquivamento de inquérito policial pelo Ministério Público estará limitado às hipóteses em que se verifique causa de exclusão da ilicitude.

• C) o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.

• D) o Ministério Público de segundo grau vincula seu parecer às razões de recurso apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau.

• E) haverá sempre o dever legal de recorrer pelo Ministério Público de decisão absolutória.
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Direito Processual Penal / Do acusado e defensor

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC



Q181.

No que concerne ao acusado e seu defensor,

• A) o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo, arbitrados pelo juiz.

• B) a audiência não poderá ser adiada, mesmo se o defensor constituído pelo acusado não puder comparecer por motivo justificado provado até a abertura

desta, devendo ser nomeado defensor dativo.

• C) a constituição de defensor só poderá ser feita através de instrumento de mandato outorgado pelo acusado.

• D) o acusado só poderá substituir o defensor dativo nomeado pelo juiz por outro advogado de sua confiança após a sentença de primeira instância.

• E) a impossibilidade de identificação do acusado, com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos, impedirá, mesmo quando certa a identidade física, o

ajuizamento da ação penal.
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Direito Processual Penal / Dos assistentes e auxiliares da Justiça

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC

Q182.

Augusto é condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica. Habilitou-se durante o trâmite da ação penal um Assistente de

Acusação.

Inconformado com a condenação Augusto apresenta recurso de apelação para tentar reverter a sentença dentro

do prazo de cinco dias. Assinado o termo de apelação

Augusto terá prazo para arrazoar o recurso, previsto no

Código de Processo Penal e, posteriormente, o Ministério

Público terá direito ao mesmo prazo para contrarrazoar.

Em seguida, o Assistente de Acusação poderá apresentar

suas razões no prazo de:

• A) 03 dias.

• B) 48 horas.

• C) 05 dias.

• D) 08 dias.

• E) 10 dias.
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Direito Processual Penal / Da prisão e da liberdade provisória

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q183.

Amanda foi presa em flagrante delito pela prática de concussão. A defesa ingressou com pedido de liberdade provisória e de conversão da prisão preventiva em

domiciliar, porque Amanda tem filho de sete anos de idade. Ao analisar tais pedidos e diante do que consta dos autos, NÃO poderia ser utilizado, pelo juízo,

para indeferi-los, o argumento:

• A) a prisão é necessária por conveniência da instrução processual, porque Amanda exigia das vítimas vantagem ilícita mediante grave ameaça, havendo,

portanto, temor de que a sua liberdade possa intimidar as testemunhas.

• B) possuir ocupação lícita e residência fixa não são suficientes para garantir a liberdade provisória.

• C) incabível o pedido de conversão em prisão domiciliar porque o caso não se enquadra na hipótese prevista em lei.

• D) incabível a concessão judicial de liberdade provisória, porque a pena privativa de liberdade máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos.

• E) incabível a concessão judicial de liberdade provisória, porque presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva.
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Direito Processual Penal / Das citações e intimações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q184.

Ricardo é denunciado pelo Ministério Público por um crime de roubo cometido na cidade de Rio Doce no ano de 2013. Recebida 

a denúncia é expedido mandado de citação, mas Ricardo não é encontrado no endereço fornecido durante o curso do Inquérito



Policial. O Magistrado determina, então, a citação do réu por edital. Encerrado o prazo do edital, o réu não comparece nem 

constitui advogado. Neste caso, o Magistrado deverá

• A) suspender o processo e poderá determinar a produção antecipada das provas consideras urgentes e, se o caso, decretar a

prisão preventiva de Ricardo, não havendo suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

• B) determinar o regular prosseguimento normal do feito e, uma vez que o réu deveria ter atualizado o endereço fornecido

durante a fase policial, nomear um advogado dativo para fazer a defesa de Ricardo.

• C) suspender o processo e o curso do prazo prescricional, e poderá determinar a produção antecipada das provas

consideradas urgentes e, se o caso, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• D) determinar a suspensão do processo e a interrupção do prazo prescricional, podendo determinar a produção antecipada

de provas consideradas urgentes e, necessariamente, decretar a prisão preventiva de Ricardo.

• E) decretar a prisão preventiva de Ricardo e suspender o curso do processo, sem possibilidade de produzir as provas

consideradas urgentes e sem suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
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Direito Processual Penal / Da sentença

Fonte: AUDITOR / TCE/AM / 2015 / FCC

Q185.

A sentença criminal será publicada

• A) em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente

destinado a esse fim.

• B) no diário oficial do poder judiciário, após seu registro

em livro próprio.

• C) no átrio do edifício do poder judiciário e em jornal de

circulação local.

