
 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

  



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ----------------------------------------------------- 3 

PORTUGUÊS --------------------------------------------------------- 4 

Gabarito Português ---------------------------------------------------- 26 

RACIOCÍNIO LÓGICO --------------------------------------------- 28 

Gabarito Raciocínio Lógico ------------------------------------------- 58 

INFORMÁTICA ----------------------------------------------------- 62 

Gabarito Informática -------------------------------------------------- 87 

DIREITO CONSTITUCIONAL ------------------------------------- 88 

Gabarito Direito Constitucional ------------------------------------- 140 

DIREITO CIVIL --------------------------------------------------- 143 

Gabarito Direito Civil ------------------------------------------------- 185 

PROCESSO CIVIL ------------------------------------------------- 188 

Gabarito Processo Civil ---------------------------------------------- 198 

DIREITO PENAL -------------------------------------------------- 199 

Gabarito Direito Penal ----------------------------------------------- 211 

PROCESSO PENAL ------------------------------------------------ 212 

Gabarito Processo Penal --------------------------------------------- 217 

DIREITO ADMINISTRATIVO ------------------------------------ 218 

Gabarito Direito Administrativo ------------------------------------- 301 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ----------------- 306 

Gabarito Estatuto da Criança e do Adolescente ------------------- 314 

CONSIDERAÇÕES FINAIS --------------------------------------- 315 

 

 

 

 

 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

Apresentação 

 

 Olá, tudo bem? Nós, professores do Estratégia Concursos, 
preparamos esta apostila especial contendo CENTENAS de questões da 

banca IBFC, que foi escolhida para aplicar o próximo concurso do 

Tribunal de Justiça de Pernambuco. Os gabaritos de todas as questões 
podem ser vistos no final deste material. Vale dizer que todas essas 

questões serão resolvidas e comentadas pelos professores em 
nossos cursos completos para o TJ/PE 2017, compostos por aulas 

em PDF e videoaulas. Para conhecê-los, acesse:  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-

tribunal-de-justica-de-pernambuco/ 

 Esperamos contribuir para que, daqui a alguns meses, você esteja 

comemorando a sua aprovação no concurso 2017 do Tribunal de 
Justiça de Pernambuco, e possa conhecer a sua sede em Recife/PE:  

 

 

 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-tribunal-de-justica-de-pernambuco/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-tribunal-de-justica-de-pernambuco/
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Questões IBFC – Português (Prof. Rafaela Freitas) 

Investir em Segurança: Despesa ou Receita 

Em se falando de Segurança no Trabalho, nos deparamos com a palavra 
ACIDENTE. Numa definição abrangente e genérica, podemos afirmar que 

ACIDENTE é um evento indesejável e inesperado que produz desconforto, 
ferimentos, danos, perdas humanas e ou materiais. Um acidente pode 

mudar totalmente a rotina e a vida de uma pessoa, modificar sua razão de 
viver ou colocar em risco seus negócios e propriedades. 

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o acidente não é obra do 
acaso e nem da falta de sorte. Denomina-se SEGURANÇA, a disciplina que 

congrega estudos e pesquisas visando eliminar os fatores perigosos que 
conduzem ao acidente ou reduzir seus efeitos. Seu campo de atuação vai 

desde uma simples residência até complexos conglomerados industriais. 

Nos países desenvolvidos medidas preventivas e de Segurança de caráter 

individual ou coletivo, são aplicadas e praticadas pela maioria de seus 

cidadãos, ao passo que nos países em desenvolvimento ainda são 
largamente inexistentes ou ignoradas. Em alguns destes países a legislação 

apresenta certos absurdos como compensação monetária pela exposição 
ao risco (periculosidade, insalubridade), fazendo com que empregados e 

empregadores concentrem suas atenções no "custo" da exposição e não 
na eliminação da mesma. 

(... ) 

htip://www.segurancanotrabalho.eng.br/artigos/investir_seg.html - acesso em 25/04/2016 

1. (IBFC / COMLURB - 2016) Tendo como base o texto acima, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Para haver uma melhora na segurança do trabalhado, é necessário 

exclusivamente a redução do número de acidentes de trabalho, fruto de 
uma situação incontrolável. 

II. A palavra acidente, aplicada no texto, também pode ser sinônimo de 
casualidade, imprevisto. 

III. O autor se mostra indignado com a cobrança por acidentes de trabalho 
existente em alguns países. 

a) Somente I está correta. 

b) Somente II está correta. 

c) II e III estão corretas. 

d) Somente Ill está correta. 
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2. (IBFC / COMLURB - 2016) Com relação às novas regras de 
acentuação ortográfica, analise a afirmativas abaixo e dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F) 

( ) a palavra "preventivas" passa a ter acento circunflexo 

( ) a palavra "indesejável" mantém o acento agudo 

( ) a palavra "caráter" mantém o acento agudo 

( ) a palavra "negócios" perde o acento agudo 

a) F– V– V– F  

b) V–F–V–F 

c) F– F– F–V  

d) V–V–V– F  

 

3. (IBFC / COMLURB - 2016) Leia a afirmativa abaixo, retirada do 

texto, e assinale a resposta correta: 

"Nos países desenvolvidos medidas preventivas e de Segurança de caráter 

individual ou coletivo, são aplicadas e praticadas pela maioria de seus 
cidadãos, ao passo que nos países em desenvolvimento ainda são 

largamente inexistentes ou ignoradas." 

a) O trecho apresenta erro de colocação de plural em " cidadão" 

b) O trecho apresenta erro de pontuação em "(...) cidadãos, ao passo 

(...)". 

c) A palavra "países" não deve ser acentuada neste caso. 

d) O trecho apresenta erro de pontuação em "(...) individual ou coletivo, 
são aplicadas (...)". 

 

4. (IBFC / COMLURB - 2016)  Assinale a alternativa correta. 

Pensando nas variantes lingüísticas, podemos dizer que este texto 
apresenta: 

a) Linguagem regional 

b) Linguagem formal 
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c) Linguagem conotativa 

d) Linguagem figurativa 

 

5. (IBFC / COMLURB - 2016) Sabemos que há alguns tipos de 

textos que são conhecidos como gêneros textuais. Assinale a 
alternativa que está se referindo ao texto lido. 

a) O texto lido é do gênero literário, pois possui influência da linguagem 
oral; 

b) O texto lido pertence ao gênero crônica, visto que traz uma crítica. 

c) O texto lido é do gênero informativo, pois explica alguns aspectos 

sobre Segurança no trabalho. 

d) O texto lido é do Gênero teórico, por passar informações sobre 

Segurança no trabalho. 

