Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q1.
Uma pessoa azulada veio a mim e disse que não
estava bem. Eu mentiria se falasse que me senti
incomodado por se tratar de um completo desconhecido.
Pois foi justamente daí que tirei o ânimo para sustentar o
encontro. Poderia escolher, tranquilo, entre o sim e o não.
Se virasse a cara e apressasse o passo, não me sentiria em
desconforto por fugir de um inoportuno em desamparo.
Folgadamente livre para decidir, como se essa condição
fosse o meu conteúdo suficiente para aquele dia. Então
fiquei e perguntei a razão de sua cor azulada, seu olhar
mortificado, sua púrpura imaginação engalfinhando-se
com céleres fantasmas. Tudo assim, duvidosamente antigo.
A pessoa então tocou-me no braço. Era fria, de uma mudez
marmórea. Então postei-me como uma estátua. E assim
fiquei.
João Gilberto Noll. Mínimos, múltiplos, comuns. São Paulo: Francis, 2003, p. 67.
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto
apresentado, julgue os itens a seguir.

Conclui-se do texto que evitar a abordagem do estranho teria
deixado o narrador impassível.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q2.
Uma das grandes cousas que se veem hoje no
mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a
transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da
África continuamente estão passando a esta América. Entra
uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos,
seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram
o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do
cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior
largura, e passam da mesma África à América e para viver
e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para
servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que
fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela
o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é
o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a
mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os
interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das
próprias!
Já se depois de chegados olharmos para estes
miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que
se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a
fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo
teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os
senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os
senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os
senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados
de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos
adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé

apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da
tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás
como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da
extrema miséria.
Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial
padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:
Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
precedente, julgue os itens que se seguem.

Apesar de conter marcas de primeira pessoa do plural — como “nós” (■.2), “admiramos” (■.2) e “olharmos”
(■.18) —, o texto caracteriza-se como uma descrição
objetiva do tráfico de escravos da África para o Brasil.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q3.
Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o
verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele
bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente
■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na
última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos
e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e
insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de
Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o
momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam
hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e
até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos
feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um
fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser
considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora
de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,
publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados
Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as
ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo
todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,
afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes
do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos
melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.
Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)
Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens
que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e
“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q4.
Uma pessoa azulada veio a mim e disse que não
estava bem. Eu mentiria se falasse que me senti
incomodado por se tratar de um completo desconhecido.
Pois foi justamente daí que tirei o ânimo para sustentar o
encontro. Poderia escolher, tranquilo, entre o sim e o não.
Se virasse a cara e apressasse o passo, não me sentiria em
desconforto por fugir de um inoportuno em desamparo.
Folgadamente livre para decidir, como se essa condição
fosse o meu conteúdo suficiente para aquele dia. Então
fiquei e perguntei a razão de sua cor azulada, seu olhar
mortificado, sua púrpura imaginação engalfinhando-se
com céleres fantasmas. Tudo assim, duvidosamente antigo.
A pessoa então tocou-me no braço. Era fria, de uma mudez
marmórea. Então postei-me como uma estátua. E assim
fiquei.
João Gilberto Noll. Mínimos, múltiplos, comuns. São Paulo: Francis, 2003, p. 67.
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto
apresentado, julgue os itens a seguir.

No texto, o vocábulo “azulada” (■. 1 e 10) é empregado de
modo ambíguo: remete ao estado visível de fraqueza do
“desconhecido” (■.3) e atribui a seu aspecto certa
artificialidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q5.
Uma das grandes cousas que se veem hoje no
mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a
transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da
África continuamente estão passando a esta América. Entra
uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos,
seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram
o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do
cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior
largura, e passam da mesma África à América e para viver
e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para
servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que
fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela
o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é
o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a
mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os
interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das
próprias!
Já se depois de chegados olharmos para estes
miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que
se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a
fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo
teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os
senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os
senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os
senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados
de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos
adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé
apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da
tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás

como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da
extrema miséria.
Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial
padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:
Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
precedente, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “nadando” (■.25) exprime um evento com
duração no tempo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q6.
Texto CB1A1AAA
O Juca era da categoria das chamadas pessoas
sensíveis, dessas a que tudo lhes toca e tange. Se a gente lhe
perguntasse: “Como vais, Juca?”, ao que qualquer pessoa
normal responderia “Bem, obrigado!” — com o Juca a coisa
não era assim tão simples. Primeiro fazia uma cara de
indecisão, depois um sorriso triste contrabalançado por um
olhar heroicamente exultante, até que esse exame de
consciência era cortado pela voz do interlocutor, que começava
a falar chãmente em outras coisas, que, aliás, o Juca não estava
ouvindo... Porque as pessoas sensíveis são as criaturas mais
egoístas, mais coriáceas, mais impenetráveis do reino animal.
Pois, meus amigos, da última vez que vi o Juca, o impasse
continuava... E que impasse!
Estavam-lhe ministrando a extrema-unção. E, quando
o sacerdote lhe fez a tremenda pergunta, chamando-o pelo
nome: “Juca, queres arrepender-te dos teus pecados?”, vi que,
na sua face devastada pela erosão da morte, a Dúvida
começava a redesenhar, reanimando-a, aqueles seus trejeitos e
caretas, numa espécie de ridícula ressurreição. E a resposta não
foi “sim” nem “não”; seria acaso um “talvez”, se o padre não
fosse tão compreensivo. Ou apressado. Despachou-o num
átimo e absolvido.
Que fosse amolar os anjos lá no Céu!
E eu imagino o Juca a indagar, até hoje:
— Mas o senhor acha mesmo, sargento Gabriel, que
ele poderia ter-me absolvido?
Mário Quintana Prosa & Verso Porto Alegre: Globo, 1978, p 65 (com adaptações)
Com relação às estruturas linguísticas e aos sentidos do
texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

É correto estabelecer a referência do pronome “que” (R.9)
tanto com “voz do interlocutor” (R.8) quanto com “outras
coisas” (R.9).
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q7.
Uma das grandes cousas que se veem hoje no
mundo, e nós pelo costume de cada dia não admiramos, é a
transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da
África continuamente estão passando a esta América. Entra
uma nau de Angola, e desova no mesmo dia quinhentos,
seiscentos e talvez mil escravos. Os israelitas atravessaram
o Mar Vermelho, e passaram da África à Ásia, fugindo do
cativeiro; estes atravessam o mar oceano na sua maior
largura, e passam da mesma África à América e para viver
e morrer cativos. Os outros nascem para viver, estes para
servir. Nas outras terras do que aram os homens, e do que
fiam e tecem as mulheres, se fazem os comércios: naquela
o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é
o que se vende, e se compra. Oh trato desumano, em que a
mercancia são homens! Oh mercancia diabólica, em que os
interesses se tiram das almas alheias, e os riscos das
próprias!
Já se depois de chegados olharmos para estes
miseráveis, e para os que se chamam seus senhores: o que
se viu nos dous estados de Jó, é o que aqui representa a
fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo
teatro. Os senhores poucos, e os escravos muitos; os
senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus; os
senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome; os
senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados
de ferros; os senhores tratando-os como brutos, os escravos
adorando-os e temendo-os como deuses; os senhores em pé
apontando para o açoute, como estátuas da soberba e da
tirania, os escravos prostrados com as mãos atadas atrás
como imagens vilíssimas da servidão, e espetáculos da
extrema miséria.
Antônio Vieira. Sermão vigésimo sétimo do rosário. In: Essencial
padre Antônio Vieira. Organização e introdução de Alfredo Bosi. São Paulo:
Penguin Classics, Companhia das Letras, 2011, p. 532-3 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto
precedente, julgue os itens que se seguem.

A expressão “pelo costume de cada dia” (■.2) exprime a
causa por que, conforme o texto, não se admirava “a
transmigração imensa de gentes e nações etíopes” (■. 2 e 3).
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q8.
Texto CB2A1AAA
O Brasil, durante a maior parte da sua história,
manteve uma cultura familista e pró-natalista. Por cerca de
450 anos, o incentivo à fecundidade elevada era justificado
em função da prevalência de altas taxas de mortalidade,
dos interesses da colonização portuguesa, da expansão da