• D) na presença das partes, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

• E) em jornal de grande circulação onde não houver diário

oficial, na presença do réu preso e do advogado.
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Direito Processual Penal / Das nulidades

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 4ª / 2014 / FCC

Q186.

Em relação às nulidades no processo penal,

• A) ocorre nulidade por incompetência, mas não por suspeição do juiz.

• B) a nulidade por ilegitimidade do representante da parte não poderá ser sanada.

• C) a incompetência do juízo anula todos os atos do processo, instrutórios e decisórios.

• D) as partes poderão arguir nulidade referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.

• E) não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão

da causa.
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Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Disposições gerais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q187.

A defesa de Alyson pretende alegar que o recurso de apelação interposto pelo Representante do Ministério Público é intempestivo. O termo inicial de contagem

do prazo recursal para o Ministério Público se dá

• A) da intimação operada no órgão de imprensa oficial.

• B) a partir da entrega dos autos em setor administrativo do Ministério Público.

• C) do momento em que o Representante do Ministério Público apõe seu ciente nos autos.

• D) do termo de vista.



• E) do termo de vista ou da intimação operada no órgão de imprensa oficial, contando-se o termo inicial a partir da data da segunda intimação.
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Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do recurso em sentido estrito; da apelação

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q188.

Paulo, Magistrado de uma determinada vara criminal da comarca de Lagoa Azul, no curso de um processo criminal em trâmite

na sua vara, prolata um despacho impugnável por meio de recurso em sentido estrito. O réu, inconformado com a decisão,

interpõe o referido recurso dentro do prazo legal. Apresentadas as razões pelo réu e contrarrazões pelo Ministério Público, os

autos serão encaminhados conclusos ao Magistrado, que, dentro de

• A) dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, sendo lícito ao juiz modificá-la novamente.

• B) cinco dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la.

• C) cinco dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária não poderá

recorrer da nova decisão.

• D) dois dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la.

• E) cinco dias, reformará ou sustentará o seu despacho e, no caso de reforma do despacho, a parte contrária, por simples

petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, sendo lícito ao juiz modificá-la novamente.
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Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do habeas corpus e seu processo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC

Q189.

Os recursos serão voluntários, excetuando-se o seguinte

caso, em que deverá ser interposto, de ofício, pelo juiz, da

sentença que

• A) denegar a apelação ou a julgar deserta.

• B) rejeitar a denúncia ou a queixa.

• C) julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor.

• D) conceder habeas corpus.

• E) conceder, negar ou revogar livramento condicional.
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Direito Processual Penal / Dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC

Q190.

Analise as seguintes situações hipotéticas sobre indivíduos indiciados, primários e de bons antecedentes: 

 

 

 

I. Rodrigo cometeu crime de resistência, com pena de 

detenção de 2 meses a 2 anos. 

 

 

II. Paulo cometeu crime de peculato culposo, com 

pena de detenção de 3 meses a 1 ano. 

 

 

III. Ricardo cometeu crime de coação no curso do 

processo, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e



multa. 

 

 

IV. Suzete cometeu crime de favorecimento pessoal, 

com pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. 

 

 

 

Nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.099/95 poderão 

ser beneficiados com a transação penal

• A) Paulo, apenas.

• B) Paulo e Suzete, apenas.

• C) Rodrigo, Paulo, Ricardo e Suzete.

• D) Suzete, apenas.

• E) Rodrigo, Paulo e Suzete, apenas.
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Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990)

Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC

Q191.

Considere as assertivas abaixo sobre a submissão a concurso público de provas e títulos e as consequências dele em relação

ao candidato e ao ente da Administração pública que o realizou.

I. A nomeação de candidato aprovado em concurso público insere-se na discricionariedade da Administração pública, mas

pode vir a constituir direito subjetivo do candidato, mesmo no caso de cadastro reserva, quando a Administração decidir

pela realização de novo concurso para a mesma finalidade quando o anterior ainda estiver no prazo de validade.

II. A aprovação em concurso público gera direito subjetivo à nomeação no mesmo exercício orçamentário para o qual foi

comprovada a existência de recursos financeiros para a realização do certame, devendo ser observado o prazo máximo

de 30 dias pela Administração pública, mesmo período concedido ao aprovado para a posse.

III. A aprovação em concurso público não gera direito subjetivo à nomeação, constituindo mera expectativa de direito, sendo

a única exceção reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal os casos de preterição da ordem de classificação.

Está correto o que se afirma em

• A) I, apenas.

• B) I e II, apenas.

• C) I, II e III.

• D) III, apenas.

• E) II e III, apenas.
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Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006)

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/AP / 2015 / FCC

Q192.

Considere as seguintes atividades: 

 

 

I. Planejamento.



 

II. Organização. 

 

III. Elaboração de laudos. 

 

 

 

Nos termos da Lei nº 11.416/06, essas são atribuições do 

cargo de

• A) analista judiciário.