 

6. (IBFC / COMLURB - 2016) Leia as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa que não apresenta erros de crase. 

a) Os Engenheiro e o Médico do trabalho também são funcionários que 
podem fazer parte da CIPA, ajudando á todos os funcionários da empresa. 

b) Os funcionários da empresa vão à Brasília fazer um curso sobre 

Segurança no Trabalho. 

c) Compete ao Médico e ao Engenheiro do Trabalho prestar auxílio à 

funcionários da empresa. 

d) À Segurança do Trabalhador é responsabilidade da empresa, mas 

também do próprio funcionário. 

 

7. (IBFC / COMLURB - 2016) Leia as alternativas abaixo e assinale 
a que não apresenta erro de concordância: 

a) O médico e o Engenheiro assistiriam todos os funcionários da empresa. 

b) O médico e o Engenheiro assistiriam a todos os funcionários da 

empresa. 

c) Os funcionários da empresa assistiram todos os vídeos, a fim de 

aprender mais sobre o assunto. 
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d) Os funcionários da empresa assistiram os vídeos, a fim de aprender 

mais sobre o assunto. 

 

8. (IBFC / COMLURB - 2016) Leia o trecho da obra A terceira 

margem do rio, de Guimarães Rosa, e identifique a qual 
circunstância as palavras destacadas estão se referindo 

respectivamente: 

"Minha irmã se casou; nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, 

quando se comia uma comida mais gostosa; assim como, no gasalhado 
da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso 

pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do 
temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais 

parecido com nosso pai." 

a) Modo – tempo – comparação 

b) Comparação – modo – tempo 

c) Tempo – comparação – tempo 

d) Comparação – tempo – comparação 

 

9. (IBFC / COMLURB - 2016) Assinale a alternativa que completa 

correta e respectivamente as lacunas: 

Todos os candidatos ao processo seletivo sabem __________é importante 

estudar muito, ____________são poucas vagas e a concorrência é 
grande. 

a) logo – pois 

b) que – pois 

c) pois – que 

d) pois – logo 

 

10. (IBFC / COMLURB - 2016) Abaixo se apresenta um trecho da 

obra Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, com várias 
opções de pontuação.  

Assinale a alternativa em que todas as virgulas estão 
colocadas corretamente. 
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a) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da 

embraiagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, 
como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. 

b) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da 

embraiagem, mantinham em tensão os carros, avançando recuando 
como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata. 

c) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal, da 
embraiagem, mantinham em tensão os carros, avançando, recuando, 

como cavalos nervosos, que sentissem vir no ar a chibata. 

d) Os automobilistas, impacientes, com o pé no pedal da embraiagem 

mantinham em tensão, os carros avançando recuando, como cavalos 
nervosos que sentissem vir no ar a chibata. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões. 

Minhas maturidade 

Circunspecção, siso, prudência. 

Mário Prata 

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto 
dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer. 

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com 

tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo 
mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa. 

E o amarrar do sapato pode ser mais tranqüilo, arrumando-se uma posição 
menos incômoda, acertando as pontas. 

(...) 

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz 

de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção. 

E um homem mais bonito, não resta a menor dúvida. Homem maduro não 

bebe, vai à praia. 

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir 

o corpo é ligeiramente imaturo. 

(...) 

Sorri tranqüilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos. 
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O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê? 

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma pinião, ele já 
foi assim. 

(...) 

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar 
as luzes da casa. 

O homem maduro faz palavras cruzadas! 

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários. 

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se 
pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode 

fazer isso. 

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas 

imaturas. 

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos 

imaturos. 

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar 

os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda. 

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova. Meu Deus, o que 

será de nós, os maduros? 

PRATA, Mário. Minhas tudo. Rio de Janeiro: Editora Objetiva Ltda, 2001, pág. 99. 

 

11. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 

I._ Arelação entre o título do texto e a mensagem transmitida por ele está 
no amadurecimento do ser humano; 

II. Quando o ser humano amadurece passa a se questionar demais, o que 
leva a uma ideia que pode parecer oposta ao seu desejo; 

III. O amadurecimento dos seres humanos está marcado em suas 

atitudes. 

a) Somente I está correta 

b) I e Ill estão corretas 

c) I e II estão corretas 
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d) II e Ill estão corretas 

 

12. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa que resume adequadamente a 

principal mensagem do texto. 

a) Maturidade e envelhecimento são desenvolvimento que podem 

caminhar de maneira dissociada. 

b) A maturidade se mostra essencialmente relacionada à idade da pessoa 

e acaba marcando uma influência de seu crescimento. 

c) O homem maduro é aquele que deixa de se questionar demais, 

passando a confiar mais em si mesmo. 

d) Ao amadurecer o homem passa a valorizar mais a 

saúde e a se cuidar mais. 

 

13. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) A partir da leitura do 
texto como um todo, assinale a alternativa que justifica a escolha 

do título. 

a) O autor cometeu um erro ao não apresentarconcordància nominal no 

título. 

b) "Minhas maturidade", o autor busca se isentar da 

identificação com as características marcadas no texto. 

c) "Minhas maturidade" apresenta uma crise de identidade 

do personagem principal do texto. 

d) O título nos sugere uma identificação entre o narrador e as pessoas 
que se encontra em situação semelhante. 

 

14. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Leia a citação abaixo e 

assinale a figura de linguagem/ figura de estilo. 

"O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova." 

a) Metonímia 

b) Metáfora 
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c) Paradoxo 

d) Onomatopéia 

 

15. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Analise a citação abaixo 

e assinale a alternativa que apresenta ideias opostas. 

"Sorri tranqüilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 

imaturos." 

a) Pensa – imaturo 

b) tranqüilo – pressa 

c) Sorri – imaturo 

d) tranqüilo – imaturidade 

 

16. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Leia a frase abaixo e 
assinale a alternativa que substitui adequadamente a palavra em 

destaque, sem alterar o sentido do texto. 

"Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz". 

a) Expressa 

b) Esconde 

c) Transforma 

d) Corrige 

 

17. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Analise a afirmativa 
abaixo e assinale a alternativa que apresenta erro de língua 

portuguesa. 