ocupação territorial e do crescimento do mercado interno.
Durante o período do Estado Novo (1937-1945), no
governo de Getúlio Vargas, foram adotados dispositivos legais
para fortalecer a família numerosa, por meio de diversas
medidas: desestímulo ao trabalho feminino; facilidades para a
aquisição de casa própria pelos indivíduos que pretendessem
se casar; complemento de renda dos casados com filhos e
regras que privilegiavam os homens casados e com filhos
quanto ao acesso e à promoção no serviço público.
O artigo 124 da Constituição Brasileira de 1937
afirmava: “A família, constituída pelo casamento indissolúvel,
está sob a proteção especial do Estado. Às famílias numerosas
serão atribuídas compensações na proporção de seus
encargos”. Naquele período, além dos incentivos ao casamento
e à reprodução, vigia uma legislação que proibia o uso de
métodos contraceptivos e o aborto: o Decreto Federal
nº 20.291, de 1932, que vedava a prática médica que tivesse
por fim impedir a concepção ou interromper a gestação, e a Lei
das Contravenções Penais, sancionada em 1941, que proibia
“anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar
o aborto ou evitar a gravidez”.
José Eustáquio Diniz Alves O planejamento familiar no
Brasil Internet: <www.ecodebate.com.br> (com adaptações)
Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1AAA, julgue
os itens seguintes.

A substituição do ponto empregado logo após “pró-natalista”
(R.2) por vírgula, com a devida alteração da letra inicial
maiúscula para minúscula, manteria a correção do texto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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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/ptbr/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
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Q10.
Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou
figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto
ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou
prestador de serviços de seus concorrentes.
Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o
direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o
façam. Nos casos em que a marca for registrada, o uso
evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma
intenção de lucro direto ou indireto, dependerá de autorização
de seu titular. Para usos não comerciais — como um recurso
educacional, por exemplo —, a marca pode ser citada e
estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a
obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da
marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam
a sua reputação ou que alterem a sua integridade. Se as
mudanças forem feitas apenas para fins de estudo em ambiente
de sala de aula, não haverá problema, porém os alunos devem
ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais
ou em qualquer outro canal público.
D. P. Almeida, I. G. Del Monde e P. P. Pinheiro (Coord.). Manual
de propriedade intelectual. Versão 2012-2013. Araraquara: UNESP,
NEaD, p. 40. Internet: <www.acervodigital.unesp.br> (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, relativos a estruturas linguísticas do texto.

As palavras “distintivo” (L.1), “indireto” (L.9) e “público”
(L.19) exercem a função de modificadores nominais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q11.
Texto CB1A1BBB
Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na
própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi
situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental
do movimento da educação nova — que Claparède compara
à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com
tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os
programas que gravitam em torno da criança e não mais
a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.
Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida
o educador”.
M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).
Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos
linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho
“que Claparède compara à que Copérnico realizou na
astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do
texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no
contexto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q12.
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/ptbr/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua
colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —
para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa
alteração incorreria em erro gramatical.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Reescrita de frases e parágrafos do texto
Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q13.
Uma pessoa azulada veio a mim e disse que não
estava bem. Eu mentiria se falasse que me senti
incomodado por se tratar de um completo desconhecido.
Pois foi justamente daí que tirei o ânimo para sustentar o
encontro. Poderia escolher, tranquilo, entre o sim e o não.
Se virasse a cara e apressasse o passo, não me sentiria em
desconforto por fugir de um inoportuno em desamparo.
Folgadamente livre para decidir, como se essa condição
fosse o meu conteúdo suficiente para aquele dia. Então
fiquei e perguntei a razão de sua cor azulada, seu olhar
mortificado, sua púrpura imaginação engalfinhando-se
com céleres fantasmas. Tudo assim, duvidosamente antigo.
A pessoa então tocou-me no braço. Era fria, de uma mudez
marmórea. Então postei-me como uma estátua. E assim
fiquei.
João Gilberto Noll. Mínimos, múltiplos, comuns. São Paulo: Francis, 2003, p. 67.
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto
apresentado, julgue os itens a seguir.

A substituição do vocábulo “daí” (■.4) por donde manteria a
coesão e a correção gramatical do texto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética na Administração Pública / Ética e moral; Ética: princípios e valores
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q14.
Considerando os conceitos, princípios e valores da ética e da moral,
bem como o disposto na Lei nº 8.429/1992, julgue os itens a seguir.

Nem todos os meios para se alcançar algo são justificáveis do
ponto de vista da ética, uma vez que fins éticos exigem,
necessariamente, meios éticos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética na Administração Pública / Ética e democracia: exercício da cidadania
Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q15.
A respeito de ética e de conceitos a ela relacionados, julgue os
seguintes itens.

