
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB1A1AAA

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

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

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

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

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

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

uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.

Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego

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

convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,

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

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

creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados

positivos.

Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas

a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa

a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a

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

também o do Aquidabã.

Noticiam os jornais que o governo vende, quando

avariada, grande quantidade dessas pólvoras.

Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia

ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que

explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas

em constante perigo.

Creio que o governo não é assim um negociante

ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição

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

zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos

suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.

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

Internet: <www.dominiopublico.gov.

br> (com adaptações)

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

de 1915, julgue os itens a seguir.

Conforme o texto, o governo vendia a particulares todo o

excedente de explosivos não utilizados.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q2.

Texto CB4A1AAA

Narração é diferente de narrativa, uma vez que 

mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que 

eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de 

acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está 

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

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



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

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

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

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

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

Uma contagem de palavras na base de dados do 

Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra 

vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas 

seu sentido vem mudando. 

A expressão disputa de narrativas, que teve um boom 

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

à acepção mais literária do termo, como narrativa de um 

romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de 

narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser 

elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez 

aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda 

narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um 

movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas 

escolhas de um narrador.

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

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do

texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

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

literários, o termo narrativa passou a ser considerado um

sinônimo de narração.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q3.

Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o

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

bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente

■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na

última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos

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

insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de

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

momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam

hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e

até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos

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

fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser

considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora

de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,

publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados

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

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

todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,

afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes

do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos

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

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

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

que se seguem.



Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e

“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL - ÁREA 7 / DEPEN / 2015 / CESPE

Q4.

Texto II

Os condenados no Brasil são originários, na maioria

das vezes, das classes menos favorecidas da sociedade. Esses

indivíduos, desde a mais tenra infância, são pressionados e

oprimidos pela sociedade, vivem nas favelas, nos morros, nas

regiões mais pobres, em precárias condições de vida, em meio

ao esgoto, à discriminação social, à completa ausência de

informações e de escolarização.

Sem o repertório de uma mínima formação

educacional e social, o preso, mesmo antes de se tornar um

delinquente, já ocupa uma posição social inferior.

O regime penitenciário deve empregar os meios

curativos, educativos, morais, espirituais, e todas as formas de

assistência de que possa dispor com o intuito de reduzir o

máximo possível as condições que enfraquecem o sentido de

responsabilidade do recluso, o respeito à dignidade de sua

pessoa e a sua capacidade de readaptação social.

Internet: <www.joaoluizpinaud.com> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias e às estruturas

linguísticas do texto II.

As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico

com base em justificativas gramaticais diferentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

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

Q5.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da 

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde, 

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, 

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo 

progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o 

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil 

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os 

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o 

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas 

primárias e o conhecimento do abc. 

A muitos desses pregoeiros do progresso seria 

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é 

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica 

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros



elementos fundamentais da educação, que a completem, 

é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta 

nas mãos de um cego.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.

São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à

sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os

próximos itens.

A preposição “para” (R.7) introduz, no período em que ocorre,

uma ideia de finalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

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

Q6.

Texto CB2A1AAA

As críticas à extrema confiança que demos à ciência

como forma única de conhecimento são muitas e espalham-se

em diversas frentes. Embora não possamos desconsiderar o

avanço científico a que os últimos séculos assistiram —

as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física,

da química e das próprias ciências sociais e humanas —, essa

ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido

dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a

construir.

Atualmente há uma grande preocupação quanto à

capacidade dessa ciência, criada pelos interesses do

desenvolvimento e da exploração da natureza, de oferecer

soluções para lidar com a crise ambiental, social e econômica.

Pensar a crise socioambiental no contexto da razão

moderna é pensar que essa crise é o resultado do triunfo do

capitalismo e da racionalidade técnico-científica. Falamos não

só de uma crise ecológica, mas também de uma crise

civilizatória de amplas dimensões, do funcionamento de um

sistema que destrói e ameaça as suas próprias bases de

sobrevivência, sustentado pela separação homem/natureza,

com repercussões para toda a vida social.