"E o amarrar do sapato pode ser mais tranqüilo, arrumando-se 

uma posição menos incômoda, acertando as pontas." 

a) o amarrar 

b) menos incômoda 

c) do sapato 
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d) mais tranqüilo 

 

18. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Leia a citação abaixo e 

assinale a alternativa que classifica adequadamente o sujeito do 

período. "Muda muito de opinião." 

a) Simples 

b) Oculto 

c) Inexistente 

d) Composto 

 

19. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Assinale a alternativa 
correta. Na última frase do texto a expressão "Meu Deus" se 

classifica como: 

a) Advérbio 

b) Sujeito 

c) Vocativo 

d) Aposto 

 

20. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Analise as opções abaixo 

e assinale a principal característica do subtítulo do texto. 

"Circunspecção, siso, prudência." 

a) Sinônimo 

b) Antônimo 

c) Exemplo 

d) Metáfora 

 

O caçador de palavras 

[...] Foi quando vi, no canto do balcão, ajudando a apoiar uma lata, um 

livro grosso. Fui até ele. Peguei. Era bem pesado. 
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Saí do saguão, onde só entrava a luz do luar, e fui ao banheiro. Acendi a 

luz. No hall de entrada que levava aos dois toaletes, havia um sofazinho 
velho. Sentei, e abri o livro. Era um dicionário com a origem e os 

significados das palavras. No primeiro instante, pensei: 

- Bem que eu preferia um livro policial. 

Puro engano. Só para me distrair, comecei a folheá-lo. Pouco a pouco, fui 

sendo envolvido pelo universo fascinante das palavras. Elas começaram a 
brilhar para mim como estrelas no céu. Da mesma forma que todas as 

pessoas, sempre vivi cercado por verbos, substantivos, adjetivos. Com 
eles, dei forma a sentimentos, expressei vontades, descobri risos, 

comuniquei emoções. Mas, assim como não se pensa conscientemente nos 
dedos cada vez que se pega um garfo, também não me detinha nas 

palavras. Elas faziam parte de mim como os olhos, os cabelos e as unhas. 
Eram tão enredadas no cotidiano como o elevador do prédio, o ónibus, o 

cartão de ponto. Apesar de fluírem através da vida com tanta facilidade 
quanto o ar que respirava, as palavras eram um instrumento que eu usava 

mecanicamente. 

De repente, tudo mudou. 

Naquela noite, descobri que as palavras guardam histórias. Percorrem os 

tempos, registrando emoções, atravessam vidas. Entendi, pela primeira 
vez, o fascínio dos poetas ao brincar com elas, criando versos e rimas que 

trazem os sons das marés, a cadência dos sentimentos, o colorido das 
primaveras. A paixão de quem faz letras de música, sonoras por si sós, 

onde as palavras remetem umas às outras, dançam entre si. Senti o 
encanto dos escritores que as usam para criar mundos e vidas, como se 

fossem bilhetes para viagens fulgurantes. E, então, eu também me 
apaixonei, porque descobri, mais do que tudo, o quanto as palavras são 

vivas. 

(...) 

Descobri que as palavras ganham e perdem significados, como se fossem 
pedaços de argila modeláveis com a história de cada povo. Alguém hoje 

fala em camisinha para dizer que a camisa está pequena? Mais que isso: 
outdoors, panfletos, livros falam abertamente na importância de 

preservativos. No entanto, houve época em que a simples menção da 

camisa de vênus – nome dado por nossos avós à camisinha – era motivo 
de escândalo, principalmente diante de uma dama. Quantos duelos terão 

sido travados por isso? 

Aquela noite mudou minha forma de ser. Passei horas lendo o dicionário, 

e quando amanheceu eu estava absolutamente encantado. Entrou um 
servente com um balde. Ele me olhou espantado: jamais esperaria 

encontrar alguém lendo de madrugada, na porta do banheiro, dentro do 
cinema. Aproveitei sua surpresa para me levantar e sair sem dar maiores 
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explicações. 

Levei o dicionário comigo. Como um livro tão fascinante podia estar sendo 
usado como apoio para uma reles lata de biscoitos? [...] Finalmente, podia 

escrever nas páginas em branco da minha vida. Eu tinha me apaixonado 

pelas palavras. 

(CARRASCO, Walcyr. O caçador de palavras. São Paulo: Atira, 1993.) 

 

21. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) 0 narrador 

termina o texto afirmando que tinha se apaixonado pelas palavras. 
A partir de uma leitura atenta, é correto afirmar que esse 

sentimento fora provocado em função de o narrador: 

a) nunca ter lido um dicionário anteriormente por preferir romances 
policiais. 

b) ter percebido o dinamismo das palavras que ganham e perdem 
significados. 

c) ter vivido cercado por verbos, substantivos e adjetivos para expressar-
se. 

d) ter feito uma leitura despretensiosa, de madrugada, no hall de entrada 
do cinema. 

 

22. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) Para alcançar 

maior expressividade em seu texto, o autor lança mão da 
linguagem figurada. Assinale a única opção que NÃO  ilustra um 

exemplo desse recurso. 

a) "Elas começaram a brilhar para mim como estrelas no céu." (4°§) 

b) "onde as palavras remetem umas às outras, dançam entre si." (6º§) 

c) "jamais esperaria encontrar alguém lendo de madrugada,"(8º§) 

d) "Finalmente, podia escrever nas páginas em branco da minha vida." 

(9º§) 

 

23. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) Em um texto, 
as palavras ganham sentido de acordo com o contexto em qu estão 

inseridas. Nesse sentido, em “Eram tão enredadas no cotidiano 
como o elevador do prédio” (Parág. 4), o vocábulo em destaque 
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deve ser entendido como: 

a) necessárias 

b) envolvidas 

c) custosas 

d) raras 

 

24. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) As três últimas 
frases do primeiro parágrafo são curtas. Sobre elas, só NÃO é 

correto afirmar que: 

a) Todas constituem exemplos de orações absolutas. 

b) A pontuação contribui para enfatizar as informações. 

c) A última frase revela uma impressão do narrador. 

d) Todas as três frases apresentam o mesmo sujeito. 