O pagamento de impostos pelo contribuinte demonstra
comportamento ético no exercício da cidadania, uma vez que,
mediante o cumprimento de suas obrigações tributárias, o
cidadão colabora para o custeio das despesas comuns.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética na Administração Pública / Ética e função pública
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q16.
Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue os
itens que se seguem.

O servidor está desobrigado de ter conhecimento das
atualizações legais pertinentes ao órgão onde exerce suas
funções.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Ética na Administração Pública / Ética no setor público / Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q17.
Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou
responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era
restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio
de Janeiro e reformar uma área específica de um museu
municipal, para a exposição das pinturas restauradas.
Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e
cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e
método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que
somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no
país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Como trabalha em uma autarquia federal, conforme a
Lei nº 12.527/2011, Maria não está obrigada a responder
eventuais pedidos de acesso às informações sobre o trabalho
de restauração das pinturas e de reforma do local de
exposição.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Tecnologia da Informação / Hardware e Software: fundamentos e conceituação
Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q18.

Acerca de equipamentos de informática, julgue os itens seguintes.

Uma impressora LPD é identificada pelo endereço IP da
máquina servidora e pelo nome de fila nessa máquina.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Tecnologia da Informação / Conceitos / De segurança da informação
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q19.
Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da
informação, julgue os seguintes itens.

Enquanto estiver conectado à Internet, um computador não
será infectado por worms, pois este tipo de praga virtual não é
transmitido pela rede de computadores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Tecnologia da Informação / Conceitos / Da informática
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q20.
Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento
de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança
da informação, julgue os itens subsequentes.

É impossível adicionar novos arquivos em um conjunto
de arquivos já compactados (zipados).
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Tecnologia da Informação / Conceitos / De computadores
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q21.
Acerca de armazenamento de dados, julgue os itens seguintes.

Uma das diferenças entre o NAS e o SAN é o fato de que o
NAS oferece funcionalidades de armazenamento e sistema de
arquivos, enquanto o SAN fornece apenas armazenamento.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Conceitos / Para a Internet
Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q22.
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 Tecnologia da Informação / Redes de Computadores e Internet / Conceitos básicos e fundamentos
Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q23.
No que diz respeito às redes LANs e WANs e aos protocolos e
serviços de redes de computadores, julgue os itens subsecutivos.

Uma LAN física relativamente grande pode ser dividida em
duas LANs lógicas menores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Tecnologia da Informação / Banco de dados / Conceitos e fundamentos da modelagem de dado
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q24.
Acerca de banco de dados, julgue os itens que se seguem.

Em um diagrama MER, a entidade representa uma coisa
concreta do mundo real, enquanto as coisas abstratas são
representadas pelo relacionamento entre as entidades.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Conceito, fontes, codificação, interpretação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q25.
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 / Estado, Governo e Administração Pública / Conceito, elementos, poderes e organização
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q26.
Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue os itens
a seguir.

A autonomia do Distrito Federal e sua organização
político-administrativa têm limitações constitucionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Estado, Governo e Administração Pública / Princípios
Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q27.
Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou
responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era
restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio
de Janeiro e reformar uma área específica de um museu
municipal, para a exposição das pinturas restauradas.
Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e
cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e
método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que
somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no
país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do
IPHAN responsável pelo projeto, só pode fazer o que lhe é
permitido de forma expressa por legislação pertinente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração pública direta e indireta (Decreto-Lei Federal nº 200/1967, e suas
alterações, e Emenda à Constituição Federal nº 19/1998, e suas alterações)
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q28.
Em relação à organização administrativa e à licitação
administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e
integrar a administração pública indireta, a empresa pública
não pode explorar atividade econômica.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q29.
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 / Organização administrativa / Fundações
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q30.
Acerca da organização da administração direta e indireta,
centralizada e descentralizada, julgue os itens a seguir.

É possível a constituição de fundação pública de direito
público ou de direito privado para a exploração direta de
atividade econômica pelo Estado, quando relevante ao
interesse público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q31.
Acerca da organização administrativa da União, julgue os
itens seguintes.

A criação de empresa pública, de sociedade de economia
mista e de fundação deve ser autorizada por ato do chefe
do Poder Executivo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Sociedades de Economia Mista
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q32.
Acerca da organização administrativa da União, julgue os
itens seguintes.

