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Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / TCE/ES / 2013 / CESPE_ME

Q1.

O Programa Bolsa Família foi responsável por 28%

da queda da extrema pobreza na última década. É o que

aponta o estudo Efeitos Macroeconômicos do Programa

Bolsa Família — uma Análise Comparativa das

Transferências Sociais, divulgado em 15/10/2013, em

Brasília. De acordo com os dados apresentados, entre

2002 e 2012, a proporção de brasileiros que vivem com

menos de R$ 70 caiu de 8,8% para 3,6%. O índice de pobreza

caiu em 80% dos municípios do país.

Comparado a outras transferências públicas, o referido

programa é o que reduz a desigualdade e a pobreza ao menor

custo. Cada real adicional aplicado no Bolsa Família impacta

a desigualdade 369% e 86% a mais que a previdência social

em geral e o Benefício de Prestação Continuada (BPC),

respectivamente.

Os dados da pesquisa atestam o caráter sustentável

do programa, visto que o Bolsa Família e o BPC gastam juntos,

em média, 1% do PIB brasileiro, enquanto a maioria dos países

europeus gasta mais que isso. Somente em 2012, o governo

federal dos Estados Unidos da América destinou U$ 315

bilhões, cerca de 2% de seu PIB, para programas com essa

finalidade. No mesmo ano, os programas do Brasil

representaram um gasto de R$ 21,1 bilhões, apenas 0,46%

do PIB do país.

Atualmente, o programa Bolsa Família atende cerca

de 13,8 milhões de famílias, o que significa que o benefício é

destinado a aproximadamente 50 milhões de indivíduos —

um quarto de toda a população brasileira.

Programa Bolsa Família reduziu a miséria em 28% nos últimos

dez anos. Internet: <www.ipea.gov.br> (com adaptações).

Depreende-se da leitura texto que

• A) os valores destinados a programas de transferência de renda no

Brasil são quatro vezes menores que os aplicados em

programas de mesma natureza nos Estados Unidos da América.

• B) o Brasil investiu no programa Bolsa Família, em 2012, a

metade do que os Estados Unidos da América investiram

em programas de transferência de renda.

• C) um quarto da população brasileira vive com menos de R$ 70

por mês.

• D) a proporção de brasileiros em extrema pobreza caiu para

menos da metade entre 2002 e 2012.

• E) o programa Bolsa Família é considerado sustentável porque

reduziu drasticamente a pobreza entre 2002 e 2012.

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

Diversas são as naturezas dos instrumentos de que 

dispõe o povo para participar efetivamente da sociedade em 

que vive. Políticos, sociais ou jurisdicionais, todos eles 

destinam-se à mesma finalidade: submeter o administrador ao 

controle e à aprovação do administrado. O sufrágio universal, 

por exemplo, é um mecanismo de controle de índole 

eminentemente política — no Brasil, está previsto no art. 14 da



Constituição Federal de 1988, que assegura ainda o voto direto 

e secreto e de igual valor para todos —, que garante o direito 

do cidadão de escolher seus representantes e de ser escolhido 

pelos seus pares. 

Costuma-se dizer que a forma de sufrágio denuncia, 

em princípio, o regime político de uma sociedade. Assim, 

quanto mais democrática a sociedade, maior a amplitude do 

sufrágio. Essa não é, entretanto, uma verdade absoluta. Um 

sistema eleitoral pode prever condições legítimas a serem 

preenchidas pelo cidadão para se tornar eleitor, desde que não 

sejam discriminatórias ou levem em consideração valores 

pessoais. Segundo José Afonso da Silva, considera-se, pois, 

universal o sufrágio quando se outorga o direito de votar a 

todos os nacionais de um país, sem restrições derivadas de 

condições de nascimento, de fortuna ou de capacidade especial. 

No Brasil, só é considerado eleitor quem preencher os 

requisitos da nacionalidade, idade e capacidade, além do 

requisito formal do alistamento eleitoral. Todos requisitos 

legítimos e que não tornam inapropriado o uso do adjetivo 

universal.

Internet: http://jus.com.br (com adaptações).

O texto é, essencialmente,

• A) prescritivo e normativo.

• B) dissertativo-argumentativo.

• C) narrativo.

• D) descritivo.

• E) informativo.

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q3.

Nas opções a seguir são apresentados trechos adaptados de OsNNovos Atores Políticos, de Vladimir Safatle, texto publicado em Carta Capital. Assinale a

opção em que o trecho apresentado está gramaticalmente correto.

• A) A interpretação das leis não pode ser feita sem apelo a interpretação das demandas políticas que circula no interior da vida social de um povo.

• B) Interpretar uma lei é se perguntar sobre, o que os legisladores procuravam realizar.

• C) Um dos fatos mais relevantes de 2012 foram a transformação dos juízes do Supremo Tribunal Federal em novos atores políticos.

• D) Há algum tempo, a Suprema Corte virou protagonista de primeira grandeza nos debates políticos nacionais.

• E) Que juízes se vejam como atores políticos, não deveria ser visto como um problema.

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

A metrologia, definida como a “ciência da medição”, 

tem como foco principal fornecer confiabilidade, credibilidade, 

universalidade e qualidade às medidas. Como as medições estão 

presentes, direta ou indiretamente, em praticamente todos os 

processos de tomada de decisão, a abrangência da metrologia 

é imensa, pois envolve a indústria, o comércio, a saúde, a 

segurança, a defesa e o meio ambiente, para citar apenas algumas 

áreas. Estima-se que cerca de 4% a 6% do PIB nacional dos 

países industrializados sejam dedicados aos processos de 

medição. 

Nos últimos anos, a importância da metrologia no Brasil



e no mundo cresceu significativamente. Um dos motivos é a 

elevada complexidade e sofisticação dos processos industriais, 

que requerem medições de alto refinamento e confiabilidade 

para um vasto número de grandezas. Soma-se a essa 

complexidade a busca constante por inovação, exigência 

permanente e crescente do setor produtivo do país que pressupõe 

medições confiáveis que resultem em novas tecnologias e 

melhoria da qualidade. 

A crescente consciência da cidadania e o 

reconhecimento dos direitos do consumidor e do cidadão são 

outros elementos que ampliam a relevância da metrologia. 

Assim, consumidor e cidadão são amparados por leis, 

regulamentos, usos e costumes — que asseguram o acesso a 

informações mais fidedignas e transparentes — cujo objeto é a 

saúde, a segurança e o meio ambiente, o que requer medidas 

confiáveis em novas e complexas áreas. 

O irreversível estabelecimento da globalização nas 

relações comerciais e nos sistemas produtivos de todo o mundo 

também tem papel relevante no crescimento da demanda por 

metrologia em virtude da grande necessidade de harmonização 

nas relações de trocas, que são atualmente muito mais intensas 

e envolvem um grande número de grandezas a serem medidas 

com incerteza cada vez menor para que sejam superadas as 

barreiras técnicas ao comércio.

Comitê Brasileiro de Metrologia. Diretrizes estratégicas para a

metrologia brasileira (2008-2010). Rio de Janeiro, 2008, p. 7-8.

Internet : www.inmetro.gov.br (com adaptações) .

A palavra “últimos” recebe acento gráfico por ser proparoxítona. Também é acentuada em decorrência da mesma regra a palavra

• A) “saúde”.

• B) “confiáveis”.

• C) “relevância”.

• D) “irreversível”.

• E) “técnicas”.

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

No início dos tempos, o homem utilizava partes do 

corpo como um padrão para a realização de suas medições, 

pois era prático usar uma medida que poderia ser empregada 

por qualquer cidadão. Dessa forma, surgiram padrões como 

a polegada, o palmo, o pé, a jarda e o passo. O Antigo 

Testamento, por exemplo, relata que Noé construiu a arca 

usando uma medida chamada côvado, a qual era padrão somente 

na região onde habitava e era equivalente a três palmos, ou cerca 

de 66 cm. Em geral, essas unidades eram baseadas em medidas 

do corpo do rei, e toda a população deveria seguir esses padrões. 

Em 1790, criou-se um sistema único de pesos e medidas 

com o intuito de encontrar um padrão de medida cuja unidade 

fosse oriunda da natureza. Para a criação desse padrão, que 

deveria ter suas unidades registradas de acordo com o sistema 

decimal, foi desenvolvido um projeto para se determinar a 

distância entre Dunkerque (França) e Montjuich (Espanha), 

equivalente a 9,5º do meridiano. A décima milionésima parte 

dessa medida foi denominada metro, derivado do latim metru, 

que significa uma medida, e do termo grego métron, que 

significa medir. A medida do metro foi se modificando com o 

avanço da tecnologia, até que o metro passou a ser definido 

como a distância que a luz percorre em 1/299.792.458 de 

segundo.