• B) técnico judiciário.

• C) auxiliar judiciário.

• D) auditor.

• E) inspetor de segurança judiciária.
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Regimento Interno do TRE-SP

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2012 / FCC

Q193.

Sobre o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Lucio, ao estudar, aprendeu que o Regimento Interno estabelece

• A) o funcionamento do referido Tribunal, apenas.

• B) a composição do referido Tribunal, apenas.

• C) a competência do referido Tribunal, apenas.

• D) o funcionamento e a composição do referido Tribunal, apenas.

• E) a composição, a competência e o funcionamento do referido Tribunal.
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Noções de Administração Pública / Administração Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC

Q194.

Representa mecanismo de “descentralização por serviços” das atividades da Administração pública a criação de

• A) empresa pública, em que parcela da atividade do poder central é repassado a ente despersonalizado, para que o exerça

em regime de direito privado e com autonomia orçamentária financeira em relação ao poder central.

• B) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para que o exerça em regime

de direito privado e, em razão desse regime, sem autonomia em relação ao poder central.

• C) empresa pública, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para que o exerça em

regime de direito público e, em razão da configuração empresarial, sem autonomia em relação ao poder central.

• D) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente despersonalizado, para que o exerça em

regime de direito público e, em razão desse regime, sem autonomia em relação ao poder central.

• E) autarquia, em que parcela da atividade do poder central é repassada a ente personalizado, para que o exerça em regime

de direito público e com autonomia financeira e administrativa.
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Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Entidades políticas e administrativas

Fonte: ANALISTA - ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2013 / FCC

Q195.

A respeito do conceito de órgão público é correto afirmar que

• A) constitui uma unidade de atuação dotada de personalidade jurídica.

• B) corresponde a uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos.

• C) é sempre dotado de autonomia e independência funcional.



• D) possui, no que diz respeito à sua composição, natureza singular, necessariamente.

• E) prescinde, para o exercício da competência de que é dotado, da atuação do agente público.
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Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Órgãos e agentes públicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC

Q196.

Gilson é servidor público federal há cerca de dez anos, classificado na capital de um Estado da Federação. É casado com

Juliana, também servidora federal, que tem a mesma formação universitária que ele. Juliana foi posteriormente aprovada em

concurso estadual para provimento de cargo de médico na capital de outro Estado da Federação. Diante desses fatos e tendo

tomado ciência de que Juliana pretende tomar posse no novo cargo, seu superior instaurou processo administrativo que, após

tramitar, culminou com a demissão da servidora. Esse cenário

• A) dá direito aos servidores requererem remoção, de ofício, para garantir que fiquem classificados no mesmo município.

• B) permite que a servidora pleiteie judicialmente a anulação da decisão e a reintegração ao cargo, tendo em vista que

inexistia fundamento válido para a demissão.

• C) impede que os servidores possam continuar classificados no mesmo município, tendo em vista que o novo cargo da

servidora é vinculado a ente de outra esfera da federação.

• D) admite pedido de readaptação por parte do servidor ou da servidora, a fim de garantir que possam continuar exercendo

suas funções na mesma localidade.

• E) implica, necessariamente, em exoneração a pedido, tendo em vista que é incompatível a manutenção das funções federais

com alteração da classificação.
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Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Conceito; natureza e fins; princípios básicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC

Q197.

Em seu sentido subjetivo, a administração pública pode ser definida como

• A) a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime de direito público, para a realização dos interesses coletivos.

• B) o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas ao qual a Lei atribui o exercício da função administrativa do Estado.

• C) os órgãos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes, seus ministérios e secretarias.

• D) as entidades com personalidade jurídica própria, que foram criadas para realizar atividades de Governo de forma descentralizada. São exemplos as

Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

• E) as entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criadas para exploração

de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa.
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Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Poderes e deveres do administrador público

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC

Q198.

Quando se determina ao servidor público que ele exerça com zelo e dedicação as atribuições de seu cargo e atenda com presteza o público, está-se diante de

• A) obrigação legal implícita, na medida em que são decorrentes da interpretação dos direitos e deveres dos servidores que constam na legislação vigente.

• B) deveres morais, que somente podem ser utilizados para punição disciplinar na hipótese de haver positivação da regra na unidade de classificação do

servidor.

• C) recomendação disciplinar implícita, punível, na reiteração, com demissão.

• D) recomendação moral a todos os servidores públicos, não havendo possibilidade de punição disciplinar em decorrência do desatendimento, a não ser pela

análise de desempenho.

• E) deveres legalmente expressos, de modo que o desatendimento possibilita a adoção de providências por parte da Administração pública.
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Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / O uso e o abuso de poder

Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC

Q199.