Sociedade de economia mista é empresa estatal com
personalidade jurídica de direito privado; seu capital é oriundo
tanto da iniciativa privada quanto do poder público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Serviços Sociais Autônomos
Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE

Q33.
A respeito da organização administrativa, julgue os próximos itens.
O Serviço Social do Comércio, exemplo de entidade de direito
privado que atua em colaboração com o Estado, apesar de ter
sido criado por lei, não integra a administração indireta.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa / Agências Reguladoras
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q34.
Julgue os seguintes itens, relativos à organização administrativa da
União.

As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o
que lhes confere maior autonomia administrativa e financeira,
contudo, não possuem independência em relação aos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário.
•

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

Q35.
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

Q36.
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

Q37.
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 / Regime jurídico único / Provimento
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q38.
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
Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Vacância
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q39.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens
subsecutivos.
Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja
exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de
infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez
que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá
efeitos na esfera administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Remoção, redistribuição e substituição
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q40.
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
Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Direitos e vantagens
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q41.
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue
os itens a seguir.

Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as
seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais,
incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento,
nas condições indicadas em lei.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Regime disciplinar
Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q42.
No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos
servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor
perante a fazenda pública, em ação regressiva.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Responsabilidade civil, criminal e administrativa
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q43.
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
Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico único / Processo administrativo disciplinar, sindicância e inquérito
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q44.
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
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder regulamentar
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q45.
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 hierárquico
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q46.
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

Q47.
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 de polícia
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q48.
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 / Ato administrativo / Conceito; requisitos - perfeição, validade e eficácia; atributos
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q49.
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 / Nulidades e sanatória; extinção e desfazimento
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q50.
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: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q51.
A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos
agentes públicos e seu regime, julgue os itens a seguir.

A licença consiste em um ato administrativo unilateral e
discricionário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Atos vinculados e atos discricionários; Mérito
Fonte: MONITOR DE GESTãO EDUCACIONAL / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q52.
Maurício, chefe imediato de João (ambos servidores
públicos distritais), determinou que este participasse de reunião de
trabalho em Fortaleza – CE nos dias nove e dez de janeiro. João
recebeu o valor das diárias. No dia oito de janeiro, João sofreu um
acidente de carro e, conforme atestado médico apresentado para
Maurício, teve de ficar de repouso por três dias, razão pela qual não
pôde viajar. Essa foi a primeira vez no bimestre que João teve de se
afastar do serviço por motivo de saúde.
Acerca dessa situação hipotética e de aspectos legais e doutrinários
a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A concessão de diária é ato vinculado da administração
pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Uso e abuso de poder
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q53.
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 / Serviços públicos / Noções fundamentais sobre delegação, concessão, permissão e autorização
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q54.
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 / Domínio público / Bens públicos; conceito, classificação em espécies
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q55.
Com relação à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

Rio que banhe os estados do Maranhão e do Piauí é um bem
da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei Federal nº 11.340/2006, e suas alterações (Lei Maria da Penha)
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q56.

Julgue os itens seguintes, conforme o entendimento dominante dos
tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios
do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da
prisão.
Conforme entendimento do STJ, não se concede o direito de
recorrer em liberdade ao réu que permanece preso durante a
instrução do processo, uma vez que a manutenção da prisão
constitui um dos efeitos da respectiva condenação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei Federal nº 12.288/2010 (Estatuto Nacional da Igualdade Racial) e Lei Estadual nº 13.694/2011 (Estatuto Estadual
da Igualdade Racial)
Fonte: INVESTIGADOR DE POLíCIA / Polícia Civil/BA / 2013 / CESPE

Q57.
Considerando o que dispõe o Estatuto da Igualdade Racial acerca
de crimes resultantes de discriminação ou preconceito, julgue os
itens que se seguem.
Considera-se atípica na esfera penal a conduta do agente
público que, por motivo de discriminação de procedência
nacional, obste o acesso de alguém a cargo em órgão público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Aplicação da lei penal
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q58.
Em sete de janeiro de 2017, João praticou conduta que,
à época, configurava crime punível com prisão. O resultado
desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses
depois, ou seja, em sete de março do mesmo ano, momento no qual
a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos
grave, de restrição de direitos.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal,

considera-se praticado o crime somente em sete de março de
2017, momento em que se alcançou o resultado desejado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crime
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q59.
Acerca do crime e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço,
julgue os itens que se seguem.

Sob o prisma formal, crime corresponde à concepção do
direito acerca do delito, em uma visão legislativa do fenômeno;
sob o prisma material, o conceito de crime é pré-jurídico, ou
seja, é a concepção da sociedade a respeito do que pode e deve
ser proibido.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Dolo e culpa
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q60.
Em relação à improbidade administrativa, ao concurso de pessoas
e às hipóteses de extinção da punibilidade, julgue os itens
subsecutivos.