 

25. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) Em "Com eles, 
dei forma a sentimentos, expressei vontades, descobri risos, 

comuniquei emoções." (Parág. 4), o vocábulo em destaque é uma 
preposição. Assinale a opção que indica, corretamente, a razão 

essencial da não ocorrência de crase nesse exemplo. 

a) o termo seguinte é um substantivo masculino 

b) o termo seguinte está flexionado no plural 

c) o termo anterior é um substantivo feminino 

d) o termo anterior está flexionado no singular 

 

26. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) 0 pronome 

demonstrativo destacado em ", Aquela noite mudou minha forma 
de ser." (Parág. 8), permite ao leitor concluir que houve uma 

referência: 

a) temporal, apontando um fato já ocorrido. 

b) espacial, indicando a proximidade do narrador. 
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c) temporal, indicando um fato simultâneo à narração. 

d) espacial, situando o leitor no cenário descrito. 

 

27. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016)  Sobre os 

termos destacados em "Só para me distrair, comecei a folheá-lo" 
(Parágrafo 4), pode-se afirmar que possuem: 

a) o mesmo referente pronominal e funções sintáticas distintas. 

b) mesma função sintática e referem-se à mesma pessoa do discurso. 

c) funções sintáticas distintas e referem-se a pessoas do discurso 
diferentes. 

d) mesma função sintática e referentes pronominais distintos. 

 

28. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016)  No trecho 
"Como um livro tão fascinante podia estar sendo usado como 

apoio para uma reles lata de biscoitos?" (Parág. 9), o autor explora 
a oposição entre o livro e a função que lhe fora atribuída. Essa 

oposição é evidenciada pela seguinte classe gramatical: 

a) advérbio 

b) substantivo 

c) adjetivo 

d) artigo 

 

29. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) 

Aproveitei sua surpresa para me levantar" (Parágrafo 8), 
atentando-se para o contexto em que tal fragmento está 

inserido, percebe-se que se trata da surpresa: 

a) do narrador 

b) do servente 

c) do leitor 

d) do autor 
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30. (IBFC / Prefeitura de Várzea Grande-MT - 2016) No sétimo 

parágrafo, a expressão destacada, em "No entanto, houve 
época em que a simples menção da camisa de vênus", introduz 

o seguinte valor semântico: 

a) alternância 

b) explicação 

c) conclusão 

d) oposição 

 

Dentro de um abraço 

(Martha Medeiros) 

Onde é que você gostaria de estar agora, neste exato momento? 

Fico pensando nos lugares paradisíacos onde já estive, e que não me 

custaria nada reprisar: num determinado restaurante de uma ilha grega, 
em diversas praias do Brasil e do mundo, na casa de bons amigos, em 

algum vilarejo europeu, numa estrada bela e vazia, no meio de um show 
espetacular, numa sala de cinema assistindo à estreia de um filme muito 

esperado e, principalmente, no meu quarto e na minha cama, que nenhum 
hotel cinco estrelas consegue superar – a intimidade da gente é 

irreproduzível. 

Posso também listar os lugares onde não gostaria de estar: num leito de 
hospital, numa fila de banco, numa reunião de condomínio, presa num 

elevador, em meio a um trânsito congestionado, numa cadeira de dentista. 

E então? Somando os prós e os contras, as boas e más opções, onde, 

afinal, é o melhor lugar do mundo? 

Meu palpite: dentro de um abraço. 

Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher 
apaixonada, para um adolescente com medo, para um doente, para 

alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre quente, é sempre seguro. 
Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar luz, 

tanto melhor. Tudo o que você pensa e sofre dentro de um abraço se 
dissolve. 

Que lugar melhor para um recém-nascido, para um recém-chegado, para 
um recém-demitido, para um recém-contratado? Dentro de um abraço 

nenhuma situação é incerta, o futuro não amedronta, estacionamos 

confortavelmente em meio ao paraíso. 
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O rosto contra o peito de quem te abraça, as batidas do coração dele e as 

suas, o silêncio que sempre se faz durante esse envolvimento físico: nada 
há para se reivindicar ou agradecer, dentro de um abraço voz nenhuma 

se faz necessária, está tudo dito. 

[...] 

31. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) Em relação ao texto, 
é correto afirmar que a autora: 

a) parte da experiência particular para construir uma conclusão de 
sentido mais geral. 

b) lista bons lugares indicando que o que eles têm em comum é o fato de 
serem caros. 

c) introduz seu texto com uma pergunta que tem ela própria como 
destinatário. 

d) cita os lugares em que não gostaria de estar em função de serem 
cheios. 

e) apresenta um abraço como um conforto apenas para os momentos 
difíceis. 

 

32. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015)  A pontuação em um 

texto está a serviço dos sentidos que se pretende construir. Desse 

modo, em "Meu palpite: dentro de um abraço."(5°§), os dois 
pontos foram empregados para: 

a) introduzir uma enumeração 

b) acelerar o ritmo do texto 

c) corrigir a informação anterior 

d) criar expectativa no leitor 

e) introduzir um sinônimo 

 

33. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015)  Em "Fico pensando 
nos lugares paradisíacos onde já estive"(2°§), o pronome em 

destaque está empregado corretamente. Desse modo, dentre as 
alternativas abaixo, assinale aquela em que também se acerta no 

emprego deste termo. 
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a) Esta é uma idade onde sobra disposição. 

b) Refiro-me a um tempo onde éramos felizes. 

c) Busca-se um relacionamento onde haja parceria. 

d) Falo daquela solução onde todos ficam satisfeitos. 

e) O Brasil é um país onde o debate é favorecido. 

 

34. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015)  0 texto apresenta 
uma percepção subjetiva sobre o tema e explora um nível de 

linguagem que: 

a) prioriza elementos do registro informal. 

b) caracteriza-se por expressões regionais. 

c) faz uso de termos técnicos e jargões. 

d) dá destaque à modalidade culta da língua. 

e) retrata o universo infantil. 

 

35. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015)  Assinale a opção que 

aponta, devidamente, o processo de formação de palavras do 
vocábulo "irreproduzível" (2°§). 

a) composição por justaposição 

b) derivação imprópria 

c) derivação prefixal e sufixal 

d) composição por aglutinação 

e) derivação parassintética 

 

36. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) A forma verbal 

"gostaria", presente no primeiro parágrafo do texto, possui um 
valor semântico associado à sua flexão e revela uma ação: 

a) pontual realizada no passado. 

b) habitual em um passado recente. 
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c) futura relacionada a um fato passado. 

d) presente relacionado a um fato futuro. 

e) passada que se estende até o presente. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões que 
seguem. 