J. Dourado et al. Escolas sustentáveis. São Paulo:

Oficina de Textos, 2015, p. 25-6 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto

CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

O emprego do sinal indicativo de crase em “à capacidade dessa

ciência” (R. 10 e 11) é facultativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: ADVOGADO / EBSERH / 2018 / CESPE



Q7.

Texto CB1A1AAA

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

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

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

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

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

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

uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.

Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego

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

convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,

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

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

creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados

positivos.

Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas

a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa

a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a

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

também o do Aquidabã.

Noticiam os jornais que o governo vende, quando

avariada, grande quantidade dessas pólvoras.

Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia

ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que

explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas

em constante perigo.

Creio que o governo não é assim um negociante

ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição

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

zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos

suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.

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

Internet: <www.dominiopublico.gov.

br> (com adaptações)

No que se refere às estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA,

julgue os itens seguintes.

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

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

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

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

Q8.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite 

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

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e 

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

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais 

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções 

semelhantes às minhas.7 

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

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

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



de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de 

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir 

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se 

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. 

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e 

natural, de corpo e de espírito. 

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito 

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

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. 

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de 

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

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

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e 

me educa.

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

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

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

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

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

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

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

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

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

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

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

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

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

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

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

itens que se seguem.

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

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



substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma 

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o 

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

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regências nominal e verbal

Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q10.

A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de

uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se

o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram

a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos,

assumiram a função de moeda, circulando como elemento

trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o

valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente

o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra

moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na

conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua

função como instrumento de troca no vocabulário português,

em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário.

Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram

inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de

seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem

facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de

riquezas. Surgiram, então, no século VII a.C., as primeiras

moedas com características semelhantes às das atuais:

pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a

impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu

e garante o seu valor.

Os primeiros metais utilizados na cunhagem de

moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses metais se

impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão

e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes

religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em

ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre

para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o

final do século XIX, quando o cuproníquel e, posteriormente,

outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda

passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor

gravado em sua face, que independe do metal nela contido.

Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os

valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro

e prata e que, como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de

recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos,

circulando de mão em mão, e deu origem à moeda de papel.

Com o tempo, da forma como ocorreu com as moedas, os

governos passaram a conduzir a emissão de cédulas,

controlando as falsificações e garantindo o poder de

pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos

centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.

Internet: < www.bcb.gov.br > (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias expressas no texto ao

lado e a aspectos linguísticos desse texto.

No trecho “devido à oscilação de seu valor, pelo fato de não

serem fracionáveis e por serem facilmente perecíveis” (L.14-16), a substituição dos elementos sublinhados por ao e a,

respectivamente, preservaria a correção gramatical e o sentido

original do texto.

• CERTO



• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação das palavras

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

Q11.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite

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

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e

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

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções

semelhantes às minhas.7

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

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos

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

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica.

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e

natural, de corpo e de espírito.

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito

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

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas.

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de

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

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

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e

me educa.

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

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

Com relação ao texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

O vocábulo “máxima” (R.20) foi empregado no texto com o

sentido de maior valor alcançado por certa quantidade variável.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q12.



Considerando o trecho de documento hipotético apresentado

anteriormente, julgue os itens a seguir.

Considerando-se o emprego dos pronomes de tratamento na

referida correspondência oficial, estaria correta a substituição

do trecho Convido-o por Convido Vossa Excelência.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e deveres fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade,

à segurança e à propriedade

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

Q13.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na

Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários

os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos

estrangeiros.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q14.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

a seguir.

O direito de greve é constitucionalmente garantido a todos

os trabalhadores, tanto civis quanto militares.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e deveres fundamentais / Nacionalidade

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q15.

Julgue os itens seguintes, relativos ao direito de nacionalidade.

Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a

dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o

direito de sangue e o direito de solo.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Direito Constitucional / Direitos e deveres fundamentais / Cidadania

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q16.

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

A condenação pela prática de ato de improbidade

administrativa é hipótese de que resulta perda dos direitos

políticos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Disposições Gerais

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

Q17.