Caracteriza-se a autoria colateral na hipótese de dois agentes,
imputáveis, cada um deles desconhecendo a conduta do outro,
praticarem atos convergentes para a produção de um delito a
que ambos visem, mas o resultado ocorrer em virtude do
comportamento de apenas um deles.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes contra a fé pública / Falsidade documental
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q61.
No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue os itens
seguintes.

A falsificação de documento público e a falsificação de
documento particular são consideradas crimes contra a fé
pública, sendo a pena imputada ao primeiro tipo penal superior
à do segundo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública / Crimes praticados por funcionário público
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q62.
Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue os itens
a seguir.

O crime de peculato pode ser praticado por quem exerce
emprego público, ainda que sua atividade seja transitória ou
sem remuneração.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes contra a Administração Pública / Crimes praticados por particular contra a Administração em geral
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q63.
Acerca dos crimes contra a administração pública, julgue os itens
a seguir.

Situação hipotética: Gustavo, sabedor de um crime praticado
por seu filho Cácio, procurou a autoridade policial e assumiu
a autoria do delito, com o objetivo de impedir que ele fosse
processado e condenado. Assertiva: Nessa situação, a conduta
de Gustavo configura o tipo penal de autoacusação falsa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Lei Federal nº 8.429/1992, e suas alterações (Improbidade administrativa)
Fonte: TéCNICO - ÁREA 3 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q64.
Maria tomou posse recentemente no IPHAN e ficou
responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era
restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio
de Janeiro e reformar uma área específica de um museu
municipal, para a exposição das pinturas restauradas.
Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e
cultural, consideradas peças de grande raridade pelo estilo e
método de pintura utilizado. Essa restauração é uma tarefa que
somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no
país somente uma profissional habilitada para o trabalho.

Em relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

Se o servidor responsável pelo serviço de pintura do local de
exposição levar, para seu uso pessoal, parte das tintas
compradas e não utilizadas na reforma, ele não incorrerá em
falha.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Os poderes do Estado e as respectivas funções
Fonte: ASSISTENTE PORTUáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q65.
No que se refere à organização dos poderes, julgue os itens que se
seguem.

A concessão de indulto é competência indelegável do
presidente da República.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Teoria geral da Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e classificação; Tipos de Constituição
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q66.
Julgue os itens seguintes, relativos à classificação das Constituições
e à organização político-administrativa.

O fato de o texto constitucional ter sido alterado quase
cem vezes em razão de emendas constitucionais não é
suficiente para classificar a vigente Constituição Federal
brasileira como flexível.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder constituinte: conceito; espécies
Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q67.
Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos
e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz do
entendimento do STF.

O poder constituinte derivado decorrente autoriza os
estados-membros a estabelecerem em suas Constituições
estaduais disposições que, embora não estejam previstas pela
CF, complementem-na.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Emenda, reforma e revisão constitucional
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q68.
Ainda com relação aos direitos humanos, julgue os próximos itens
à luz da CF.

São equivalentes às emendas constitucionais todos os tratados
aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Interpretação da Constituição
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2015 / CESPE

Q69.
No que diz respeito aos direitos fundamentais, julgue os itens
seguintes.

Os direitos fundamentais, considerados como cláusula pétrea
das constituições, podem sofrer limitações por ponderação
judicial caso estejam em confronto com outros direitos
fundamentais, por alteração legislativa, via emenda
constitucional, desde que, nesse último caso, seja respeitado o
núcleo essencial que os caracteriza.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais
Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q70.
Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais e dos direitos
e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes à luz do
entendimento do STF.

Lei estadual que estabeleça a vinculação do subsídio dos
deputados estaduais a percentual do subsídio dos deputados
federais será considerada constitucional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Análise do princípio hierárquico das normas
Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q71.
No que se refere à CF, julgue o item a seguir.
Todas as normas presentes na CF, independentemente de seu
conteúdo, possuem supremacia em relação à lei ordinária, por
serem formalmente constitucionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais da Constituição Federal
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q72.

A respeito dos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao
legislador elaborar norma que dê tratamento distinto a pessoas
diversas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q73.
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 / Ações constitucionais / Habeas corpus
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q74.
Em relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, julgue os
itens subsequentes.