Em 1795, na França, foi proibida por lei a fabricação de 

produtos que usassem medidas antigas. A legislação francesa 

estabeleceu o metro como medida de comprimento, o litro como 

medida de volume, o grama como medida de massa e o franco 

como moeda. No Brasil, o metro foi adotado a partir de 

de julho de 1862, com a Lei Imperial n.º 1.157 (assinada por 

D. Pedro II), na qual foi estabelecido um prazo de dez anos para 

a substituição dos padrões antigos pelo metro.

Danilo C. Braz, Carlos A. L. Fonteles e Ayrton S. Brandim. A

metrologia no cotidiano e suas principais funções. In: Cadernos

Temáticos, n.º 19, fev./2008, p. 35-6 (com adaptações).

A respeito das estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.

• A) As vírgulas em “O Antigo Testamento, por exemplo,” (L.5-6), “Em 1790,” (L.11) e “Para a criação desse padrão,” (L.13) poderiam ser suprimidas sem que

houvesse prejuízo para a correção gramatical do texto.

• B) O trecho “um prazo de dez anos para a substituição dos padrões antigos pelo metro” (L.30-31) exerce a função de agente da passiva.

• C) A forma verbal “surgiram” (L.4) está flexionada no plural para concordar com o sujeito composto “a polegada, o palmo, o pé, a jarda e o passo” (L.5).

• D) Na linha 7, o pronome “a qual”, cujo referente é “uma medida chamada côvado”, poderia ser substituído corretamente por que.

• E) “Dessa forma” (L.4) e “Em geral” (L.9) exercem a mesma função: introduzir uma consequência do que é afirmado anteriormente no texto.

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

Assinale a opção em que foram atendidas as regras de emprego ou

de omissão do sinal indicativo de crase.

• A) Devido a rachadura abaixo de uma das janelas, à frente da

escola havia sido totalmente restaurada.

• B) Naquela escola, o professor experimentou a incrível sensação

de transmitir conhecimento útil à pessoas em formação.

• C) A escolha de ser professor é comparável a ação de colocar a

cabeça dentro da boca de um leão.

• D) Com relação a constante necessidade de atualização, o

professor manifestou seu desagrado ao diretor da escola.

• E) Perguntaram àquela professora se ela iria mesmo colocar a

cabeça dentro da boca de um leão.

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

A soberania popular pode ser exercida, juridicamente, 

por meio de três modelos: democracia participativa ou direta, 

democracia representativa ou indireta e democracia semidireta. 

Na democracia direta, o povo participa diretamente da vida 

política do Estado, exercendo os poderes governamentais, 

fazendo leis, administrando e julgando. É, pois, aquela em que 

o povo exerce de modo imediato as funções públicas. Na 

democracia indireta ou representativa, o povo não exerce seu 

poder de modo imediato, mas por meio de seus representantes, 

eleitos periodicamente, a quem são delegadas as funções de 

governo. A democracia representativa pressupõe um conjunto 

de instituições que disciplinam a participação popular no 

processo político, que formam os direitos políticos que 

qualificam a cidadania, como, por exemplo, as eleições, o 

sistema eleitoral, os partidos políticos; enfim, mecanismos



disciplinadores para a escolha dos representantes do povo. Na 

democracia semidireta, são assegurados instrumentos de 

participação direta do povo nas funções de governo. Esses 

instrumentos de participação dão ao povo, conservadas, 

embora em parte, as formas representativas, a palavra final 

relativa a todo o ato governativo. Como exemplo desses 

instrumentos, podem ser citados o referendo e o plebiscito.

Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).

O sujeito da oração cujo núcleo do predicado é a forma verbal “formam” (L.13) é

• A) o pronome “que” imediatamente antecedente.

• B) oculto.

• C) indeterminado.

• D) a expressão “um conjunto de instituições” (L.11-12).

• E) a expressão “os direitos políticos” (L.13).

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

Assinale a opção em que foram empregados corretamente os sinais

de pontuação.

• A) As pessoas, que dão valor, apenas, ao lado material da vida,

não sabem, o que de valor há na vida.

• B) Propõem-se situações semelhantes às do cotidiano nas quais o

estudante terá a experiência, próxima da realidade, com que irá

deparar-se.

• C) A riqueza de um povo se revela por sua cultura pois, por meio

dela podem-se perceber os valores que fundamentam as

práticas de uma comunidade.

• D) Os artefatos produzidos, têm seu valor econômico, mas é

preciso também, levar em consideração seu valor simbólico.

• E) De fato, enfrentaremos uma situação constrangedora, que será

difícil de ser contornada; contamos, pois, com a colaboração

de todos para superarmos este desafio.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q9.

A ideia de democracia tem seu nascedouro nas 

cidades-Estados gregas e consubstancia-se na tomada de 

decisões mediante a participação direta dos cidadãos. Como se 

pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por 

exemplo, as mulheres e os escravos. Na trajetória da Grécia, 

com sua experiência de democracia primária ou de assembleia, 

ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como 

inviabilizadores da participação política direta: número de 

cidadãos, extensão territorial e tempo (noção cada vez mais 

modificada diante dos avanços tecnológicos). 

Diante da impossibilidade de reunião de todos os 

envolvidos — aqueles que, de alguma forma, sentem os 

reflexos das decisões tomadas — e sendo cada vez mais 

urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se 

a necessidade de eleger representantes. Assim nasceu a 

democracia representativa, com seus prós e contras.



A rigor, em uma sociedade composta de milhares de 

pessoas, apenas mediante a representação por um grupo 

escolhido é possível que os diferentes interesses se façam 

presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem 

sempre esse grupo representa os interesses do todo e nem 

sempre todos os interesses de uma sociedade plural chegam a 

ter representantes, ficando alguns alijados do processo 

decisório. Um governo que se propõe como democrático busca 

estabelecer mecanismos para que sejam garantidas ao máximo 

as possibilidades de os cidadãos participarem das decisões 

políticas, mas há um “lado sombrio”, identificado por Robert 

Dahl nos seguintes termos: “sob um governo representativo, 

muitas vezes os cidadãos delegam imensa autoridade arbitrária 

para decisões de importância extraordinária.”. Segundo o autor, 

as eleições periódicas garantem certo compromisso dos 

representantes com os representados, obrigam as elites a 

“manter um olho na opinião do povo”. Apesar do “lado 

sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da eleição 

periódica de representantes é a única viável nos Estados 

contemporâneos.

Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: www.conpedi.org (com adaptações).

Considerando as estruturas do texto, assinale a opção correta no que diz respeito à concordância.

• A) A inserção da forma verbal manterem no lugar de “manter”, em “manter um olho na opinião do povo” (L.33), acarretaria prejuízo sintático ao texto.

• B) A oração existia alguns fatores inviabilizadores parafraseia de modo gramaticalmente correto o trecho “alguns fatores se apresentaram como

inviabilizadores” (L.7-8).

• C) Ainda que o vocábulo “necessidade” (L.15) estivesse flexionado no plural, a forma verbal “identificou” (L.14) deveria permanecer no singular.

• D) A alteração de “sejam garantidas” (L.25) para seja garantido não interfere na correção gramatical do período.

• E) As formas verbais “garantem” (L.31) e “obrigam” (L.32) concordam com “eleições periódicas” (L.31).

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

Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria Estadual 

de Saúde (SES) pode comemorar o aumento no número de 

transplantes em Pernambuco. De acordo com dados da Central 

de Transplantes de Pernambuco (CTPE), de janeiro a 

novembro de 2009, foram realizados 982 transplantes, 16 a 

mais que no mesmo período em 2008. O maior destaque foram 

os transplantes renais, que passaram de 150 para 162 cirurgias 

feitas. 

A coordenadora da CTPE, Zilda Cavalcanti, atribui o 

crescimento dos transplantes no estado ao trabalho contínuo de 

sensibilização da população para o tema. “Buscamos levar mais 

informação às pessoas e aos profissionais de saúde para mudar 

a cultura que existe sobre transplantes. O aumento é um reflexo 

dessa mudança; dos investimentos feitos pela SES, que tem 

priorizado a CTPE; e do trabalho feito nos hospitais”, afirma. 

“Nossa perspectiva é chegar a 1.100 transplantes em 2010”. 

Para atingir a marca esperada, Zilda cita a importância 

do funcionamento das Organizações de Procura de Órgãos 

(OPOs), cuja existência foi definida na Portaria n.º 2.601 do 

Ministério da Saúde. Outra grande meta para a CTPE em 

é tornar o transplante de pâncreas em uma rotina em 

Pernambuco. “Quem precisa de transplantes de pâncreas 

precisa se inscrever na lista de outro estado, como São Paulo, 

por exemplo”. 