Carmelo e Leôncio são servidores públicos, sendo o primeiro chefe do segundo. Leôncio e Carmelo participaram de um torneio

interno de futebol e Leôncio foi eleito o melhor jogador do campeonato. Carmelo, inconformado com o resultado do prêmio

futebolístico, removeu Leôncio para localidade distante, a fim de que este não mais pudesse participar do campeonato. Neste

caso, Carmelo

• A) deveria ter contado com a anuência da autoridade superior para efetuar a remoção.

• B) agiu dentro das suas atribuições legais.

• C) poderia ter realizado esta remoção, uma vez que possui poder hierárquico para tal.

• D) somente poderia ter realizado a remoção, com este fundamento, após a instauração de processo administrativo.

• E) incorreu em desvio de poder.
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	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q41.
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral na imprensa 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral na imprensa 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral na imprensa 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q42.
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Da propaganda eleitoral no rádio e na televisão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q43.
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do direito de resposta 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do direito de resposta 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do direito de resposta 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q44.
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/GO / 2012 / FCC




	Q45.
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q46.
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Disposições finais 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Disposições finais 
	Direito Eleitoral / Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997 e alterações posteriores) / Disposições finais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2011 / FCC




	Q47.
	Direito Eleitoral / Lei nº 6.091/1974 e alterações posteriores 
	Direito Eleitoral / Lei nº 6.091/1974 e alterações posteriores 
	Direito Eleitoral / Lei nº 6.091/1974 e alterações posteriores 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q48.
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação 
	Direito Constitucional / Constituição / Conceito e classificação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q49.
	Direito Constitucional / Constituição / Poder constituinte 
	Direito Constitucional / Constituição / Poder constituinte 
	Direito Constitucional / Constituição / Poder constituinte 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q50.
	Direito Constitucional / Constituição / Interpretação 
	Direito Constitucional / Constituição / Interpretação 
	Direito Constitucional / Constituição / Interpretação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q51.
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Direito Constitucional / Constituição / Aplicabilidade das normas constitucionais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q52.
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade 
	Direito Constitucional / Controle de constitucionalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q53.
	Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos princípios fundamentais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q54.
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais 
	Direito Constitucional / Dos direitos e garantias fundamentais 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q55.
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da organização Político-Administrativa 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da organização Político-Administrativa 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da organização Político-Administrativa 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q56.
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da União 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Da União 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q57.
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Estados Federados; Do Distrito Federal e dos Territórios 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC




	Q58.
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Municípios 
	Direito Constitucional / Da organização do Estado / Dos Municípios 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q59.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q60.
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Direito Constitucional / Da Administração Pública / Dos Servidores Públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q61.
	Direito Constitucional / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Do Poder Legislativo 
	Direito Constitucional / Do Poder Legislativo 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q62.
	Direito Constitucional / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Do Poder Executivo 
	Direito Constitucional / Do Poder Executivo 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q63.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Disposições Gerais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q64.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Supremo Tribunal Federal 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q65.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Do Superior Tribunal de Justiça 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q66.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 19ª / 2014 / FCC




	Q67.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes Eleitorais 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q68.
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados 
	Direito Constitucional / Do Poder Judiciário / Dos Tribunais e Juízes dos Estados 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC




	Q69.
	Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Direito Constitucional / Das Funções Essenciais à Justiça 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC




	Q70.
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Direito Civil / Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q71.
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da personalidade e da capacidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da personalidade e da capacidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Da personalidade e da capacidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q72.
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos direitos da personalidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos direitos da personalidade 
	Direito Civil / Das Pessoas Naturais / Dos direitos da personalidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q73.
	Direito Civil / Das Pessoas Jurídicas / Disposições gerais 
	Direito Civil / Das Pessoas Jurídicas / Disposições gerais 
	Direito Civil / Das Pessoas Jurídicas / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q74.
	Direito Civil / Do Domicílio 
	Direito Civil / Do Domicílio 
	Direito Civil / Do Domicílio 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q75.
	Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens considerados em si mesmos (Dos bens imóveis; Dos bens móveis) 
	Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens considerados em si mesmos (Dos bens imóveis; Dos bens móveis) 
	Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens considerados em si mesmos (Dos bens imóveis; Dos bens móveis) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q76.
	Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens públicos 
	Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens públicos 
	Direito Civil / Das Diferentes Classes de Bens / Dos bens públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q77.
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos 
	Direito Civil / Dos Fatos Jurídicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q78.
	Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de dar 
	Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de dar 
	Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de dar 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q79.
	Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de fazer 
	Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de fazer 
	Direito Civil / Das modalidades das Obrigações / Das obrigações de fazer 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO DA ARCE / ARCE / 2012 / FCC