Das decisões do Tribunal Superior Eleitoral que negarem
habeas corpus e mandado de segurança cabe recurso ao
Supremo Tribunal Federal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Ações constitucionais / Mandado de segurança individual e coletivo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q75.
A respeito das associações, julgue os itens subsequentes à luz das
disposições da CF.

A atuação das associações na defesa de seus associados em
mandado de segurança coletivo independe de autorização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Ações constitucionais / Mandato de injunção

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q76.
No que concerne aos direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens que se seguem.

Os direitos sociais são direitos fundamentais que, assim como
os direitos individuais, têm aplicação imediata. Por esse
motivo, sempre que omissão regulatória por parte do poder
público representar entrave ao fiel exercício desses direitos,
será cabível mandado de injunção.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Ações constitucionais / Habeas data
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q77.
Ainda com relação aos direitos humanos, julgue os próximos itens
à luz da CF.

O habeas data não se presta à retificação das informações
constantes de bancos de dados de entidades públicas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Ações constitucionais / Ação popular; Ação civil pública
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q78.
Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e garantias
fundamentais, ao meio ambiente e à organização
político-administrativa.

Constitui regra de garantia do direito humano fundamental
ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser
legitimado a propor ação popular visando à anulação de ato
lesivo ao meio ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização do Estado / Organização político-administrativa
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q79.
Com referência à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

As atuais terras indígenas demarcadas e localizadas no estado
do Maranhão são bens públicos federais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização do Estado / Competência legislativa privativa e concorrente
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q80.
Com referência à organização do Estado, julgue os itens a seguir.

O município de São Luís, no estado do Maranhão, é
competente para organizar serviços públicos de interesse local;
entretanto, se esses serviços forem de transporte coletivo, tal
competência será da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Administração Pública / Princípios
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q81.
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

Q82.
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
Matemática / Álgebra / Conjuntos e conjuntos numéricos

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

Q83.
Determinado porto recebeu um grande carregamento
de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina
congelada, para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado
com os três produtos; 300 contêineres foram carregados com carne
bovina; 450, com carne suína; 100, com frango e carne bovina; 150,
com carne suína e carne bovina; 100, com frango e carne suína.
Nessa situação hipotética,

250 contêineres foram carregados somente com carne suína.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Álgebra / Sistema legal de medidas
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q84.
Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lik,
para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com R$ 10.000,00;Breno, com R$ 15.000,00; Cláudia, com R$ 12.000,00; e Denise,
com R$ 13.000,00. Os lucros obtidos por essa loja serão
distribuídos de forma diretamente proporcional à participação
financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja.
A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.
Caso o volume de cada unidade de determinado produto
vendido pela loja Lik seja de 1.800 cm3, então, se 200 unidades
desse produto forem acondicionadas em uma única
embalagem, o volume dessa embalagem será inferior a 0,3 m3.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Álgebra / Regras de três simples e compostas
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q85.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito
de juros, divisão proporcional e regra de três.

Um empresário dividiu, entre três de seus empregados, a
quantia de R$ 6.600,00 em partes inversamente proporcionais
a 2, 5 e 8. Nesse caso, todos os valores nessa partilha são
maiores que R$ 1.100,00.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Álgebra / Razões e proporções; Porcentagem
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q86.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito
de juros, divisão proporcional e regra de três.

Um terreno retangular medindo 100 m × 200 m foi colocado
à venda por R$ 250.000,00. O terreno poderá ser vendido
inteiro ou em frações e, nesse caso, o preço do m2 da fração
de terreno é igual ao do m2 do terreno inteiro. Nessa situação,
se um indivíduo desejar comprar uma fração medindo 50 m × 100 m, ele pagará R$ 125.000,00 por essa fração de
terreno.
•

CERTO

•

ERRADO
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Matemática / Álgebra / Equações e inequações de 1º e 2º graus
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q87.
Em determinado dia, a quantidade Q de serviços
administrativos demandados por usuários de determinado
departamento da UnB, às t horas, pôde ser modelada pela função
quadrática Q(t) = at² + bt + c, em que a, b e c são constantes reais
e a … 0. Nesse departamento, o expediente inicia-se às 8 horas da
manhã e, nesse dia, a demanda máxima ocorreu às 11 horas da
manhã, com o atendimento de Qmáx = 54 usuários.
Com referência a esse modelo, julgue os próximos itens.