Atualmente, 3.275 pessoas esperam por um 

transplante para viver com mais saúde. O maior número da lista



de espera da CTPE é de pacientes que precisam de um novo 

rim (1.932 pessoas). Em segundo lugar, estão os pacientes que 

esperam por uma córnea (1.062). Depois, estão os que buscam 

transplante de fígado (280 pacientes). Apenas uma pessoa 

aguarda por transplante de coração. 

Pernambuco bate recorde em transplantes.

Internet: www2.pe.gov.br (com adaptações).

No que se refere a regência e concordância, assinale a opção correta relativamente ao texto.

• A) Uma vez que a regra geral de concordância com o verbo ser estabelece que ele deve concordar com o sujeito, a forma verbal “foram” (L.6) poderia ser

alterada para foi, em concordância com “O maior destaque” (L.6).

• B) As formas verbais ‘levar’ (L.11) e ‘mudar’ (L.12) não apresentam complemento introduzido por preposição.

• C) Se a expressão das operações de transplante fosse incluída logo após ‘aumento’ (L.13), a forma verbal ‘é’ (L.13) deveria, necessariamente, ser

flexionado no plural.

• D) No texto, os vocábulos ‘existe’ (L.13) e “esperam” (L.29) têm a mesma regência que, respectivamente, em Existe muita procura por transplantes

e Esperam há mais de ano..

• E) O verbo “tornar” (L.21) é bitransitivo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q11.

Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer

a Amazônia. Sua vocação eminentemente hídrica impõe, ao

longo dos séculos, a necessidade do deslocamento de seus

habitantes através dos rios. Muito antes da chegada dos

colonizadores na Amazônia, os nativos já utilizavam canoas.

Ainda hoje, grande parte da população amazônica vive da

pesca. Além disso, o deslocamento do ribeirinho se faz através

da infinidade de rios que retalham a grandeza territorial.

Mas para conhecer a Amazônia de verdade é preciso

entender sua posição estratégica para o país. Os rios são a

chave para esse conhecimento. São as estradas que a natureza

construiu e em cujas margens se desenvolveram inúmeras

povoações. Portanto, é impossível pensar em Amazônia sem

associar a importância que os rios têm para o desenvolvimento

econômico e social. Eles devem ser vistos como os grandes

propulsores do desenvolvimento sustentável da região.16

Domingos Savio Almeida Nogueira. In: Internet:

<www.portosenavios.com.br/artigos> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

No texto, o vocábulo “ribeirinho” (L.7) é empregado com o

sentido de barqueiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / TCE/ES / 2013 / CESPE_ME

Q12.

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 

República (MRPR), as finalidades das mensagens mais usuais 

destinadas pelo presidente da República ao Congresso Nacional



incluem o encaminhamento de

• A) proposta de definição e demarcação das terras tradicionalmente

ocupadas pelos índios com base em estudos técnicos dos

aspectos etno-históricos, sociológicos, cartográficos e

fundiários, bem como das características socioeconômicas do

local.

• B) pedido de autorização para desapropriar terras particulares

para fins de reforma agrária e para alienar ou conceder terras

públicas que constituam latifúndios.

• C) proposição de medida que deva ser levada a cabo pelo

Congresso Nacional ou a submissão de projeto de ato

normativo.

• D) solicitação de apoio logístico para a realização de sessão

solene de indicação de autoridades para ocupar cargos de

cúpula na administração pública federal.

• E) projeto de lei ordinária, de lei complementar ou de lei

financeira, tais como o plano plurianual, as diretrizes

orçamentárias, os orçamentos anuais e os créditos adicionais.

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

Noções de Informática / Sistema operacional e ambiente Linux

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPU / 2010 / CESPE_ME

Q13.

Com relação ao sistema operacional e ao ambiente Linux, assinale a opção correta.

• A) O Linux pode ser acessado a partir da área de trabalho do Gnome apenas, pois o KDE é uma GUI que só pode ser utilizada em computador que tiver

instalado o Windows para uso simultâneo.

• B) Debian é uma das distribuições do Linux mais utilizadas no mundo; no entanto, sua interface não suporta a língua portuguesa, sendo necessário

conhecimento de inglês para acesso.

• C) O Linux oferece facilidade de interação entre software de diversas plataformas; no entanto, não permite que sejam criados drivers de configuração para

que outros hardware possam rodar no Linux.

• D) O kernel é um software que se instala dentro do Linux e faz com que o Linux possa ser distribuído gratuitamente.

• E) O Linux oferece a opção de que um novo usuário possa abrir uma sessão de uso do ambiente para utilizar seus aplicativos mesmo que outro usuário

esteja logado no sistema.

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Linux / Textos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2010 / CESPE_ME

Q14.



A figura acima mostra uma tela do software BrOffice Write 3.

contendo um texto em processo de edição.

Com relação à figura e à utilização do BrOffice Writer 3.0, assinale a opção correta.

• A) A figura apresenta a página 1 de um texto que contém 10 páginas.

• B) A indicação  apresentada no canto inferior direito da tela evidencia que uma senha para acesso está sendo requisitada.

• C) A opção  na parte inferior da tela indica que o texto foi inserido a partir de uma página da Internet.

• D) Para se exportar o texto para o formato PDF é suficiente clicar sobre a opção , digitar o nome do arquivo apropriado e clicar a opção Salvar.

• E) Para se limpar a formatação do texto é suficiente selecioná-lo e clicar a ferramenta .

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Linux / Planilhas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2010 / CESPE_ME

Q15.



A tela acima foi gerada a partir do aplicativo BrOffice Calc. 3.0 e

apresenta uma planilha a partir da qual foi gerado o gráfico

mostrado.

Considerando a figura, assinale a opção correta.

• A) O gráfico mostrado foi criado com base nas células de A1 a B3.

• B) A ferramenta indica que o gráfico não é dinâmico. Portanto, ao se alterar os valores da planilha o gráfico não será alterado.

• C) Para se alterar as cores do gráfico, é suficiente selecioná-lo e clicar sobre as cores desejadas no campo.

• D) Para se centralizar o texto na célula, é suficiente clicá-la e ajustar a opção.

• E) Antes de criar o gráfico, foi necessário definir a escala a ser utilizada para o eixo Y.

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Linux / Apresentações

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

Q16.

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

Após elaborar uma apresentação de eslaides no Impress, o

usuário poderá exportá-la para o formato pdf, opção que

permite a anexação da apresentação a um documento em

formato pdf e sua leitura por qualquer editor de textos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Sistema operacional e ambiente Windows

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q17.



Com relação ao sistema operacional Windows e à figura acima, que mostra uma janela padrão do Windows, assinale a opção correta.

• A) É possível selecionar simultaneamente os dois ícones contidos na pasta  aplicando-se um clique com o botão direito no ícone

 ou no ícone .

• B) Ao se aplicar um clique duplo no ícone, o arquivo associado a esse ícone  será aberto.
• C) O arquivo denominado tabela tem um tamanho superior a 10 milhões de bytes.

• D) Ao se aplicar um clique simples sobre o ícone , será aberto o arquivo denominado tabela, associado a esse ícone.

• E) Ao se clicar o botão , os dois ícones contidos na janela serão selecionados, e, ao se pressionar a tecla  no teclado, os dois arquivos

associados a esses ícones serão movidos para a lixeira.

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows / Textos

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / TCE/ES / 2013 / CESPE_ME

Q18.

Acerca do Microsoft Word 2007, assinale a opção correta.

• A) Para se aplicar um estilo a um texto, é suficiente clicar a seta

no canto inferior direito do menu Parágrafos e selecionar o

estilo de texto escolhido.

• B) Os recursos Caixas de texto e Moldura permitem que se

posicionem, respectivamente, somente textos e somente

imagens em local específico de uma página.

• C) Para se hifenizar automaticamente um documento inteiro, é

suficiente que sejam seguidos os seguintes passos: verificar se

não há texto selecionado; na guia Layout de Página do grupo

Configurar Parágrafo, clicar em Hifenização; e, por fim, clicar a

caixa de seleção Automática.

• D) Em um texto, embora um hiperlink seja inserido

automaticamente ao se digitar um email ou endereço de sítio,

é possível inserir um hiperlink manualmente, selecionando-se

o trecho de texto desejado e clicando-se, sucessivamente, o

menu Inserir e a opção Hiperlink.

• E) Para se inserir uma macro em um texto, é necessário que se

marque a opção Script ou VBA no menu Inserir.

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows / Planilhas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q19.