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

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

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

Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Servidores Públicos

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

Q18.

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

o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário,

julgue os itens seguintes.

Nas contratações temporárias autorizadas pela CF, não é

obrigatória a aprovação em concurso público.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q19.

Acerca do direito administrativo e do conceito de Estado, julgue o

seguinte item.



O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas

exteriormente, nas relações internacionais, mas também

internamente, como pessoa jurídica de direito público capaz de

adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Elementos, poderes e organização

Fonte: CONTADOR / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q20.

A respeito de noções de organização administrativa, julgue o item

a seguir.

A organização administrativa é normalmente estabelecida por

lei e excepcionalmente por decreto e normas inferiores quando

não se exige a criação de cargos nem se aumenta a despesa

pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Estado, governo e Administração Pública / Princípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q21.

Julgue os itens a seguir, acerca dos conceitos de Estado, governo e

administração pública.

A Presidência da República integra a administração pública

federal direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios

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

Q22.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Entre os objetos do direito administrativo, ramo do direito

público, está a atividade jurídica não contenciosa.

• CERTO

• ERRADO

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

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



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

Q23.

Acerca da organização administrativa da União, julgue os

itens seguintes.

As autarquias, pessoas jurídicas de direito público, são criadas

por lei e têm capacidade de autoadministração.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Espécies e classificação

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

Q24.

Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos

agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em que pese ocuparem cargos eletivos, as pessoas físicas que

compõem o Poder Legislativo são consideradas agentes

públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Poderes, deveres e prerrogativas

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

Q25.

A respeito dos princípios da administração pública, de noções de

organização administrativa e da administração direta e indireta,

julgue os itens que se seguem.

A competência pública conferida para o exercício das

atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas

renunciável a qualquer tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q26.

Em relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

A proibição estabelecida na Constituição Federal de 1988, 

acerca de acumulação remunerada de cargos públicos, não 

abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades 

de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas,



direta ou indiretamente, pelo poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder hierárquico

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

Q27.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder hierárquico impõe o dever de obediência às ordens

proferidas pelos superiores hierárquicos, ainda que

manifestamente ilegais, sob pena de punição disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder disciplinar

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

Q28.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

O poder disciplinar, decorrente da hierarquia, tem sua

discricionariedade limitada, tendo em vista que a administração

pública se vincula ao dever de punir.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar

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

Q29.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

O poder regulamentar permite que a administração pública

complemente as lacunas legais intencionalmente deixadas pelo

legislador.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia

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



Q30.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

As atividades da polícia judiciária não se confundem,

necessariamente, com o exercício do poder de polícia

administrativo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q31.

Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração

pública.

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

público sem competência para a sua prática.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Validade, eficácia; Atributos

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

Q32.

Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos,

julgue os itens a seguir.

A competência do sujeito é requisito de validade do ato

administrativo e, em princípio, irrenunciável, porém sua

irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação

ou avocação de competências legalmente admitidas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Extinção, desfazimento e sanatória

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

Q33.

Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos,

julgue os itens a seguir.

Ato do qual autoridade se utilize para atingir finalidade

diversa ao interesse público deverá ser revogado pela própria

administração pública, sendo vedado ao Poder Judiciário

decretar a sua nulidade.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação, espécies e exteriorização

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

Q34.

Considerando que servidor público de determinada autarquia

federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão

de parecer para subsidiar sua tomada de decisão, julgue os itens

a seguir, acerca dos atos administrativos.

Considerando-se a prerrogativa com que atua a administração,

o parecer solicitado é classificado como ato de gestão.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Vinculação e discricionariedade

Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q35.

No que tange aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

O processo administrativo será regido por normas básicas que

visem ao cumprimento dos fins da administração e obedecerá,

entre outros, aos princípios da legalidade, da moralidade, da

ampla defesa e do contraditório, excluindo-se desse rol o

princípio da razoabilidade, por se tratar, no caso, de ato

discricionário do agente público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Conceito

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

Q36.