"Que lugar melhor para uma criança, para um idoso, para uma mulher 
apaixonada, para um adolescente com medo, para um doente, para 

alguém solitário? Dentro de um abraço é sempre quente, é sempre 

seguro." (6°§) 

37. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) A preposição "para" 

em todas as suas ocorrências introduz a noção de: 

a) meio 

b) destinatário 

c) posse 

d) modo 

e) companhia 

 

38. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) Assinale a opção que 

apresente, em destaque, um termo que exerça a mesma função 

sintática do que se encontra sublinhado no fragmento em análise. 

a) "para uma criança" 

b) "é sempre quente" 

c) "é sempre seguro" 

d) "dentro de um abraço" 

e) "para alguém solitário" 

 

39. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) Em "Dentro de um 

abraço nenhuma situação é incerta, o futuro não amedronta, 
estacionamos confortavelmente em meio ao paraíso." (7°§) , 

percebe-se que a autora atribui, de modo indireto, uma 
caracteristica ao abraço. Trata-se da: 
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a) satisfação 

b) segurança 

c) ambição 

d) cautela 

e) alienação 

 

40. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) No fragmento 
"Dentro de um abraço não se ouve o tic-tac dos relógios e, se faltar 

luz, tanto melhor." (6°§), a oração em destaque confere ao periodo 
em que se encontra um sentido de: 

a) condição 

b) oposição 

c) consequência 

d) causa 

e) conformidade 

 

Mundo interior 

(Martha Medeiros) 

A casa da gente é uma metáfora da nossa vida, é a representação exata 

e fiel do nosso mundo interior. Li esta frase outro dia e achei perfeito. 

Poucas coisas traduzem tão bem nosso jeito de ser como nosso jeito de 
morar. Isso não se aplica, logicamente, aos inquilinos da rua, que têm 

como teto um viaduto, ainda que eu não duvide que até eles sejam 
capazes de ter seus códigos secretos de instalação. 

No entanto, estamos falando de quem pode ter um endereço digno, seja 
seu ou de aluguel. Pode ser um daqueles apartamentos amplos, com pé 

direito alto e preço mais alto ainda, ou um quarto-e-sala tão compacto 
quanto seu salário: na verdade, isso determina apenas seu poder 

aquisitivo, não revela seu mundo interior, que se manifesta por meio de 
outros valores. 

Da porta da rua pra dentro, pouco importa a quantidade de metros 
quadrados e, sim, a maneira como você os ocupa. Se é uma casa colorida 

ou monocromática. Se tem objetos obtidos com afeto ou se foi tudo 
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escolhido por um decorador profissional. Se há fotos das pessoas que 

amamos espalhadas por porta-retratos ou se há paredes nuas. 

Tudo pode ser revelador se deixamos a comida estragar na geladeira, se 

temos a mania de deixar as janelas sempre fechadas, se há muitas coisas 

por consertar. Isso também é estilo de vida. 

Luz direta ou indireta? Tudo combinadinho ou uma esquizofrenia saudável 

na junção das coisas? Tudo de grife ou tudo de brique? E um jogo lúdico 
tentar descobrir o quanto há de granito e o quanto há de madeira na nossa 

personalidade. Qual o grau de importância das plantas no nosso habitat, 
que nota daríamos para o quesito vista panorâmica? Quadros tortos nos 

enervam? Tapetes rotos nos comovem? 

Há casas em que tudo o que é aparente está em ordem, mas reina a confusão 

dentro dos armários. Há casas tão limpas, tão lindas, tão perfeitas que 
parecem cenários: faz falta um cheiro de comida e um som vindo lá do 

quarto. Há casas escuras. Há casas feias por fora e bonitas por dentro. Há 
casas pequenas onde cabem toda a família e os amigos, há casas com 

lareira que se mantêm frias. Há casas prontas para receber visitas e 
impróprias para receber a vida. Há casas com escadas, casas com 

desníveis, casas divertidamente irregulares. 

Pode parecer apenas o lugar onde a gente dorme, come e vê televisão, 
mas nossa casa é muito mais que isso. É a nossa caverna, o nosso castelo, 

o esconderijo secreto onde coabitamos com nossos defeitos e virtudes. 

41. (IBFC / MGS - 2016) De acordo com a autora, há uma relação 
entre as casas e seus moradores. Trata-se de uma relação de: 

a) identificação 

b) dependência 

c) oposição 

d) complementaridade 

 

42. (IBFC / MGS - 2016) 0 conectivo que introduz o segundo 

parágrafo expressa uma oposição entre: 

a) a casa da gente e a casa dos outros. 

b) os que não têm casa e os que a possuem. 

c) o mundo interior e o mundo exterior. 

d) o nosso jeito de ser e o jeito de morar. 
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43. (IBFC / MGS - 2016) No sexto parágrafo, tem-se "há casas com 
lareira que se mantêm frias” Nesse fragmento, percebe-se que o 

acento da forma verbal em destaque deve-se à concordância com 

a seguinte palavra: 

a) "há" 

b) "casas" 

c) “lareira" 

d) "frias" 

 

44. (IBFC / MGS - 2016) Por se tratar de uma crónica, a autora 
privilegia uma modalidade mais informal de uso da língua. Assinale 

a opção em que se verifica um exemplo de informalidade. 

a) "Isso não se aplica, logicamente, aos inquilinos da rua" (1°§) 

b) "na verdade, isso determina apenas seu poder aquisitivo," (2°§) 

c) "Se há fotos das pessoas que amamos espalhadas por porta-retratos" 

(3°§) 

d) "Tudo combinadinho ou uma esquizofrenia saudável" (5°§) 

 

45. (IBFC / MGS - 2016) Considerado a estrutura das palavras 
abaixo, percebe-se que em todas elas os prefixos aproximam-se 

quanto ao valor semântico, EXCETO em uma. Assinale-a. 

a) "impróprias" 

b) "desníveis" 

c) "coabitamos" 

d) "irregulares" 

 

46. (IBFC / MGS - 2016) Considerando que a autora tenta 
aproximar as casas daqueles que a habitam, em "Há casas em que 

tudo o que é aparente está em ordem, mas reina a confusão dentro 
dos armários." (6°§), pode-se afirmar que aponta-se para a 

seguinte caracteristica humana: 
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a) falsidade 

b) organização 

c) desprendimento 

d) liberdade 

 

47. (IBFC / MGS - 2016) Ao longo do sexto parágrafo, a autora 

emprega diversas vezes a forma "Há" em orações sem sujeito. 
Assinale a opção em que o emprego dessa forma verbal está 

INCORRETO. 

a) Há muitas respostas possíveis. 

b) A reunião ocorreu há duas semanas. 

c) Daqui há dois dias nos veremos. 

d) Há de ocorrer uma nova festa. 