Com relação ao aplicativo Microsoft Excel e à figura acima, que mostra uma planilha em edição nesse aplicativo, assinale a opção correta.

• A) Ao se clicar a célula D3, e, em seguida, se pressionar a tecla , o conteúdo da célula D3 será apagado, e o conteúdo da célula D4 será movido para a

célula D3.
• B) Os números 18 e 24 aparecerão, respectivamente, nas células E2 e E3, ao final da seguinte sequência de ações: clicar a célula E2; digitar =C2+D2 e

teclar ; clicar novamente a célula E2, clicar o botão ; clicar a célula E3; clicar .

• C) Ao se aplicar um clique simples na célula B1 e um clique duplo na célula D1, será selecionado um grupo de células formado pelas células B1, C1 e D1.

• D) O procedimento sucessivo de se clicar a célula E2, digitar a sequência de caracteres =B2+C2+D2/3 e teclar  fará que seja exibido na célula E2 o

número 12, ou seja, a média aritmética das células B2, C2 e D2.

• E) Ao se selecionar as células B3, C3 e D3 e se clicar, em seguida, o botão , aparecerá uma caixa de diálogo com diversos tipos de fonte, que

permitirão ao usuário redefinir as fontes usadas nas células selecionadas.

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

Noções de Informática / Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows / Apresentações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q20.



A figura acima mostra uma janela do Microsoft PowerPoint, com o texto de uma apresentação em processo de edição. Com relação a essa figura e ao

PowerPoint, assinale a opção correta.

• A) Ao se selecionar o texto dentro de um retângulo tracejado, trocar o número 32, na ferramenta , por 64, o tamanho da fonte do texto será

mantido, mas o tamanho da imagem de exibição do texto será duplicado.

• B) Ao se clicar o botão , será adicionado um novo eslaide em branco à apresentação.

• C) Para se salvar o arquivo em edição e fechar o programa, é suficiente clicar o botão .

• D) Para se aumentar o espaçamento entre as linhas do texto da apresentação, é suficiente selecionar todas as linhas e se clicar o botão .

• E) É possível se alterar a orientação (de horizontal para vertical) do texto que está dentro do retângulo tracejado com o auxílio da ferramenta .

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet / Conceitos Básicos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2010 / CESPE_ME

Q21.

Com relação ao uso da Internet e da intranet, assinale a opção correta.

• A) As intranets são destinadas ao uso em locais remotos, onde não se dispõe de acesso a provedores de acesso à Internet.

• B) Para se realizar uma conexão à intranet, é necessário um provedor de acesso instalado na máquina do usuário e um cabo de banda larga para a

transferência de arquivos de dados.

• C) Na Internet, o acesso dedicado é feito por meio de uma linha privativa, com conexão disponível 24 horas por dia.

• D) A conexão à Internet por ondas de rádio permite a utilização de tecnologias sem fio, para que se possa captar sinal e acessar diretamente as redes de

comunicação a partir de zonas rurais, mas requer que haja linhas telefônicas fixas instaladas nas proximidades.

• E) A Internet, também denominada WWW, é uma única rede de computadores, de abrangência mundial, formada por inúmeras intranets, as quais

disponibilizam as informações que trafegam na Internet em tempo real.

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet / Navegadores

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME



Q22.

A figura acima mostra uma janela capturada do Google Chrome, em uma seção de uso. Com relação a esse navegador e a conceitos relacionados à Internet,

assinale a opção correta.

• A) Ao se substituir os caracteres www.unb.br pelos caracteres www.google.com, será fechada a página atual, e será aberta uma página cuja principal

aplicação é a venda de livros.

• B) Ao se clicar o botão , será fechada a janela em exibição.

• C) Ao se clicar o botão , passará a ser exibida uma região mais à direita da página da Web que está sendo exibida.

• D) Ao se clicar o botão , será exibida a página da Web que estava sendo exibida imediatamente antes da página atual.

• E) Ao se clicar o botão , será aberto um aplicativo para o acesso a mensagens de correio eletrônico.

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet / Email

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q23.

 

A figura acima ilustra uma lista que é exibida, no aplicativo para uso de correio eletrônico Mozzilla Thunderbird, no processo de edição e envio de mensagens de



email. Com relação ao funcionamento da opção Cco para a transmissão de uma mensagem no citado aplicativo, assinale a opção correta.

• A) A mensagem será recebida por todos os detentores de endereços de email listados no campo correspondente a essa opção; entretanto, somente os

destinatários cujos endereços eletrônicos estejam listados no campo correspondente à opção Cc: poderão ver os emails de cada destinatário incluído no

campo correspondente à opção Cco:.

• B) A mensagem deverá ser recebida por todos os detentores de endereços de email listados no campo correspondente a essa opção; entretanto, somente os

destinatários cujos endereços estejam listados nos campos correspondentes às opções Cc: e Cco: poderão ver os emails de cada destinatário incluído no

campo correspondente à opção Cco:. O destinatário principal, incluído no campo correspondente à opção Para:, não terá esse mesmo acesso.

• C) A mensagem deverá ser recebida por todos os detentores de endereços de email listados no campo correspondente a essa opção e os destinatários da

mensagem poderão ter acesso à lista de todos os outros emails incluídos na mesma lista.

• D) A mensagem deverá ser recebida por todos os detentores de endereços de email listados no campo correspondente a essa opção, e os destinatários da

mensagem poderão ter acesso à lista de todos os outros emails incluídos na mesma lista; entretanto, o destinatário principal, listado no campo

correspondente à opção Para:, poderá ver os emails de cada recipiente incluído na opção Cco:.

• E) A mensagem será enviada a todos os detentores de endereços de email listados no campo correspondente a essa opção, mas nenhum destinatário terá

conhecimento dos emails dos demais destinatários.

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet / Ferramentas de Busca e Pesquisa

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO SêNIOR I - BIBLIOTECA/ARQUIVO/ALMOXARIFADO / Assembleia Legislativa/ES / 2011 / CESPE_ME

Q24.

O Google, uma ferramenta de busca de dados na Internet, possui diversas funcionalidades para restrição de uma pesquisa. Suponha que um usuário deseje

pesquisar determinada frase exata, por exemplo, minha frase exata, e que essa pesquisa seja feita apenas no sítio do CESPE (www.cespe.unb.br). Assinale a

opção que equivale à restrição necessária para que essa pesquisa seja executada corretamente.

• A) all: “minha frase exata” inip:www.cespe.unb.br.

• B) “minha frase exata” site:www.cespe.unb.br.

• C) +minha frase exata siteall:www.cespe.unb.br.

• D) -minha “frase exata” site:www.cespe.unb.br.

• E) site: “minha frase exata in www.cespe.unb.br”.

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet / Redes sociais e grupos de discussão

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - ADMINISTRAçãO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q25.

Acerca de redes de computadores, assinale a opção correta.

• A) O sítio de busca www.google.com localiza mais rapidamente

arquivos criados na plataforma Microsoft, porque ambos (sítio

e plataforma) pertencem à mesma empresa.

• B) A computação na nuvem tem sido uma ótima opção de acesso

à Internet, desde que sejam favoráveis as condições

meteorológicas.

• C) As redes sociais são estruturas compostas por pessoas ou

organizações que têm interesses comuns e se conectam por

meio da Internet.

• D) Para navegar na Internet, são utilizados vários aplicativos,

como o Internet Explorer, ao passo que, para acessar a

intranet, é utilizado exclusivamente o programa Mozilla

Firefox.

• E) Para anexar um arquivo no Outlook Express, é suficiente clicar

as opções Arquivo e Abrir; selecionar o arquivo desejado, e

clicar OK.

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

Noções de Informática / Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet / Computação na nuvem (cloud computing)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE



Q26.

Julgue os itens a seguir acerca de redes de computadores, de correio

eletrônico Outlook Express e computação na nuvem.

A computação na nuvem permite ao usuário alocar recursos de

forma dinâmica e em tempo real, o que possibilita o ajuste

entre a necessidade e os recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Controle de Constitucionalidade de Atos Normativos

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - DIREITO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q27.

Em relação ao controle da constitucionalidade, assinale a opção

correta.

• A) A CF veda instituição, perante os tribunais de justiça, de

representação de inconstitucionalidade de leis estaduais em

relação à constituição estadual.

• B) Compete ao Senado Federal suspender a execução de lei

declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, no

âmbito do controle de constitucionalidade incidental.

• C) Compete ao STF processar e julgar, originariamente, a ação

declaratória de constitucionalidade de lei estadual em face da

CF.

• D) Não cabe ao STF realizar o controle concentrado de

constitucionalidade de leis municipais em relação à CF.

• E) Para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o

STF, o governador não precisa demonstrar o requisito da

pertinência temática.