	Q80.
	Direito Civil / Do Adimplemento e Extinção das Obrigações / Do pagamento 
	Direito Civil / Do Adimplemento e Extinção das Obrigações / Do pagamento 
	Direito Civil / Do Adimplemento e Extinção das Obrigações / Do pagamento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q81.
	Direito Civil / Do Inadimplemento das Obrigações 
	Direito Civil / Do Inadimplemento das Obrigações 
	Direito Civil / Do Inadimplemento das Obrigações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q82.
	Direito Civil / Dos Contratos em Geral 
	Direito Civil / Dos Contratos em Geral 
	Direito Civil / Dos Contratos em Geral 
	Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - AUDITOR DE CONTAS PúBLICAS / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q83.
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da compra e venda 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da compra e venda 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da compra e venda 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q84.
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da doação 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da doação 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da doação 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q85.
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da locação de coisas 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da locação de coisas 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da locação de coisas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 20ª / 2011 / FCC




	Q86.
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do empréstimo 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do empréstimo 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do empréstimo 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q87.
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da prestação de serviço 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da prestação de serviço 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da prestação de serviço 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 11ª / 2012 / FCC




	Q88.
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da empreitada 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da empreitada 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Da empreitada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q89.
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do seguro (Disposições gerais; Do seguro de dano) 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do seguro (Disposições gerais; Do seguro de dano) 
	Direito Civil / Das Várias Espécies de Contrato / Do seguro (Disposições gerais; Do seguro de dano) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/RO / 2013 / FCC




	Q90.
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Direito Civil / Da Responsabilidade Civil 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q91.
	Direito Civil / Da Posse 
	Direito Civil / Da Posse 
	Direito Civil / Da Posse 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q92.
	Direito Civil / Da Propriedade / Da propriedade em geral (Disposições preliminares) 
	Direito Civil / Da Propriedade / Da propriedade em geral (Disposições preliminares) 
	Direito Civil / Da Propriedade / Da propriedade em geral (Disposições preliminares) 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q93.
	Direito Civil / Da Propriedade / Da aquisição da propriedade imóvel (Da aquisição pelo registro do título) 
	Direito Civil / Da Propriedade / Da aquisição da propriedade imóvel (Da aquisição pelo registro do título) 
	Direito Civil / Da Propriedade / Da aquisição da propriedade imóvel (Da aquisição pelo registro do título) 
	Fonte: AUDITOR FISCAL DA FAZENDA ESTADUAL / SEFAZ/PI / 2015 / FCC




	Q94.
	Direito Civil / Da Propriedade / Da perda da propriedade 
	Direito Civil / Da Propriedade / Da perda da propriedade 
	Direito Civil / Da Propriedade / Da perda da propriedade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIO / TRE/PE / 2011 / FCC




	Q95.
	Noções de Direito Processual Civil / Da Jurisdição e da Ação 
	Noções de Direito Processual Civil / Da Jurisdição e da Ação 
	Noções de Direito Processual Civil / Da Jurisdição e da Ação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 4ª / 2015 / FCC




	Q96.
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Da capacidade processual 
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Da capacidade processual 
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Da capacidade processual 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q97.
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos deveres das partes e dos seus procuradores 
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos deveres das partes e dos seus procuradores 
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos deveres das partes e dos seus procuradores 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q98.
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos procuradores 
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos procuradores 
	Noções de Direito Processual Civil / Das Partes e dos Procuradores / Dos procuradores 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q99.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Ministério Público 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Ministério Público 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Ministério Público 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q100.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q101.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência interna 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência interna 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Da competência interna 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q102.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Do juiz 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Do juiz 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Do juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q103.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Dos auxiliares da justiça 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Dos auxiliares da justiça 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Órgãos Judiciários e dos Auxiliares da Justiça / Dos auxiliares da justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q104.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Atos Processuais / Da Formação, da Suspensão e da Extinção do Processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q105.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Processo e do Procedimento 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Processo e do Procedimento 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Processo e do Procedimento 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q106.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da petição inicial 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q107.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da resposta do réu 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da resposta do réu 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da resposta do réu 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q108.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Revelia 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Revelia 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Revelia 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q109.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das provas 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das provas 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Das provas 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q110.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da audiência (da instrução e julgamento) 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da audiência (da instrução e julgamento) 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da audiência (da instrução e julgamento) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q111.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Sentença e Coisa Julgada 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Sentença e Coisa Julgada 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Sentença e Coisa Julgada 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q112.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Liquidação de Sentença 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Liquidação de Sentença 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Liquidação de Sentença 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q113.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Cumprimento da Sentença 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Cumprimento da Sentença 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Cumprimento da Sentença 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA ESPECIALIDADE OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q114.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Tutela Antecipada 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Tutela Antecipada 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Tutela Antecipada 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q115.
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Contestação 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Contestação 
	Noções de Direito Processual Civil / Do Procedimento Ordinário / Da Contestação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q116.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Das disposições gerais 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Das disposições gerais 
	Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2015 / FCC