Segundo o modelo apresentado, se, nesse dia, no início do
expediente, havia a demanda de usuários por quatro serviços
administrativos, então
Q(t) = 50/9 (t – 11)² + 54.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Álgebra / Progressões aritmética e geométrica
Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q88.
Julgue os seguintes itens, relativos a sistemas numéricos e sistema legal de medidas.
A soma

é inferior a 2.
•

CERTO

•

ERRADO
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Matemática / Álgebra / Análise combinatória, arranjos e permutações

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

Q89.
Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma
matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação: “Basta um de nós mudar de
ideia e a decisão será totalmente modificada.”

Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente
à afirmação feita, julgue os próximos itens.

A quantidade de maneiras distintas de se formar o placar de 6 votos a favor e 5 contra, na decisão do assunto polêmico
pelos presentes no referido colegiado, é inferior a 500.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Álgebra / Matrizes determinantes e sistemas lineares
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q90.
Com relação aos sistemas de equações lineares e às funções de 1.º
e de 2.° graus, julgue os itens que se seguem.
Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem, conjuntamente, 50
camisetas em uma semana; se a soma das quantidades
confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o
dobro da quantidade confeccionada por Pedro; e se a
quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos
que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro
confeccionará, nessa semana, mais de 15 camisetas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Trigonometria; Geometria Plana
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q91.
Em um almoxarifado há, em estoque, 100 caixas na forma
de paralelepípedos retângulos. Na tabela a seguir são mostrados
alguns valores da frequência absoluta, da frequência relativa e da
porcentagem da variável volume interno da caixa, em litros (L).

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.

A figura a seguir mostra, corretamente, o gráfico de barras da
variável volume interno das caixas.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Juros simples / Montante e juros; Descontos simples; Equivalência simples de capital; Taxa real e taxa efetiva; Taxas equivalentes;
Capitais equivalentes
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q92.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito
de juros, divisão proporcional e regra de três.

Em uma loja, um produto que custa R$ 450,00 é vendido com
desconto de 4% para pagamento à vista. Uma loja concorrente
vende o mesmo produto por R$ 480,00. Nessa situação, para
que a loja concorrente possa vender o produto à vista pelo
mesmo preço à vista da primeira loja, ela deve dar um
desconto superior a 9%.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Juros compostos / Montante e juros; Desconto composto; Taxa real e taxa efetiva; Taxas equivalentes; Capitais equivalentes;
Capitalização contínua
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q93.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito
de juros, divisão proporcional e regra de três.

Um objeto cujo valor à vista é de R$ 2.100,00 foi comprado
para ser pago em duas prestações mensais, iguais e
consecutivas, com a primeira vencendo um mês após a compra.
A taxa de juros compostos do financiamento foi de 10%
ao mês. Nessa situação, cada prestação teve valor inferior
a R$ 1.200,00.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios; deduzir novas informações das
relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações
Fonte: ANALISTA PORTUáRIO I - ÁREA ADMINISTATIVA / EMAP / 2018 / CESPE

Q94.
Julgue os itens seguintes, relativos à lógica proposicional e de
argumentação.

O seguinte argumento constitui um argumento válido:
“O Porto de Itaqui está no Sudeste brasileiro, pois o Porto de
Itaqui está localizado na Ilha de Marajó e a Ilha de Marajó está
localizada em São Paulo.”
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de / Raciocínio verbal; raciocínio matemático; raciocínio sequencial;
orientação espacial e temporal; formação de conceitos; discriminação de elementos
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q95.

As três figuras precedentes, cada uma com diversos
símbolos, foram desenhadas na parede de um suposto esconderijo
inimigo. O serviço de inteligência descobriu que cada um dos
símbolos representa um algarismo do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9}.
Com referência a essas figuras, julgue os itens seguintes.

Considere que o significado da figura II seja “data: com dia e
mês, nessa ordem”. Nesse caso, há a possibilidade de pelo
menos 7 interpretações para essa figura.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q96.
Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

O texto que se segue, produzido por um detetive durante uma
investigação criminal, ilustra um raciocínio por indução.
Ontem uma senhora rica foi assassinada em sua casa. No
momento do crime, havia uma festa na casa da vítima e nela
estavam presentes umas cinquenta pessoas. Dessas
cinquenta, é sabido que nove tinham algum tipo de problema
com a senhora assassinada. Assim, é plausível supor que o
assassino esteja entre essas nove pessoas.
•

CERTO

•

ERRADO
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