No que se refere aos princípios e poderes da administração pública

e ao serviço público, julgue os itens a seguir.

Para caracterizar uma atividade de interesse público como

serviço público, é essencial a edição de lei que determine ao

Estado tal atividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Classificação

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



Q37.

A respeito de responsabilidade civil do Estado, dos serviços

públicos e da organização administrativa, julgue os próximos itens.

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

serviço singular, visto que sua utilização é mensurável por cada

usuário, embora sua prestação se destine à coletividade.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Serviços Públicos / Forma, meios e requisitos

Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - CARGO 22 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q38.

Julgue os próximos itens, referentes aos serviços públicos.

Os serviços de fornecimento domiciliar de água e de energia

elétrica, assim como os de telefonia, são exemplos de serviços

públicos uti universi (gerais ou coletivos), pois são prestados

de maneira igualitária a todos os particulares que satisfaçam as

condições técnicas e jurídicas exigidas, sem distinção de

caráter pessoal.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q39.

No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços

públicos e às formas de outorgas, julgue os itens seguintes.

A autorização é ato administrativo vinculado para a

administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle administrativo

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

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

Q40.

Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da

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

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos

repassados pela União, excetuados aqueles repassados

mediante convênio.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle judicial

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q41.

Acerca do regime jurídico-administrativo e do controle da

administração pública, julgue os próximos itens.

O controle judicial pode incidir sobre atividades

administrativas realizadas em todos os poderes do Estado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Controle legislativo

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

Q42.

A respeito dos conceitos doutrinários relativos ao controle da

administração pública, julgue os itens a seguir.

Exercerá controle do tipo legislativo determinada casa

legislativa que anular ato executado por uma de suas unidades

gestoras.

• CERTO

• ERRADO

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

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

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

Q43.

Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade

civil do Estado, julgue os itens a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício

que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Controle e responsabilização da administração / Lei nº 8.429/1992 (sanções aplicáveis aos agentes públicos nos

casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e dá

outras providências)

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

Q44.



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

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

As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são

cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a

possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa

que não exerça mandato, cargo, emprego ou função

administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei n°9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo)

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

Q45.

Tendo como referência as disposições da Lei nº 9.784/1999

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

Processo administrativo somente será iniciado mediante

pedido de interessado, sendo vedado à administração iniciá-lo

de ofício, em respeito ao princípio da impessoalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Provimento

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q46.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

A investidura em cargo público ocorre com a nomeação

devidamente publicada em diário oficial.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Vacância

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

Q47.

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

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

transferência.

• CERTO

• ERRADO

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



Regime jurídico único / Remoção, redistribuição e substituição

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

Q48.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Direitos e vantagens

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

Q49.

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

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia

constituem indenizações ao servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Regime disciplinar

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q50.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue

os itens a seguir.

O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício

irregular de suas atribuições, o qual pode ensejar a aplicação

de penalidade disciplinar — até mesmo de demissão — , que

deve, sempre, mencionar o fundamento legal e a causa da

sanção.

• CERTO

• ERRADO

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

Regime jurídico único / Responsabilidade civil, criminal e administrativa

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q51.



De acordo com a lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações

públicas federais, em especial o regime disciplinar, os deveres e as

proibições, julgue os itens subsequentes.

As sanções penais, civis e administrativas são independentes

entre si, o que justifica a eventual responsabilização civil e

administrativa do servidor, mesmo quando absolvido

criminalmente pela ausência de autoria.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Conceitos básicos de raciocínio lógico / Proposições; valores lógicos das proposições; sentenças abertas; conectivos;

proposições simples; proposições compostas

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q52.

Considere as seguintes proposições: P: O paciente receberá

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

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

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

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

paciente receber alta, então ele não receberá medicação ou não

receberá visitas.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Tautologia; número de linhas da tabela verdade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q53.

Um eleitor deverá escolher um entre os candidatos A, B,C e D. Ele recebeu, de seus amigos, as quatro seguintes mensagens a respeito desses candidatos:

• Os candidatos A e B são empresários.

• Exatamente dois entre os candidatos A, B e C são empresários.