	Q117.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Da apelação 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Da apelação 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Da apelação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q118.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Do agravo 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Do agravo 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Do agravo 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q119.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Embargos Infringentes 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Embargos Infringentes 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Embargos Infringentes 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO / TJ/PE / 2007 / FCC




	Q120.
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Dos embargos de declaração 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Dos embargos de declaração 
	Noções de Direito Processual Civil / Dos Recursos / Dos embargos de declaração 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q121.
	Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança 
	Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança 
	Noções de Direito Processual Civil / Mandado de Segurança 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q122.
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública 
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública 
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Civil Pública 
	Fonte: PROCURADOR AUTáRQUICO / MANAUSPREV / 2015 / FCC




	Q123.
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Popular 
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Popular 
	Noções de Direito Processual Civil / Ação Popular 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q124.
	Direito Administrativo / Conceito e fontes do direito administrativo 
	Direito Administrativo / Conceito e fontes do direito administrativo 
	Direito Administrativo / Conceito e fontes do direito administrativo 
	Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - CONTROLE INTERNO / CNMP / 2015 / FCC




	Q125.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA CONTROLE EXTERNO / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q126.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração indireta 
	Fonte: JULGADOR ADMINISTRATIVO TRIBUTáRIO DO TESOURO ESTADUAL / SEFAZ/PE / 2015 / FCC




	Q127.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 23ª / 2016 / FCC




	Q128.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Fundações 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q129.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas Públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas Públicas 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas Públicas 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 3ª / 2015 / FCC




	Q130.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de Economia Mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de Economia Mista 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de Economia Mista 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 16ª / 2014 / FCC




	Q131.
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais 
	Direito Administrativo / Organização administrativa / Entidades paraestatais 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ÁREA FINALíSTICA JURíDICA / TCM/GO / 2015 / FCC




	Q132.
	Direito Administrativo / Agentes públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos 
	Direito Administrativo / Agentes públicos 
	Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC




	Q133.
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Direito Administrativo / Princípios básicos da administração 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q134.
	Direito Administrativo / Controle administrativo, legislativo e judiciário 
	Direito Administrativo / Controle administrativo, legislativo e judiciário 
	Direito Administrativo / Controle administrativo, legislativo e judiciário 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q135.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Vinculado; discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Vinculado; discricionário 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Vinculado; discricionário 
	Fonte: OFICIAL DE JUSTIçA - JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/PE / 2012 / FCC




	Q136.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Hierárquico 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Hierárquico 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q137.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Disciplinar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Disciplinar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q138.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Regulamentar 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / Regulamentar 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q139.
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / De polícia 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / De polícia 
	Direito Administrativo / Poderes Administrativos / De polícia 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q140.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, atributos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, atributos 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, atributos 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q141.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação, espécies 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Classificação, espécies 
	Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - SEM ESPECIALIDADE / MPE/PB / 2015 / FCC




	Q142.
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação, anulação e invalidação 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação, anulação e invalidação 
	Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação, anulação e invalidação 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q143.
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Direito Administrativo / Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q144.
	Direito Administrativo / Licitação / Conceito, finalidades, princípios 
	Direito Administrativo / Licitação / Conceito, finalidades, princípios 
	Direito Administrativo / Licitação / Conceito, finalidades, princípios 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q145.
	Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Direito Administrativo / Licitação / Modalidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q146.
	Direito Administrativo / Licitação / Obrigatoriedade, Dispensa, inexigibilidade 
	Direito Administrativo / Licitação / Obrigatoriedade, Dispensa, inexigibilidade 
	Direito Administrativo / Licitação / Obrigatoriedade, Dispensa, inexigibilidade 
	Fonte: AUXILIAR DA FISCALIZAçãO FINANCEIRA II / TCE/SP / 2015 / FCC




	Q147.
	Direito Administrativo / Licitação / Revogação, anulação e sanções 
	Direito Administrativo / Licitação / Revogação, anulação e sanções 
	Direito Administrativo / Licitação / Revogação, anulação e sanções 
	Fonte: ADMINISTRADOR / DPE/RR / 2015 / FCC




	Q148.
	Direito Administrativo / Licitação / Registro de preços 
	Direito Administrativo / Licitação / Registro de preços 
	Direito Administrativo / Licitação / Registro de preços 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRE/RO / 2013 / FCC