 

48. (IBFC / MGS - 2016) Em "Li esta frase outro dia e achei 
perfeito." (1°§), os verbos destacados expressam uma noção de 

tempo: 

a) presente 

b) passado 

c) futuro 

d) hipotético 
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49. (IBFC / MGS - 2016) A classe gramatical da palavra "meio", 
presente na tira acima é: 

a) numeral 

b) adjetivo 

c) substantivo 

d) advérbio 

 

50. (IBFC / MGS - 2016) A compreensão adequada da charge 

exige o entendimento da combinação de elementos verbais e 
não-verbais. Assim, pode-se afirmar que o humor é construído, 

sobretudo, através: 

a) do duplo sentido atribuído à palavra "perdida". 

b) da representação de um ponto turístico carioca. 

c) do rosto de desespero do personagem que corre. 

d) do emprego formal do pronome de tratamento "senhor". 
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Todas essas questões serão resolvidas e comentadas pelos 
professores em nossos cursos completos para o TJ/PE 2017, 

compostos por aulas em PDF e videoaulas. Para conhecê-los, acesse:  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-

tribunal-de-justica-de-pernambuco/ 
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Questões IBFC – Raciocínio Lógico (Prof. Arthur Lima) 

1. (IBFC / Emdec - 2016) Paulo vai dividir R$ 4.500,00 em 

partes diretamente proporcionais às idades de seus três filhos 
com idades de 4, 6 e 8 anos respectivamente. Desse modo, o 

total distribuído aos dois filhos com maior idade é igual a: 

a) R$2.500,00 

b) R$3.500,00 

c) R$ 1.000,00 

d) R$3.200,00 

 

2. (IBFC / Emdec - 2016) Num domingo passaram pela catraca 

de uma estação certa quantidade de pessoas. Na segunda-feira 
passaram 1000 pessoas que corresponde a 25% a mais de 

pessoas que passaram no domingo. Nessas condições o total de 
pessoas que passaram no domingo foi: 

a) 750 

b) 700 

c) 850 

d) 800 

 

3. (IBFC / Emdec - 2016) Seu Mauro comprou um terreno 
quadrangular com medidas 300 centímetros, 2 metros, 40 

decímetros e 2500 milímetros. A soma dos quatro lados desse 
terreno, em decímetros, é: 

a) 11,5 

b) 115 

c) 1150 

d) 11500 
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4. (IBFC / Emdec - 2016) Paulo comprou dois pacotes de balas: 

um contendo 84 balas e outro contendo 74 balas e as distribuiu 
em quantidades iguais para 12 pessoas. Nessas condições o 

total de balas que restou à Paulo foi:  

a) 0 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

 

5. (IBFC / Emdec - 2016) O total de divisores naturais do 

número 360 é: 

a) 24 

b) 18 

c) 16 

d) 28 

 

6. (IBFC / Emdec - 2016) Sabendo que o menor múltiplo comum 

entre dois números naturais é igual a 24, então o produto entre 
os dois números, sendo que um deles é o número 6, é igual a: 

a) 30 

b) 48 

c) 36 

d) 42 

 

7. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) Um levantamento 
efetuado entre 480 pessoas mostrou que muitas delas 

mantinham dois chips de celular, A e B, conforme a tabela a 
seguir: 
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O total de pessoas que mantinham somente o chip B, sabendo 

que todas as pessoas mantinham pelo menos um dos chips, é: 

a) 240 

b) 80 

c) 160 

d) 120 

e) 140 

 

8. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2015) O total de múltiplos 
de 4 existentes entre os números 23 e 125 é: 

a) 25 

b) 26 

c) 27 

d) 28 

e) 24 

 

9. (IBFC / MGS - 2016) As razões entre a progressão aritmética 
3,7,... e a progressão geométrica cujo primeiro termo é 5 são 

iguais. Desse modo, o quinto termo da progressão geométrica 
é igual a:  

a) 320 

b) 80 

c) 1280 

d) 2560 

 

10. (IBFC / MGS - 2016) Um diretor de empresa deve escolher 
3 dentre 10 funcionários para viajarem a uma filial da empresa. 

O total de possibilidades de escolha possíveis para esse diretor 
é: 
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a) 720 

b) 120 

c) 360 

d) 180 

 

11. (IBFC / EMBASA - 2015) Os valores lógicos das 

proposições, p:”3 + 2 = 5 e o dobro de 4 é 12”; q:”Se a metade 
de 10 é 6, então 3 + 5 = 7” são, respectivamente:  

a) F,F 

b) F,V  

c) V,F  

d) V,V 

 

12. (IBFC / EMBASA - 2015) Sabendo que todo A é B, todo C é 
B e que nenhum C é A, segue necessariamente que:  

a) Algum A é C 

b) Nenhum B é A 

c) Algum B não é C  

d) Algum C não é B 

 

13. (IBFC / EMBASA - 2015) Paulo quer assistir um filme e 

tem disponível 5 filmes de terror, 6 filmes de aventura e 3 
filmes de romance. O total de possibilidades de Paulo assistir a 

um desses filmes é de:  

a)  90 

b)  33 

c) 45 

d) 14 
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14. (IBFC / EBSERH - 2015) Marcos utilizou 3/4 de 3/5 do 
salário que recebeu para pagar dívidas, e gastou ainda 20% do 

restante do salário para comprar mantimentos. Se ainda lhe 
restou R$ 1.320,00, então o valor total do salário que Marcos 

recebeu foi, em reais, igual a: 

a) R$ 2.500,00 

b) R$ 2.357,14 

c) R$ 3.771,43 

d) R$ 3.000,00 

e) R$ 3.200,00 

 

15. (IBFC / EBSERH - 2015) Considerando a sequencia lógica: 