• O candidato A é empresário.

• O candidato C é empresário.

Com base nas informações apresentadas, julgue os próximos itens,considerando que o eleitor sabe que exatamente uma das mensagens é falsa e que

exatamente um dos candidatos não é empresário.

As informações são suficientes para se concluir que o candidato D é empresário.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Operação com conjuntos



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

Q54.

Uma pesquisa revelou características da população de uma

pequena comunidade composta apenas por casais e seus filhos.

Todos os casais dessa comunidade são elementos do conjunto

A ∪ B ∪ C, em que

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

idade};

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

de idade};

C = {casais com pelo menos 4 filhos}.

Considerando que n(P) indique a quantidade de elementos

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

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

diagrama a seguir mostra essas quantidades de elementos.

Com base nas informações e no diagrama precedentes, julgue os

itens a seguir.

A referida comunidade é formada por menos de 180 pessoas.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Cálculos com porcentagens

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

Q55.

Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação

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

de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

O tanque para água de um veículo de combate a incêndio tem 

a forma de um paralelepípedo retângulo e está completamente 

cheio. No combate a um incêndio, gastou-se 1/3 de sua



capacidade. No combate a um segundo incêndio, gastou-se 

3/7 do que sobrou. Nesse caso, depois de extintos os dois 

incêndios, restou, no tanque, água até uma altura superior 

a 1/3 da altura original.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos de Internet e intranet

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q56.

Julgue os próximos itens, em relação aos conceitos da arquitetura

cliente-servidor e de Internet e intranet.

A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas,

continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer

ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q57.

No que diz respeito às redes LANs e WANs e aos protocolos e

serviços de redes de computadores, julgue os itens subsecutivos.

Um serviço de rede pode ser definido como um conjunto de

operações que uma camada oferece à camada superior, sendo

estabelecidas as operações que a camada executa em nome dos

usuários e informado como essas operações são

implementadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Edição de textos

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

Q58.

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

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,

deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para

edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é

possível colar textos ou imagens nesse espaço.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Planilhas

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

Q59.

Julgue os próximos itens, acerca da edição de textos e planilhas.

No BrOffice Calc 3, a opção Atingir Metas do menu Ferramentas

permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula

(fundo e fontes), ao se atingir determinado valor ou meta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Suíte de escritório LibreOffice / Apresentações

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

Q60.

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

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em

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

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

página web.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de sistemas operacionais Windows 7 e 10

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

Q61.

Julgue os próximos itens, a respeito de becape em estações de

trabalho Windows.

O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de

becape para um disco de rede. Assim, o becape copia, para o

local def inido, todo o conteúdo da pasta

C:\Users\<username>, em que <username> equivale ao

nome do usuário que configurou o becape.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Navegação

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

Q62.

Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.



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

importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de

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

acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros

dispositivos e computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções básicas de ferramentas e aplicativos / Correio eletrônico

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

Q63.

Com relação ao programa de navegação Mozilla Firefox e ao

programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens

subsequentes.

No Mozilla Thunderbird, o recurso Bloquear Usuário, disponível

no menu Editar, tem a finalidade de criar um filtro para impedir

o recebimento de mensagens indesejadas e também a de

realizar o bloqueio daquelas pessoas que as enviem e que não

façam parte da lista de contatos do usuário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Informática / Noções básicas de segurança e proteção: vírus, worms e derivados

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

Q64.

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

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

aplicativos para segurança da informação.

Por motivos de segurança, os programas antivírus não podem

ser desabilitados nem mesmo em caráter temporário.

• CERTO

• ERRADO

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

Ética no Serviço Público / Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: Decreto nº 1.171/1994 e Decreto nº

6.029/2007

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q65.

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

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

integrantes estejam de acordo, pode aplicar penas que vão

desde a censura até a demissão de um servidor.

• CERTO

• ERRADO



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

Seguridade Social / Seguridade Social / Origem e evolução legislativa no Brasil

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

Q66.

No que se refere à seguridade social no Brasil, julgue os itens

seguintes.