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

Direito Constitucional / Poder constituinte

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - DIREITO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q28.

Acerca do poder constituinte, assinale a opção correta.

• A) A lei orgânica municipal, por ser fruto do poder constituinte

derivado decorrente, pode ser parâmetro para o controle de

constitucionalidade municipal.

• B) Um dos limites ao poder constituinte derivado reformador

de revisão previstos pela CF é o quórum qualificado de

aprovação, de três quintos.

• C) Para a maioria da doutrina constitucional, a CF foi produto do

poder constituinte originário, pois implicou a ruptura com o

regime político anterior e o estabelecimento de novos valores

constitucionais.

• D) A CF proibiu a elaboração de emendas constitucionais durante

o período eleitoral, sendo este um limite circunstancial ao

poder constituinte derivado reformador.

• E) A proposta de emenda constitucional que pretenda abolir o

direito à educação não viola a CF, pois os direitos sociais

não são limites materiais ao poder constituinte derivado

reformador.



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

Direito Constitucional / Princípios constitucionais; Princípios fundamentais da CF/88

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q29.

Considerando os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais e, em especial, o caput do art. 1.o da CF: “A República Federativa do Brasil,

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do DF, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...)”, bem como o parágrafo único do mesmo

dispositivo, que estabelece que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”,

assinale a opção correta.

• A) São instrumentos da democracia direta o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de emendas constitucionais, leis ordinárias e leis complementares.

• B) República é o sistema de governo adotado pelo Brasil.

• C) O Estado brasileiro adotou a democracia como forma de governo.

• D) A forma federativa de Estado, adotada pelo Brasil, fica clara quando o constituinte estabelece a união indissolúvel de estados, municípios e do DF, todos

dotados de autonomia político-administrativa.

• E) Ao estabelecer que “Todo o poder emana do povo”, o constituinte reconheceu o regime democrático de governo.

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

Direito Constitucional / Análise do princípio hierárquico das normas

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO SêNIOR I - SECRETARIA LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA / Assembleia Legislativa/ES / 2011 / CESPE_ME

Q30.

Assinale a opção correta acerca das normas constitucionais e infraconstitucionais.

• A) As espécies normativas primárias são aquelas que retiram seu fundamento de validade diretamente da CF.

• B) O decreto legislativo é ato normativo secundário, cujo processo de elaboração está minuciosamente descrito na CF.

• C) Normas constitucionais originárias são aquelas elaboradas pelo poder constituinte derivado.

• D) As chamadas normas materialmente constitucionais são todas aquelas que integram a CF, independentemente de seu conteúdo.

• E) A CF somente pode ser alterada pelo processo legislativo especial a que se submetem as leis complementares.

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q31.

Assinale a opção correta com referência aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais consagrados na CF.

• A) A CF estabelece a proibição de qualquer tipo de distinção entre trabalho manual e técnico, porém ressalva que o trabalho intelectual poderá sofrer

discriminações positivas em razão do tempo e da produção de cada trabalhador.

• B) O direito a igualdade entre homens e mulheres foi consagrado como direito individual fundamental. Observa-se que referido direito não é absoluto, sendo

relativizado pelo direito social da mulher à proteção do seu mercado de trabalho.

• C) A moradia é um direito individual fundamental e não um direito social do brasileiro, devendo ser consagrado para garantir e promover o bem de todos,

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

• D) De acordo com a CF, o direito à relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa é uma norma de eficácia plena, que deverá

ser regulada por lei complementar prevendo indenização compensatória, entre outros direitos.

• E) A CF assegura o direito de greve ao servidor público, estabelecendo de forma clara a competência para decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre

os interesses que devam por meio dele ser defendidos.

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q32.



Assinale a opção correta a respeito da organização políticoadministrativa da República Federativa do Brasil, em especial do estabelecido pela CF quanto à

repartição de competências constitucionais entre a União, os estados e os municípios.

• A) As competências federativas, em se tratando de matérias relevantes para o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, serão

compartilhadas entre todos os entes da Federação.

• B) Os estados podem editar leis que regulem o transporte de trabalhadores, uma vez que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é

concorrente.

• C) É competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios organizar, manter e executar a inspeção do trabalho.

• D) A competência da União para legislar acerca de matérias de interesse nacional é privativa, não podendo ser delegada a estados e municípios.

• E) A União e os estados-membros possuem competências expressas estabelecidas no texto da CF e os municípios possuem apenas competência residual.

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

Direito Constitucional / Administração Pública na CF/88

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q33.

À luz da CF, assinale a opção correta a respeito da administração pública.

• A) A CF estabelece que a aposentadoria dos servidores públicos da União será compulsória aos setenta anos de idade no caso dos homens e aos sessenta

e cinco anos de idade no caso das mulheres, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

• B) As funções de confiança, que deverão ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, que deverão

ser preenchidos por servidores de carreira, são exceções à regra estabelecida pelo princípio da eficiência administrativa.

• C) A lei deverá reservar percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas idosas e definir os critérios de admissão dessas pessoas.

• D) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo se um dos cargos for de nível superior e o outro, de nível médio, ambos na área jurídica.

• E) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público poderão adquirir a estabilidade após três anos de efetivo

exercício, sendo condição para a aquisição da referida estabilidade avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

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

Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Legislativo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q34.

Caso o presidente da República cometa crime de responsabilidade, tal conduta desencadeará um procedimento bifásico, que se iniciará com a fase do juízo de

admissibilidade, seguida por uma fase final, na qual transcorrerão o processo e o julgamento. Tais fases se darão, respectivamente,

• A) no Senado Federal e no STJ.

• B) no STJ e no STF.

• C) na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

• D) na Câmara dos Deputados e no STF.

• E) no Senado Federal e no STF.

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

Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Executivo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q35.

Em relação ao Poder Executivo, assinale a opção correta.

• A) Para ocupar o cargo de ministro de Estado, o cidadão deve ter, no mínimo, trinta anos de idade e estar no exercício de seus direitos políticos.

• B) Não cabe aos ministros de Estado referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República.

• C) O presidente da República tem autonomia para vetar artigo de projeto de lei por razões de inconstitucionalidade.

• D) A CF autoriza a criação ou a extinção de órgãos públicos por meio de decreto presidencial.

• E) A nomeação do procurador-geral da República pelo presidente da República independe de prévia aprovação do Senado Federal.

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



Direito Constitucional / Organização dos Poderes / Poder Judiciário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q36.

Assinale a opção correta a respeito do Poder Judiciário.

• A) Salvo autorização do CNJ, o juiz titular terá de residir na respectiva comarca.

• B) Deverão ser motivadas e tomadas em sessão pública as decisões administrativas dos tribunais, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria

absoluta de seus membros.

• C) Os servidores dos tribunais receberão delegação para a prática de atos de mero expediente, contudo referidas práticas só possuirão caráter decisório se a

delegação for expressa nesse sentido.

• D) A CF estabelece que as custas e emolumentos serão destinados ao custeio dos serviços afetos às atividades da administração pública em geral.

• E) O CNJ é um órgão de natureza judicial, com sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional.

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

Direito Constitucional / As funções essenciais à Justiça / Defensoria Pública

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q37.

Acerca das funções essenciais à justiça, em especial as da advocacia pública e da defensoria pública, assinale a opção correta.

• A) A advocacia pública compreende a advocacia e a defensoria pública.

• B) A Advocacia-Geral da União formará lista tríplice com nomes de integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu

procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

• C) É função institucional da defensoria pública defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.

• D) Considerando que, de acordo com a CF, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no

exercício da profissão, nos limites da lei, é correto afirmar que tal preceito representa uma norma constitucional de aplicabilidade imediata que poderá sofrer

regulamentação legislativa.

• E) A advocacia pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos

necessitados.

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q38.

Com referência aos requisitos dos atos administrativos, assinale a opção correta.

• A) A finalidade, em sentido estrito, corresponde à consecução de um resultado de interesse público.

• B) Motivo é o pressuposto de direito que serve de fundamento ao ato administrativo, sendo possível a invalidação do ato na hipótese de ter ele sido indicado

um motivo falso.

• C) O silêncio da administração pública pode significar forma de manifestação de vontade, quando a lei assim o prevê.

• D) A competência é indelegável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria.

• E) O objeto é o efeito jurídico mediato que o ato produz.

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e invalidação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q39.

No que diz respeito ao conceito e à classificação dos atos administrativos, assinale a opção correta.

• A) Ato administrativo imperfeito é aquele que já completou o seu ciclo de formação, mas está sujeito a condição ou termo para que comece a produzir

efeitos.