3, A, 5, C, 8, E, 12, G,..., o décimo e o décimo terceiro termos da 
sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, 

respectivamente: 

a) I ; 30 

b) 30 ; L 

c) I ; 23 

d) K ; 23 

e) 23 ; I 

 

16. (IBFC / CEP28 - 2015) Considerando a sequência lógica 

2,2,5,6,8,18,11,54,14.... o décimo e décimo primeiro termos da 
sequencia são, respectivamente: 

a) 108 e 17 

b) 162 e 17 

c) 162 e 18 

d) 57 e 28 
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17. (IBFC / SEE-MG - 2015) Um número X é composto por 4 

algarismos, sendo o da centena igual ao dobro do algarismo da 
unidade e o algarismo da dezena igual ao triplo do algarismo 

restante. Se a soma dos algarismos do número X é igual a 14, 

então a soma do algarismo da unidade com o algarismo da 
dezena é igual a: 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 6 

 

18. (IBFC / SEE-MG - 2015) Numa operadora de telefonia 

celular o valor, por minuto, de cada ligação até 6 minutos é R$ 
1,40 e após esse tempo, cada minuto adicional é R$ 1,15. Se um 

cliente, num determinada ligação, um cliente utilizou 14 
minutos, então a diferença a mais que pagaria, caso o minuto 

fosse R$ 1,70; sem limite de tempo, seria de: 

a) R$ 7,80 

b) R$ 6,20 

c) R$ 7,90 

d) R$ 4,50 

 

19. (IBFC / EBSERH - 2015) Dentre as alternativas, a única 

correta, em relação aos conectivos lógicos, é: 

a) O valor lógico da disjunção entre duas proposições é falsa se o 

valor lógico de somente uma das proposições for falso. 

b) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é verdade se, 

o valor lógico de somente uma das proposições for verdade. 

c) O valor lógico do condicional entre duas proposições é falsa se o 

valor lógico das duas proposições for falso. 

d) O valor lógico do bicondicional entre duas proposições é falsa se o 

valor lógico de somente uma das proposições for falso. 
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e) O valor lógico da conjunção entre duas proposições é falsa se o 

valor lógico de somente uma das proposições for falso. 

 

20. (IBFC / EBSERH - 2015) A frase “Carlos não passou no 
vestibular, então vai estudar numa faculdade particular”, 

equivale, logicamente, à frase: 

a) Carlos não passou no vestibular e vai estudar numa faculdade 

particular. 

b) Carlos passou no vestibular ou vai estudar numa faculdade 

particular. 

c) Se Carlos passou no vestibular, então não vai estudar numa 

faculdade particular. 

d) Carlos passou no vestibular e não vai estudar numa faculdade 

particular. 

e) Carlos não passou no vestibular ou vai estudar numa faculdade 

particular. 

 

21. (IBFC / EBSERH - 2016) Um argumento válido para: “Se 

João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo 
foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é: 

a) Se João estudou, então Ana é dentista. 

b) Se João não estudou, então Ana não é dentista. 

c) Se João não estudou, então Ana é dentista. 

d) Se João estudou, então Ana não é dentista. 

e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso. 

 

22. (IBFC / EBSERH - 2016) Se o valor lógico de uma 
proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é 

falso, então é correto afirmar que o valor lógico de: 

a) p conjunção q é verdade. 

b) p disjunção q é falso. 
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c) p condicional q é falso. 

d) p bicondicional q é verdade. 

e) q condicional p é falso. 

 

23. (IBFC / EBSERH - 2016) A frase “Se a ave voa, então o 

sapo pula” é equivalente a frase: 

a) A ave não voa ou o sapo pula. 

b) O sapo não pula ou a ave voa. 

c) Se o sapo pula, então a ave não voa. 

d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa. 

e) A ave não voa e o sapo não pula. 

 

24. (IBFC / EBSERH - 2016) Numa academia foi feita uma 

pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores 
utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 

fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e 
musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três 

modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos 
uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem 

musculação e ginástica, é: 

a) 45 

b) 30 

c) 20 

d) 28 

e) 38 

 

25. (IBFC / EBSERH - 2016) João comprou um produto e 

pagou R$216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real 
do produto. Nessas condições 2/3 do valor real do produto 

equivale a: 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

a) R$ 115,20 

b) R$ 120,00 

c) R$ 60,00 

d) R$ 144,00 

e) R$ 172,80 

 

26. (IBFC / EMBASA - 2015) A negação da frase “O cachorro 

late ou a vaca não grunhe" é:  

a) O cachorro não late e a vaca grunhe. 

b) O cachorro não late ou a vaca não grunhe. 

c) O cachorro late se, e somente se, a vaca não grunhe. 

d) Se o cachorro não late, então a vaca grunhe. 

 

27. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) De acordo com a sequência 

infinita:  

M,A,T,E,M,A,M,A,T,E,M,A,...,  

a letra representada pelo elemento da 145ª posição da 

sequência é:  

a) T  

b) A 

c) M  

d) E 

 

28. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) De acordo com o raciocínio 

lógico proposicional, a negação da frase “O carro é novo e a 

moto é seminova”, é: 

a) O carro não é novo e a moto não é seminova. 

b) O carro não é novo e a moto é seminova. 
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c) O carro não é novo ou a moto é seminova. 

d) O carro não é novo ou a moto não é seminova. 

 

29. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) O valor lógico da proposição 
composta (2/5 de 40 = 16) ou (30% de 150 = 60) é:  

a) Verdade 

b) Falso 

c) Inconclusivo 

d) Falso ou verdade 

 

30. (IBFC / SAEB-BA - 2015) De acordo com a sequência 
lógica 1,A,3,E,6,I,10,M,15,Q,..., o 12° termo e o 13° termo da 

sequência, considerando o alfabeto de 26 letras, são, 
respectivamente: 

a) T, 21  

b) U,21  

c) V,28 

d) U,28 

e) T, 26 

 

31. (IBFC / Pref. de Várzea Grande-MT - 2016) Sabe-se que o 
conjunto A possui 8 elementos diferentes entre si e que o 

conjunto B possui 9 elementos diferentes entre si. Desse modo, 
é correto afirmar que: 

a) O conjunto união entre A e B possui 17 elementos. 

b) O conjunto intersecção entre A e B possui 8 elementos. 

c) O conjunto união entre A e B pode possuir 9 elementos. 

d) O conjunto intersecção entre A e B pode possuir 9 elementos. 
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32. (IBFC / Pref. de Várzea Grande-MT - 2016) O total de 

elementos comuns entre os divisores do número 48 e do 
número 72 é: 

a) 7 

b) 8 

c) 9 

d) 10 

 

 

 

 

 

33. (IBFC / Pref. de Várzea Grande-MT - 2016) Há três anos 

atrás a idade de Paulo era a mesma que o menor múltiplo 
comum entre os números 12 e 18. 