	Q149.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades, interpretação e espécies 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades, interpretação e espécies 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Conceito, peculiaridades, interpretação e espécies 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q150.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Cláusulas necessárias, garantias 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Cláusulas necessárias, garantias 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Cláusulas necessárias, garantias 
	Fonte: ADMINISTRADOR / Sergipe Gás S/A / 2013 / FCC




	Q151.
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Alteração, execução, inexecução e rescisão 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Alteração, execução, inexecução e rescisão 
	Direito Administrativo / Contratos administrativos / Alteração, execução, inexecução e rescisão 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q152.
	Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999) 
	Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999) 
	Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal (Lei nº 9.784/1999) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 14ª / 2016 / FCC




	Q153.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito, classificação 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q154.
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Requisitos; Serviço público centralizado e descentralizado 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Requisitos; Serviço público centralizado e descentralizado 
	Direito Administrativo / Serviços públicos / Requisitos; Serviço público centralizado e descentralizado 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC




	Q155.
	Direito Administrativo / Domínio Público: conceito, classificação e administração; Aquisição de bens pela administração. Alienação, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos 
	Direito Administrativo / Domínio Público: conceito, classificação e administração; Aquisição de bens pela administração. Alienação, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos 
	Direito Administrativo / Domínio Público: conceito, classificação e administração; Aquisição de bens pela administração. Alienação, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos 
	Fonte: AUDITOR / TCE/AM / 2015 / FCC




	Q156.
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil da Administração 
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil da Administração 
	Direito Administrativo / Responsabilidade Civil da Administração 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC




	Q157.
	Direito Penal / Da aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Da aplicação da lei penal 
	Direito Penal / Da aplicação da lei penal 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q158.
	Direito Penal / Do Crime 
	Direito Penal / Do Crime 
	Direito Penal / Do Crime 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q159.
	Direito Penal / Da imputabilidade penal 
	Direito Penal / Da imputabilidade penal 
	Direito Penal / Da imputabilidade penal 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q160.
	Direito Penal / Do concurso de pessoas 
	Direito Penal / Do concurso de pessoas 
	Direito Penal / Do concurso de pessoas 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q161.
	Direito Penal / Das Penas / Das espécies de pena 
	Direito Penal / Das Penas / Das espécies de pena 
	Direito Penal / Das Penas / Das espécies de pena 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q162.
	Direito Penal / Das Penas / Da cominação das penas 
	Direito Penal / Das Penas / Da cominação das penas 
	Direito Penal / Das Penas / Da cominação das penas 
	Fonte: JUIZ SUBSTITUTO / TJ/PE / 2013 / FCC




	Q163.
	Direito Penal / Das Penas / Dos efeitos da condenação 
	Direito Penal / Das Penas / Dos efeitos da condenação 
	Direito Penal / Das Penas / Dos efeitos da condenação 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/SP / 2012 / FCC




	Q164.
	Direito Penal / Da Ação penal 
	Direito Penal / Da Ação penal 
	Direito Penal / Da Ação penal 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q165.
	Direito Penal / Da extinção da punibilidade 
	Direito Penal / Da extinção da punibilidade 
	Direito Penal / Da extinção da punibilidade 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q166.
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental 
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental 
	Direito Penal / Dos crimes contra a fé pública / Da falsidade documental 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q167.
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q168.
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes praticados por particular contra a administração em geral 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/RR / 2015 / FCC




	Q169.
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes contra a administração da Justiça 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes contra a administração da Justiça 
	Direito Penal / Dos crimes contra a Administração Pública / Dos crimes contra a administração da Justiça 
	Fonte: AUDITOR DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / Pref. São Luís/MA / 2015 / FCC




	Q170.
	Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965) 
	Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965) 
	Direito Penal / Abuso de autoridade (Lei nº 4.898/1965) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q171.
	Direito Processual Penal / Princípios gerais / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; Sujeitos da relação processual 
	Direito Processual Penal / Princípios gerais / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; Sujeitos da relação processual 
	Direito Processual Penal / Princípios gerais / Aplicação da lei processual no tempo, no espaço em relação às pessoas; Sujeitos da relação processual 
	Fonte: ANALISTA - APOIO JURíDICO - DIREITO / CNMP / 2015 / FCC




	Q172.
	Direito Processual Penal / Do Inquérito policial 
	Direito Processual Penal / Do Inquérito policial 
	Direito Processual Penal / Do Inquérito policial 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC




	Q173.
	Direito Processual Penal / Da ação penal 
	Direito Processual Penal / Da ação penal 
	Direito Processual Penal / Da ação penal 
	Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/MA / 2015 / FCC