• B) O ato administrativo declaratório consiste naquele em que a administração apenas reconhece um direito que já existia antes do ato, como é o caso da

revogação.

• C) Os atos de direito privado da administração são considerados atos administrativos.

• D) Quanto às prerrogativas com que atua a administração, os atos administrativos podem ser classificados como simples, complexos e compostos.

• E) Pelo critério formal, ato administrativo é o que ditam os órgãos administrativos, ficando excluídos dessa conceituação os atos provenientes dos órgãos

legislativo e judicial, ainda que tenham a mesma natureza daqueles.

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

Direito Administrativo / Ato administrativo / Anulação e revogação; Prescrição

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q40.

No que diz respeito aos atos administrativos, assinale a opção correta com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores.

• A) O ato administrativo de demissão do servidor público é discricionário.

• B) Caso, em ação judicial, tenha sido reconhecida a nulidade de ato de exoneração de servidor público, a nulidade operará efeitos ex nunc, razão pela qual o

servidor não terá direito ao tempo de serviço e aos vencimentos que lhe seriam pagos no período em que ficou afastado.

• C) Considere que um agente público ocupante unicamente de cargo em comissão tenha sido exonerado ao completar setenta anos de idade e que a

administração pública tenha motivado a prática do ato no exclusivo fato de ter ele completado a idade máxima para a aposentadoria compulsória. Nessa

situação, configura-se hipótese que autoriza ao Poder Judiciário a anular o ato, se provocado, com fundamento na teoria dos motivos determinantes, pois o

critério de idade para a aposentadoria compulsória não se aplica aos cargos em comissão.

• D) O Poder Judiciário não pode examinar o mérito de ato administrativo discricionário praticado pela administração pública, não podendo analisar os motivos

e a finalidade de tais atos quando submetidos a seu controle.

• E) A competência administrativa pode ser objeto de delegação, circunstância que autoriza ao servidor público originariamente competente a transferir a

subordinado hierárquico atribuição que lhe fora conferida, retirando-se a competência da autoridade delegante, que não poderá exercer a atribuição

cumulativamente com a autoridade delegada.

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle administrativo

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

Q41.

Com relação aos recursos de administração, ao controle da

atividade financeira do Estado, à lei de improbidade administrativa

e à prescrição administrativa, julgue os itens.

O recurso administrativo é uma forma de petição inadequada

para iniciar processos de interesses do administrado, nos casos

em que se requeira da administração a concessão de direitos

de natureza personalíssima.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle legislativo

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

Q42.

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

itens que se seguem.

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

administração.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Controle da administração pública / Controle judiciário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q43.

Assinale a opção correta com relação aos controles da administração pública.

• A) O controle judicial dos atos da administração não é apenas de legalidade, mas recai sempre sobre o mérito administrativo.

• B) O controle por subordinação é o exercido dentro da mesma administração, permitindo-se ao órgão de graduação superior fiscalizar órgão de menor

hierarquia.

• C) Não pode o secretário estadual controlar a legalidade de ação administrativa praticada por autoridade estadual que tenha agido em desconformidade com

norma jurídica válida, por ser tal competência privativa do Poder Judiciário.

• D) O controle administrativo é exercido apenas pelo Poder Executivo e objetiva fiscalizar ou rever condutas internas, sob os aspectos de conveniência e

oportunidade para a administração.

• E) O controle legislativo não pode ser exercido sobre os entes integrantes da administração indireta.

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

Direito Administrativo / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q44.

A respeito dos agentes públicos, julgue os próximos itens.

Um dos requisitos de acessibilidade aos cargos públicos é a

nacionalidade brasileira, não sendo permitida, portanto, aos

estrangeiros a ocupação de cargo na administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Agentes administrativos / Direitos e deveres dos funcionários públicos

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

Q45.

Com relação aos agentes públicos, julgue os itens a seguir.

É prevista, no texto constitucional, a hipótese de exoneração

de servidor estável por excesso de despesa com pessoal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Processo administrativo / Conceito, princípios, fases e modalidades

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q46.

A propósito da Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, assinale a opção correta.

• A) O administrado tem, perante a administração, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos.

• B) A lei em questão pode também ser aplicada aos órgãos do Poder Judiciário da União quando estes estiverem no desempenho de função administrativa.

• C) Para os fins da lei em questão, o Ministério do Trabalho e Emprego é considerado entidade, por ser unidade de atuação integrante da estrutura da

administração direta.



• D) O princípio da razoabilidade é classificado como um princípio implícito da administração pública, pois não se encontra previsto explicitamente na CF nem

na lei em apreço.

• E) Em todos os processos administrativos, são garantidos aos interessados os direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de

provas e à interposição de recursos.

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado e discricionário

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

Q47.

A respeito dos poderes da administração e do processo

administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue

os itens subsecutivos.

O exercício do poder discricionário pode concretizar-se tanto

no momento em que o ato é praticado, bem como

posteriormente, como no momento em que a administração

decide por sua revogação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - DIREITO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q48.

Acerca dos poderes da administração pública, assinale a opção

correta.

• A) O poder de polícia é prerrogativa conferida à administração,

que pode condicionar e restringir o uso e o gozo de bens,

atividades e direitos individuais, em benefício do interesse

público, sendo exercido pela polícia civil no âmbito estadual

e pela Polícia Federal no âmbito da União.

• B) O poder hierárquico é o poder de que dispõe a administração

para organizar e distribuir as funções de seus órgãos,

estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do

seu quadro de pessoal.

• C) O poder discricionário somente poderá ser exercido, em

respeito ao princípio do direito adquirido, no momento em que

o ato for praticado.

• D) O poder disciplinar, necessário à manutenção e à organização

da estrutura interna da administração, é exercido por meio de

atos normativos que regulam o funcionamento dos órgãos.

• E) O poder regulamentar confere à administração a prerrogativa

de editar atos gerais para complementar ou alterar as leis.

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - ADMINISTRAçãO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q49.

Considere que, após o regular procedimento administrativo

específico, um servidor público, tenha sido suspenso por ter

praticado atos irregulares no exercício do cargo. A sanção a ele

imposta decorreu diretamente da prerrogativa da administração

pública de exercer o poder



• A) regulamentar.

• B) vinculado.

• C) hierárquico.

• D) disciplinar.

• E) discricionário.

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q50.

Acerca dos poderes administrativos, assinale a opção correta.

• A) O poder hierárquico que exerce a administração pública é amplo, estendendo-se da administração direta para as entidades componentes da

administração indireta.

• B) A delegação de competência administrativa, que consiste na transferência definitiva de competência de seu titular para outro órgão ou agente público,

decorre do exercício do poder hierárquico.

• C) O poder de polícia tem como característica a ampla abrangência, não existindo critério territorial para a fixação da sua competência, razão por que a

autoridade pública de um município tem competência para atuar em outro ente da Federação.

• D) O poder regulamentar consiste na possibilidade de o chefe do Poder Executivo editar atos administrativos gerais e abstratos, expedidos para dar fiel

execução da lei.

• E) Caso determinada autoridade pública presencie a prática de um ilícito administrativo por um subordinado, a aplicação da penalidade ao autor do ilícito não

dependerá de processo administrativo, incidindo o princípio da autotutela administrativa.

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinária e reparação do dano

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q51.

Determinada professora da rede pública de ensino recebeu ameaças de agressão por parte de um aluno e, mais de uma vez, alertou à direção da escola, que

se manteve omissa. Nessa situação hipotética, caso se consumem as agressões, a indenização será devida

• A) pelo Estado, objetivamente.

• B) pelos pais do aluno e pelo Estado em decorrência do sistema de compensação de culpas.

• C) pelo Estado, desde que presentes os elementos que caracterizem a culpa.

• D) pelos pais do aluno e, subsidiariamente, pelo Estado.

• E) pelos pais do aluno, em virtude do poder familiar.

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Enriquecimento ilícito

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ESPECIALIZADO - ÁREA ANáLISE DE SISTEMAS / TJ/AL / 2012 / CESPE_ME

Q52.

Com base nas Leis n.os 8.112/1990 e 8.429/1992, assinale a opção correta.

• A) A ação judicial por ato de improbidade administrativa tem natureza de ação criminal.

• B) Hospitais e médicos conveniados ao Sistema Único de Saúde que, além de exercerem função pública delegada, administrem verbas públicas podem ser

sujeitos ativos de atos de improbidade administrativa, pois estão abrangidos no conceito de agente público.

• C) O pagamento do auxílio-reclusão à família do servidor público ativo cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade,

salvo em caso de liberdade condicional.

• D) A aplicação das medidas punitivas previstas na Lei de Improbidade Administrativa depende unicamente da comprovação da conduta dolosa.