A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de

estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria

e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato

normativo a tratar de seguridade social no Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Seguridade Social / Conceituação

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

Q67.

No que se refere à seguridade social no Brasil, julgue os itens

seguintes.

A seguridade social é organizada mediante gestão

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos

empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos

colegiados.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Seguridade Social / Organização

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

Q68.

No que se refere à previdência privada, julgue os itens a seguir.

Se forem verificadas anormalidades previstas em lei em

entidades de previdência complementar, a intervenção nessas

entidades deverá ser proposta pelo ministro da previdência

social e decretada pelo presidente da República.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Seguridade Social / Princípios constitucionais

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

Q69.



No que se refere à seguridade social no Brasil, julgue os itens

seguintes.

De acordo com o princípio da universalidade da seguridade

social, os estrangeiros no Brasil poderão receber atendimento

da seguridade social.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Conteúdo, fontes, autonomia

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

Q70.

Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados

contribuinte individual e facultativo será de vinte por cento sobre

o respectivo salário-de-contribuição.

Considerando o art. 21 da Lei nº 8.212/1991, acima reproduzido,

julgue o item seguinte.

Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte

individual for superior a R$ 700,00, então o

salário-de-contribuição desse indivíduo é superior a

R$ 3.500,00.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Legislação Previdenciária / Aplicação das normas previdenciárias: Vigência, hierarquia, interpretação e integração

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC

Q71.

A interpretação da legislação previdenciária deve observar:

• A) o costume, quando mais favorável ao segurado.

• B) a Jurisprudência do Juizado Especial Federal.

• C) a analogia, quando mais favorável ao segurado.

• D) os princípios gerais de direito, na omissão legislativa.

• E) o princípio do in dúbio pro societate em qualquer situação.

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

Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurados obrigatórios; Trabalhadores excluídos do Regime Geral

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

Q72.

Com base no disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue os itens a

seguir, acerca dos segurados do RGPS.

É considerado segurado obrigatório do RGPS na qualidade de

contribuinte individual o associado eleito para cargo de direção

em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza,

mesmo que não receba remuneração.



• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Filiação e inscrição; Conceito, características e abrangência: empregado, empregado

doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial

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

Q73.

Com relação à inscrição e à filiação no RGPS, julgue os itens

seguintes.

A inscrição do segurado trabalhador avulso no RGPS ocorre

pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de

mão de obra.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Regime Geral de Previdência Social / Segurado facultativo: conceito, características, filiação e inscrição

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

Q74.

Com base no disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue os itens a

seguir, acerca dos segurados do RGPS.

Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade

religiosa é considerado segurado facultativo do RGPS.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas da União

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

Q75.

Com relação ao financiamento da seguridade social, julgue os

seguintes itens.

Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes

do pagamento de benefícios de prestação continuada, a

previdência social poderá elevar alíquotas das contribuições

sociais de empregados e empregadores até o limite do débito

apurado.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Receitas das contribuições sociais: dos segurados, das empresas, do empregador

doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, sobre a receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - CONTABILIDADE / TJ/ES / 2011 / CESPE



Q76.

Julgue os itens que se seguem, relativos ao PIS/PASEP.

As contribuições para o PIS/PASEP, que financiam o seguro-

desemprego e o abono dos empregados que recebem até dois

salários mínimos mensais, integram, nos termos definidos pela Constituição Federal de 1988, a seguridade social e constituem

uma de suas fontes de recursos, incidindo sobre a receita ou o

faturamento do empregador, da empresa e da entidade a ela

equiparada na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Conceito

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

Q77.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação

hipotética acerca de salário-de-contribuição, seguida de uma

assertiva a ser julgada.

Bruna, empregada da empresa Vargas & Vargas Cia. Ltda.,

entrou em gozo de licença-maternidade. Nessa situação,

haverá incidência da contribuição previdenciária sobre o valor

recebido por Bruna a título de salário-maternidade.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Parcelas integrantes e parcelas não-integrantes

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC

Q78.