	Q174.
	Direito Processual Penal / Da prova / Do exame de corpo de delito e das perícias em geral 
	Direito Processual Penal / Da prova / Do exame de corpo de delito e das perícias em geral 
	Direito Processual Penal / Da prova / Do exame de corpo de delito e das perícias em geral 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q175.
	Direito Processual Penal / Da prova / Do interrogatório do acusado 
	Direito Processual Penal / Da prova / Do interrogatório do acusado 
	Direito Processual Penal / Da prova / Do interrogatório do acusado 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q176.
	Direito Processual Penal / Da prova / Das testemunhas 
	Direito Processual Penal / Da prova / Das testemunhas 
	Direito Processual Penal / Da prova / Das testemunhas 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q177.
	Direito Processual Penal / Da prova / Da busca e da apreensão 
	Direito Processual Penal / Da prova / Da busca e da apreensão 
	Direito Processual Penal / Da prova / Da busca e da apreensão 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q178.
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Direito Processual Penal / Do Juiz 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q179.
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Direito Processual Penal / Do Ministério Público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA JUDICIáRIA / TRF 5ª / 2012 / FCC




	Q180.
	Direito Processual Penal / Do acusado e defensor 
	Direito Processual Penal / Do acusado e defensor 
	Direito Processual Penal / Do acusado e defensor 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 2ª / 2012 / FCC




	Q181.
	Direito Processual Penal / Dos assistentes e auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Penal / Dos assistentes e auxiliares da Justiça 
	Direito Processual Penal / Dos assistentes e auxiliares da Justiça 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q182.
	Direito Processual Penal / Da prisão e da liberdade provisória 
	Direito Processual Penal / Da prisão e da liberdade provisória 
	Direito Processual Penal / Da prisão e da liberdade provisória 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q183.
	Direito Processual Penal / Das citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Das citações e intimações 
	Direito Processual Penal / Das citações e intimações 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q184.
	Direito Processual Penal / Da sentença 
	Direito Processual Penal / Da sentença 
	Direito Processual Penal / Da sentença 
	Fonte: AUDITOR / TCE/AM / 2015 / FCC




	Q185.
	Direito Processual Penal / Das nulidades 
	Direito Processual Penal / Das nulidades 
	Direito Processual Penal / Das nulidades 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TRF 4ª / 2014 / FCC




	Q186.
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Disposições gerais 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Disposições gerais 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Disposições gerais 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - OFICIAL DE JUSTIçA AVALIADOR FEDERAL / TRF 3ª / 2014 / FCC




	Q187.
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do recurso em sentido estrito; da apelação 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do recurso em sentido estrito; da apelação 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do recurso em sentido estrito; da apelação 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q188.
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do habeas corpus e seu processo 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do habeas corpus e seu processo 
	Direito Processual Penal / Dos recursos em geral / Do habeas corpus e seu processo 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA - EXECUçãO DE MANDADOS / TJ/AP / 2014 / FCC




	Q189.
	Direito Processual Penal / Dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001) 
	Direito Processual Penal / Dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001) 
	Direito Processual Penal / Dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995 e Lei nº 10.259/2001) 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/SE / 2015 / FCC




	Q190.
	Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) 
	Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) 
	Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990) 
	Fonte: PROCURADOR DO MUNICíPIO / Pref. São Luís/MA / 2016 / FCC




	Q191.
	Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006) 
	Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006) 
	Normas aplicáveis aos servidores públicos federais / Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006) 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/AP / 2015 / FCC




	Q192.
	Regimento Interno do TRE-SP 
	Regimento Interno do TRE-SP 
	Regimento Interno do TRE-SP 
	Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADORES / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q193.
	Noções de Administração Pública / Administração Pública 
	Noções de Administração Pública / Administração Pública 
	Noções de Administração Pública / Administração Pública 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2015 / FCC




	Q194.
	Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Entidades políticas e administrativas 
	Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Entidades políticas e administrativas 
	Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Entidades políticas e administrativas 
	Fonte: ANALISTA - ADMINISTRAçãO / DPE/RS / 2013 / FCC




	Q195.
	Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Órgãos e agentes públicos 
	Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Órgãos e agentes públicos 
	Noções de Administração Pública / Estrutura administrativa / Órgãos e agentes públicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/PB / 2015 / FCC




	Q196.
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Conceito; natureza e fins; princípios básicos 
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Conceito; natureza e fins; princípios básicos 
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Conceito; natureza e fins; princípios básicos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TRE/SP / 2012 / FCC




	Q197.
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Poderes e deveres do administrador público 
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Poderes e deveres do administrador público 
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / Poderes e deveres do administrador público 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 1ª / 2013 / FCC




	Q198.
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / O uso e o abuso de poder 
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / O uso e o abuso de poder 
	Noções de Administração Pública / Atividade administrativa / O uso e o abuso de poder 
	Fonte: CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA, FISCALIZAçãO E AVALIAçãO DA GESTãO PúBLICA - ATIVIDADE JURíDICA / TCE/CE / 2015 / FCC




	Q199.