• E) A reversão é tanto forma de provimento quanto de vacância de cargo público.

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Uso e abuso de poder



Fonte: ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SECGE/PE / 2010 / CESPE_ME

Q53.

O abuso de poder constitui desrespeito ao requisito administrativo

• A) da finalidade.

• B) da forma.

• C) do motivo.

• D) do objeto.

• E) da competência.

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Sanções penais e civis

Fonte: DEFENSOR PúBLIBO / DPE/MA / 2011 / CESPE_ME

Q54.

Durante o primeiro ano em que Roberto ocupou o cargo de

secretário de obras de um próspero município de determinado

estado brasileiro, foram realizadas importantes obras, como a

duplicação da avenida principal da cidade, a construção de uma

ponte, bem como da nova sede da prefeitura e de um moderno

ginásio de esportes. Em investigação realizada pelo MP local,

descobriu-se que praticamente todas as licitações realizadas no

município naquele ano foram vencidas pelas mesmas empresas,

todas de propriedade de Luiz e Paulo. Descobriu-se, ainda, que os

dois empresários eram amigos íntimos do secretário e que as

respectivas empresas empregavam diversos parentes de Roberto,

incluindo-se sua própria esposa, que recebia da empreiteira em que

trabalhava vultoso salário mensal para exercer a função de

secretária executiva.

Considerando a situação hipotética apresentada no texto, assinale a opção correta.

• A) Eventual ação de improbidade contra o secretário somente poderá ser ajuizada pelo MP.

• B) Na hipótese de haver prejuízo ao erário nas contratações feitas pelo secretário, a recomposição do patrimônio público elidirá a sua responsabilização por

ato de improbidade administrativa.

• C) Luiz e Paulo não responderão por eventual ação de improbidade por não serem agentes públicos.

• D) Para a configuração do ato de improbidade, será necessária a demonstração de ter havido superfaturamento das obras com consequente prejuízo ao

município.

• E) Caso reste configurada a prática, pelo secretário, de ato de improbidade administrativa, Roberto estará sujeito a suspensão dos direitos políticos, a multa

e a perda da função pública, penas que poderão ser aplicadas cumulativamente.

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração / Improbidade administrativa

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q55.

A respeito dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n.º 8.429/1992, assinale a opção correta.

• A) Os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública estão disciplinados na lei em apreço, em um rol taxativo

de condutas.

• B) Não constitui ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário a doação, a pessoa jurídica de fins assistenciais, de bens integrantes do

patrimônio de fundação pública de direito público, ainda que não haja a observância das formalidades regulamentares aplicáveis.

• C) A ação dolosa que enseje malbaratamento dos haveres de entidade que receba incentivo fiscal de órgão público constitui ato de improbidade

administrativa que causa lesão ao erário.

• D) Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito a facilitação da incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física, de

renda integrante do acervo patrimonial de órgão pertencente ao Poder Judiciário da União.

• E) A conduta consistente no recebimento, por técnico judiciário, de bem móvel, a título de presente destinado a terceiro, dado por pessoa que tenha interesse 

indireto, que possa ser amparado por ação decorrente das atribuições do referido agente público, não constitui ato de improbidade administrativa que importa



enriquecimento ilícito.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Conceito

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q56.

No que concerne à prestação de serviços públicos, assinale a opção correta.

• A) Considere que uma empresa concessionária do serviço de iluminação pública de determinado ente federativo, alegando inadimplência, tenha suspendido

a prestação do serviço. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência, o inadimplemento do ente federativo autoriza a suspensão do serviço essencial de

iluminação pública, afastando legitimamente a aplicação do princípio da continuidade.

• B) A prestação de serviço público é orientada pelo princípio da obrigatoriedade, segundo o qual o Estado tem o dever jurídico, e não uma mera faculdade

discricionária, de promover a prestação do serviço público.

• C) Dado o princípio da igualdade, os serviços públicos devem ser prestados de modo isonômico a todos os usuários, vedando-se, em qualquer caso, o

estabelecimento de tarifas diferenciadas.

• D) O princípio da transparência, aplicável ao serviço público, não assegura ao usuário o direito de receber do poder concedente e da concessionária

informações de caráter coletivo, mas apenas de interesse individual.

• E) O Estado pode delegar a prestação de serviços públicos a particulares, por meio de concessão ou permissão, porém eventuais prejuízos causados aos

usuários pela prestação desses serviços são de responsabilidade direta e objetiva do Estado.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Classificação

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - ADMINISTRAçãO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q57.

Com relação aos serviços públicos e à organização administrativa,

assinale a opção correta.

• A) Os serviços públicos coletivos são aqueles prestados por um

conjunto de órgãos ou entidades públicas, para atender

necessidades individuais ou coletivas.

• B) Os serviços públicos devem ser prestados pela União, estados,

Distrito Federal e municípios, uma vez que, ante o princípio

federativo, não se atribui determinado serviço público

exclusivamente a uma das esferas da Federação.

• C) As empresas públicas e as sociedades de economia mista são

exemplos de entidades paraestatais e, portanto, não compõem

a administração indireta.

• D) As autarquias, pessoas jurídicas de direito público integrantes

da administração indireta, são criadas para desempenharem

funções típicas da administração pública.

• E) O serviço público visa à satisfação de necessidades essenciais

e secundárias da coletividade e deve ser prestado diretamente

pelo Estado, não podendo, portanto, ser objeto de delegação.

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Regulamentação

Fonte: INFORMáTICA E GESTãO DA INFORMAçãO / IJSN/ES / 2010 / CESPE

Q58.

Julgue os próximos itens, acerca do papel

do Estado com relação

aos serviços públicos.

Na situação em que o Estado não executa diretamente um

serviço público, a ele cabe regulamentá-lo e fiscalizá-lo.



• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Serviços públicos / Formas e competência de prestação

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - DIREITO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q59.

Caso determinada comunidade, desejando comemorar o aniversário

de seu bairro, decida solicitar o fechamento de uma rua para

realizar uma festa comunitária, ela deve obter do poder público

• A) autorização.

• B) permissão.

• C) delegação.

• D) convênio.

• E) concessão.
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Direito Administrativo / Organização administrativa: noções gerais / Administração direta e indireta

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ESPECIALIZADO - ÁREA ANáLISE DE SISTEMAS / TJ/AL / 2012 / CESPE_ME

Q60.

No que se refere à organização administrativa, assinale a opção correta.

• A) Os municípios são entes políticos componentes da administração pública indireta.

• B) A administração direta exerce sobre a administração indireta o denominado controle finalístico, cujos limites e instrumentos devem ser expressamente

previstos em lei.

• C) A delegação é forma de efetivação da desconcentração.

• D) A sociedade de economia mista é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, instituída, mediante autorização por lei específica, para

desempenhar atividades de natureza empresarial e que podem se revestir de qualquer das formas em direito admitidas.

• E) As autarquias e as fundações públicas integram a administração direta.
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Direito Administrativo / Organização administrativa: noções gerais / Administração centralizada e descentralizada

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q61.

Com referência à organização administrativa, assinale a opção correta.

• A) O Estado, ao desenvolver suas atividades administrativas, atua por si mesmo ou cria órgão despersonalizado para desempenhar essas atividades, mas

não pode criar outras pessoas jurídicas para desempenhar tais atividades.

• B) O Estado não pode transferir a particulares o exercício das atividades que lhe são próprias.

• C) O Estado pode transferir atividades que lhe são próprias a particulares, mas não pode criar outras pessoas jurídicas para desempenhar essas atividades.

• D) O Estado desenvolve suas atividades administrativas por si mesmo, mas pode transferi-las a particulares e também criar outras pessoas jurídicas para

desempenhá-las; contudo tais entidades devem ter personalidade jurídica de direito público.

• E) O Estado desenvolve suas atividades administrativas por si mesmo, podendo transferi-las a particulares e também criar outras pessoas jurídicas, com

personalidade jurídica de direito público ou privado, para desempenhá-las.
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Direito Administrativo / Organização administrativa: noções gerais / Autarquias

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / DPU / 2010 / CESPE_ME

Q62.



Acerca da administração indireta na organização administrativa brasileira, assinale a opção correta.

• A) As autarquias estão sujeitas a controle administrativo exercido pela administração direta, nos limites da lei.

• B) A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado organizada exclusivamente sob a forma de sociedade anônima.

• C) A autarquia é pessoa jurídica de direito público dotada de capacidade política.

• D) A fundação instituída pelo Poder Público detém capacidade de autoadministração, razão pela qual não se sujeita ao controle por parte da administração

direta.