José exerce a atividade de garçom, na qualidade de empregado do Restaurante X, e recebeu no mês de dezembro, além do salário mensal, o décimo terceiro

salário, gorjetas, vale-refeição, de acordo com o programa do Ministério do Trabalho, horas extras, vale-transporte, na forma da legislação própria, férias

indenizadas e respectivo adicional constitucional. Nessa situação, integram o salário de contribuição de José:

• A) o salário mensal, o décimo terceiro salário, as gorjetas e as horas extras.

• B) o salário mensal, o vale-transporte, o décimo terceiro salário e o vale-refeição.

• C) o salário mensal, as férias indenizadas e respectivo adicional e o vale-refeição.

• D) o salário mensal, o décimo terceiro salário, as gorjetas e o vale-refeição.

• E) o décimo terceiro salário, as gorjetas, o vale-refeição, as férias indenizadas e o respectivo adicional.
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Salário-de-contribuição / Limites mínimo e máximo

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q79.

Tendo em vista que a previdência social brasileira é organizada sob

a forma de regime geral de previdência social (RGPS), de caráter

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os seguintes itens,

relativos às normas gerais de tributação da previdência social.



O segurado especial, além da obrigação de contribuir com a

alíquota de 2,1% sobre a receita bruta da comercialização da

produção rural, deve contribuir, obrigatoriamente, na forma de

segurado contribuinte individual.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Financiamento da Seguridade Social / Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social /

Competência do INSS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil; Obrigações da empresa e demais contribuintes; Prazo de recolhimento;

Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária

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

Q80.

Com referência a arrecadação e recolhimento das contribuições

destinadas à seguridade social, julgue os itens que se seguem.

As empresas são obrigadas a arrecadar a contribuição do

segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a

da respectiva remuneração.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Decadência e prescrição

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

Q81.

Considerando as normas de concessão de benefícios pelo regime

geral de previdência social (RGPS), julgue os itens a seguir.

Prescrevem em dez anos as ações referentes à prestação por

acidente de trabalho, contados da data do acidente, quando

dele resultar morte ou incapacidade temporária do beneficiário,

verificada em perícia médica a cargo da previdência social; ou

nos casos em que seja reconhecida a incapacidade permanente

ou o agravamento das sequelas do acidente.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Crimes contra a Seguridade Social

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

Q82.

Maria, proprietária de uma sorveteria situada em uma 

cidade litorânea, adquiriu, de forma financiada, dois novos freezers 

para seu estabelecimento comercial. Em razão do período de baixa 

temporada, ocorreu considerável queda nas vendas da sorveteria, e 

o seu faturamento tornou-se insuficiente para arcar com todas as 

despesas. Diante dessa situação e visando honrar com o pagamento 

das prestações dos freezers, Maria deixou de repassar à previdência 

social as contribuições previdenciárias recolhidas dos cinco 

funcionários do estabelecimento, no prazo e na forma legal, tendo 

incorrido em crime contra seguridade social.



Tendo como referência essa situação hipotética e com base nas 

disposições legais a respeito dos crimes contra a seguridade social, 

julgue os próximos itens. 

Iniciada ação fiscal em desfavor de Maria, o juiz responsável

pelo processo não poderá deixar de aplicar pena, ainda que Maria efetue os pagamentos devidos, seja ré primária e goze de

bons antecedentes.

• CERTO

• ERRADO
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Seguridade Social / Recurso das decisões administrativas

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2012 / FCC

Q83.

Maria requereu aposentadoria especial e teve seu pedido indeferido pela Agência da Previdência Social. Nessa situação, Maria poderá interpor recurso para:

• A) Câmara de Julgamento.

• B) Ministério da Previdência Social.

• C) Junta de Recursos da Previdência Social.

• D) Gerência Executiva.

• E) Juizado Especial Federal.

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

Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Beneficiários; Empresa e empregador doméstico: conceito previdenciário

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

Q84.

No que se refere à previdência privada, julgue os itens a seguir.

No âmbito das normas de previdência privada complementar,

assistido é a pessoa física que aderir aos planos de benefícios.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Espécies de prestações

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

Q85.