• E) A sociedade de economia mista pode ser organizada sob quaisquer das formas admitidas em direito.
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Direito Administrativo / Organização administrativa: noções gerais / Fundações

Fonte: ANALISTA DO MPU - GESTãO PúBLICA / MPU / 2013 / CESPE

Q63.

Acerca da administração direta e indireta, julgue os itens a seguir.

As fundações instituídas pelo poder público, criadas mediante

lei específica, gozam de autonomia administrativa, não estando

sujeitas ao controle administrativo da administração direta.

• CERTO

• ERRADO
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Direito Administrativo / Organização administrativa: noções gerais / Empresas públicas

Fonte: ANALISTA DO EXECUTIVO - DIREITO / SEGER/ES / 2013 / CESPE_ME

Q64.

Acerca da administração pública, assinale a opção correta.

• A) Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, os

servidores ocupam empregos públicos, ao passo que, na

administração direta, há servidores titulares de cargos

efetivos e ocupantes de empregos públicos.

• B) Após a promulgação da CF, os cargos vitalícios foram extintos,

ficando, entretanto, resguardado o direito adquirido daqueles

que os ocupavam anteriormente.

• C) Entre as entidades federativas, somente a União está autorizada

a criar, mediante lei, autarquias e fundações públicas.

• D) As agências reguladoras são entidades paraestatais, atuando, no

domínio econômico, com a função de regular o mercado.

• E) Após aprovação de emenda constitucional relativa à matéria,

deixou-se de exigir lei para a criação e extinção de órgão

público, bastando, para tal fim, decreto do chefe do Poder

Executivo.
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Direito Administrativo / Organização administrativa: noções gerais / Sociedades de economia mista

Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q65.

No que se refere ao regime jurídico administrativo, aos poderes da

administração pública e à organização administrativa, julgue os

itens subsequentes.

São características das sociedades de economia mista: criação 

autorizada por lei; personalidade jurídica de direito privado;



sujeição ao controle estatal; estruturação sob a forma de 

sociedade anônima.

• CERTO

• ERRADO
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Direito Administrativo / Lei nº 8.112/90 e suas alterações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 8ª / 2013 / CESPE_ME

Q66.

Acerca das disposições da Lei n.º 8.112/1990 relacionadas ao processo administrativo disciplinar, assinale a opção correta.

• A) O processo disciplinar poderá ser revisto quando se aduzirem fatos novos suscetíveis de justificar a inadequação da penalidade aplicada, devendo o

requerimento de revisão do processo ser dirigido ao ministro de Estado competente ou a autoridade equivalente.

• B) O processo disciplinar deve ser conduzido por comissão composta de três servidores estáveis e ocupantes de cargo efetivo de mesmo nível ou de nível

superior ao do indiciado.

• C) Concluído o interrogatório do acusado, a comissão deverá promover a inquirição das testemunhas.

• D) Na hipótese de sugestão, pela comissão processante, em um mesmo processo administrativo disciplinar, de aplicação da penalidade de cassação de

aposentadoria a um indiciado e da aplicação da penalidade de suspensão de vinte dias a outro indiciado, o julgamento, em cada caso, caberá ao chefe da

repartição em que estiver lotado o indiciado.

• E) Da sindicância poderá resultar a aplicação de penalidade de suspensão de até sessenta dias.
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Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia: teorias e princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q67.

A relação natural entre documentos de um arquivo é dada pela sua

• A) autenticidade.

• B) unicidade.

• C) veracidade.

• D) organicidade.

• E) imparcialidade.
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Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais / Diagnóstico

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

Q68.

Com base em gestão de documentos, julgue os seguintes itens.

Para potencializar os resultados do diagnóstico da situação

arquivística, é necessário que se desenvolva esse diagnóstico

na fase de produção/criação de documentos do programa de

gestão de documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais / Arquivos correntes e intermediários

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ARQUIVOLOGIA / TCE/ES / 2013 / CESPE_ME



Q69.

O valor predominante dos documentos presentes nos arquivos

corrente e intermediário é o valor

• A) probatório.

• B) intermediário.

• C) secundário.

• D) primário.

• E) informativo.
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Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais / Protocolos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q70.

No que se refere às atividades de protocolo, assinale a opção correta.

• A) A anexação de documentos é temporária.

• B) Os documentos apensados passam a fazer parte do processo original.

• C) A apensação é a juntada de documentos em caráter definitivo.

• D) Os processos e os dossiês constituem unidades de arquivamento.

• E) A anexação é a juntada do documento ou processo a outro processo, prevalecendo o número do documento mais recente.

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

Arquivologia / Gerenciamento da informação e gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais / Avaliação de documentos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q71.

Ao lidar com os documentos, usa-se a tabela de temporalidade como instrumento para a

• A) avaliação.

• B) codificação.

• C) classificação.

• D) descrição.

• E) indexação.
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Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos

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

Q72.

Acerca da análise tipológica dos documentos de arquivo, julgue os

itens subsecutivos.

A análise tipológica tem sido amplamente utilizada no Brasil

de maneira original na difusão de documentos de arquivo.

• CERTO

• ERRADO
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Arquivologia / Arranjo em arquivos permanentes / Princípios; Quadros; Propostas de trabalho

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MA / 2009 / CESPE_ME



Q73.

Com relação ao arquivo permanente, assinale a opção correta.

• A) A função de um arquivo permanente é reunir, conservar, arranjar, descrever e facilitar a consulta aos documentos.

• B) Os documentos do arquivo permanente têm valor primário decrescente.

• C) O acesso aos documentos do arquivo permanente é feito com a autorização do órgão acumulador.

• D) As atividades intelectuais no arranjo de documentos estão relacionadas ao acondicionamento e à fixação de etiquetas de identificação nas unidades de

armazenamento.

• E) O tratamento da documentação permanente deve ser feito a partir da aplicação do princípio da territorialidade, um dos princípios fundamentais da

arquivologia.
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Arquivologia / Programa descritivo – instrumentos de pesquisas em arquivos permanentes e intermediários / Fundamentos teóricos; Guias;

Inventário e Repertório

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

Q74.

Acerca das normas nacionais e internacionais de arquivo, julgue os

itens subsecutivos.

A descrição de funções de entidades coletivas associadas à

produção e manutenção de arquivos foi objeto de uma norma

internacional e tem como objetivo servir de base para o

arranjo, a classificação e descrição de documentos.

• CERTO

• ERRADO
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Arquivologia / Legislação arquivística brasileira: leis e fundamentos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q75.

A lei de arquivos — Lei n.º 8.159/1991 — dispõe que

• A) os documentos privados não podem ser considerados de interesse público.

• B) a administração pública deve definir os custos relativos à consulta aos documentos públicos.

• C) o Arquivo Nacional do Poder Executivo, os arquivos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e aqueles dos ministérios da Marinha, das Relações

Exteriores, do Exército e da Aeronáutica são considerados arquivos federais.

• D) os registros civis de arquivos de entidades religiosas não podem ser identificados como de interesse público e social.

• E) os arquivos privados são os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos exclusivamente por pessoas físicas.
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Arquivologia / Microfilmagem aplicada aos arquivos: políticas, planejamento e técnicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/MT / 2010 / CESPE_ME

Q76.

Assinale a opção correta com relação à microfilmagem e ao uso das novas tecnologias.

• A) A microfilmagem permite a redução do espaço físico na guarda de documentos, mas o seu uso ainda é restrito devido à não aceitação do microfilme como

prova legal.

• B) A migração de suportes é uma técnica importante para combater a rápida obsolescência dos software e hardware, que compromete a preservação de

documentos digitais.

• C) A digitalização de documentos é vantajosa, pois permite o acesso múltiplo e simultâneo aos documentos e, além disso, possui ampla aceitação legal.

• D) A opção pelo uso da microfilmagem deve embasar-se apenas no exame dos custos ou da economia decorrentes de seu emprego.

• E) A microfilmagem, por limitações técnicas, é restrita aos documentos em suporte papel.



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

Arquivologia / Automação aplicada aos arquivos: políticas, planejamento e técnicas

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

Q77.

A respeito dos sistemas informatizados de gestão arquivística de

documentos (SIGAD), julgue os próximos itens.

A captura, o armazenamento, a indexação e a recuperação de

todos os tipos de documentos arquivísticos são requisitos que

caracterizam um SIGAD.

• CERTO

• ERRADO
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Arquivologia / Preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos: política, planejamento e técnicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q78.

Para o arquivamento de documentos, o local próprio, dotado de condições especiais, para restringir o acesso e propiciar a máxima segurança contra furtos e

sinistros é a câmara de

• A) acondicionamento.

• B) estocagem.

• C) vigilância.

• D) armazenamento.

• E) segurança.
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