Mateus requereu ao órgão regional do INSS a conversão

de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O INSS

indeferiu o pedido de Mateus por considerar que a doença que o

acometera era curável, e que, por isso, ele era suscetível de

reabilitação.

Acerca dessa situação hipotética e dos recursos nos processos

administrativos de competência do INSS, julgue os itens que se

seguem.

Caso seja interposto recurso contra a decisão que indeferiu o 

pedido de Mateus, o órgão regional do INSS que proferiu a 

decisão não poderá reformá-la, devendo encaminhar o recurso



à instância competente.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Benefícios

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE

Q86.

Acerca das normas relativas à previdência social, julgue os itens a

seguir. Nesse sentido, considere que a sigla RGPS, sempre que

empregada, refere-se ao regime geral da previdência social.

Se um indivíduo estiver percebendo seguro-desemprego em

virtude de dispensa sem justa causa e a esposa dele, segurada

obrigatória do RGPS, falecer, ele só terá direito ao

recebimento da pensão por morte quando cessar o primeiro

benefício, tendo em vista que o seguro-desemprego não pode

ser percebido conjuntamente com qualquer outro benefício de

prestação continuada da previdência social.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Períodos de carência

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q87.

Com relação ao Programa de Integração Social (PIS) e o Programa

de Formação do Patrimônio do Funcionário Público ou Fundo de Participação do Servidor (PASEP), julgue o próximo item.

Os empregados que tenham percebido até um salário mínimo

de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham

exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta dias

no ano-base, fazem jus ao recebimento de abono salarial no

valor de um salário mínimo vigente na data do respectivo

pagamento, desde seus empregadores tenham contribuído para

o PIS ou para o PASEP.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Salário-de-benefício

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - DIREITO / CPRM / 2013 / CESPE

Q88.

Acerca das normas relativas à previdência social, julgue os itens a

seguir. Nesse sentido, considere que a sigla RGPS, sempre que

empregada, refere-se ao regime geral da previdência social.

A incidência do fator previdenciário sobre o cálculo das

aposentadorias por tempo de contribuição contribui para a

diminuição de aposentadorias de segurados muito jovens, bem

como para o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário.

• CERTO



• ERRADO

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

Seguridade Social / Plano de Benefícios da Previdência Social / Reajustamento do valor dos benefícios

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q89.

Com relação a cálculo e reajuste da renda mensal dos benefícios do RGPS, julgue os seguintes itens.

A norma constitucional estabelece que os benefícios do RGPS

devem ser reajustados para preservar-lhes, em caráter

permanente, o valor real. Em consonância com essa norma, o

legislador ordinário estabeleceu que esses benefícios devem ser

reajustados anualmente utilizando-se o mesmo índice de

reajuste do salário mínimo.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Manutenção, perda e restabelecimento da qualidade de segurado

Fonte: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL - ADMINISTRAçãO / INSS / 2013 / FUNRIO

Q90.

Com relação à manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições, está correta a seguinte condição:

• A) até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou

estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;.

• B) até 18 (dezoito) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;.

• C) até 24 (vinte e quatro) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;.

• D) até 6 (seis) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;.

• E) até 9 (nove) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

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

Seguridade Social / Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 e alterações

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

Q91.

Com relação ao segurado especial e ao segurado facultativo, julgue

os próximos itens à luz do Decreto nº 3.048/1999.

O recebimento de dinheiro decorrente de programa assistencial

oficial do governo federal descaracteriza a condição de

segurado especial.

• CERTO

• ERRADO

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

Seguridade Social / Lei de Assistência Social (LOAS): conteúdo; fontes e autonomia (Lei nº 8.742/1993 e Decreto nº 6.214/2007 e alterações)

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

Q92.



Julgue os itens seguintes à luz do Decreto nº 6.214/2007, que

regulamenta o BPC da assistência social devido à pessoa com

deficiência e ao idoso.

Um dos critérios para o idoso habilitar-se à concessão do BPC

é não possuir outro benefício da seguridade social, excetuados

o de assistência médica e a pensão especial de natureza

indenizatória.

• CERTO

• ERRADO

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