Nessas circunstâncias a idade de Paulo daqui 2 anos será: 

a) 41 

b) 39 

c) 36 

d) 35 

 

34. (IBFC / EBSERH - 2016) A fração reduzida que representa 
o total de mulheres pelo total de homens numa sala com 84 

pessoas é representada por 3/4. Nessas condições, o total de 

homens na sala é: 

a) 63 

b) 36 

c) 48 

d) 21 
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e) 42 

 

35. (IBFC / EBSERH - 2016) Mauro pagou R$ 90,00 por um 
produto já incluso 25% de desconto. Desse modo, o valor do 

produto sem desconto é igual a: 

a) R$ 117,00 

b) R$ 63,00 

c) R$ 130,00 

d) R$ 122,00 

e) R$ 120,00 

 

36. (IBFC / EBSERH - 2016) Os números 3, 8, 18, 38, 78,... 

apresentam, nessa ordem, uma sequência lógica. Nessas 
circunstâncias, o sétimo número dessa sequência é: 

a) 158 

b) 148 

c) 168 

d) 318 

e) 328 

 

37. (IBFC / EBSERH - 2016) Com relação aos conectivos 
lógicos é correto afirmar que: 

a) O condicional entre duas proposições cujos valores lógicos são 

falsos tem valor lógico verdadeiro. 

b) A conjunção entre duas proposições cujos valores lógicos são 

falsos tem valor lógico verdadeiro. 

c) A disjunção entre duas proposições cujos valores lógicos são falsos 

tem valor lógico verdadeiro. 
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d) O bicondicional entre duas proposições cujos valores lógicos são 

falsos tem valor lógico falso. 

e) A conjunção entre duas proposições cujos valores lógicos são 

verdadeiros tem valor lógico falso. 

 

38. (IBFC / EBSERH - 2016) De acordo com a equivalência 

lógica a negação da frase “O mato é verde e o céu é azul” é a 
frase: 

a) O mato não é verde e o céu não é azul. 

b) O mato não é verde ou o céu não é azul. 

c) O mato não é verde e o céu é azul 

d) O mato e verde e o céu não é azul. 

e) O mato não é verde ou o céu é azul. 

 

39. (IBFC / MGS - 2016) Numa P.A.(progressão aritmética) o 
segundo termo é igual a 15 e a razão é igual a (-2). Nessas 

condições, a soma dos sete primeiros termos dessa P.A. é: 

a) 77 

b) 63 

c) 80 

d) 64 

 

40. (IBFC / Fundação Hemominas - 2013) Considerando a 

sequência lógica  

 

o valor do décimo terceiro termo é igual a: 

a) 16  

b) 13/10  
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c) 3/2 

d) 8 

 

41. (IBFC / FJPO - 2011) O número de múltiplos de 9 que têm 
exatamente quatro algarismos é de: 

a) 1.000 

b) 999 

c) 990 

d) 100 

 

42. (IBFC / FJPO - 2011) A diferença entre 12,8333.. e 
5,171717... é equivalente à fração: 

a) 7,6616 

b) 758/90 

c) 7585/999 

d) 1517/198 

43. (IBFC / MP-SP - 2011) O salário de Carlos é dividido em 

parcelas proporcionais aos números 16, 40, 32 e 24, para pagar 
suas contas mensais. Este mês, ele recebeu líquido o valor de 

R$3.640,00. A maior dessas parcelas foi de: 

a) R$780,00 

b) R$1.040,00 

c) R$1.300,00 

d) R$2.600,00 

 

44. (IBFC / MP-SP - 2011) O aumento percentual do salário 

mínimo de 1996, que era de R$112,00, para o salário mínimo 
de 2010, no valor de R$510,00, foi de: 

a) 355,4% 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

b) 365,4% 

c) 455,4% 

d) 465,4% 

 

45. (IBFC / FJPO - 2011) Para o preparo de um suco de 

abacaxi, é utilizado um suco concentrado de abacaxi, em que 
para cada litro de suco concentrado devem ser adicionados 3 

litros de água. Se no suco concentrado existem apenas 20% de 
polpa de abacaxi, então a porcentagem, no volume final, de 

polpa de abacaxi no suco de 

a) 2% 

b) 5% 

c) 20% 

d) 60% 

 

46. (IBFC / FJPO - 2011) João foi de São Paulo a Curitiba 

dirigindo a uma velocidade constante. Percorreu 100 
quilômetros em 1h20min. Sabendo-se que levou 5 horas para 

chegar em Curitiba, podemos dizer que  foram percorridos: 

a) 486 km 

b) 425 km 

c) 375 km 

d) 300 km 

 

47. (IBFC / FUNED - 2012) A negação da frase “Celso é médico 
e Paula é enfermeira” é: 

a) Celso não é médico ou Paula não é enfermeira. 

b) Celso não é médico e Paula não é enfermeira. 

c) Se Celso não é médico então Paula não é enfermeira. 

d) Celso não é médico mas Paula não é enfermeira 
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48. (IBFC / FUNED - 2012) Considere as proposições: 

t: 3 é um número primo. 

u: 2 é um quadrado perfeito. 

Sendo (V) para o valor verdade e (F) para o valor falso, pode-

se dizer que: 

a) t ^ u = V  

b) u  t = F 

c) t   u = V 

d) u disjunção t = V 

 

49. (IBFC / Seplag-FHA - 2012) O gráfico abaixo indica o total 
de pacientes atendidos, num único dia, em um consultório 

médico com 4 salas. 

 

De acordo com o gráfico, é INCORRETO afirmar que: 

a)  o total de pacientes atendidos, nesse dia, nas salas 1 e 3 foi 

maior que o total de pacientes atendidos nas salas restantes 

b) o total de pacientes atendidos, nesse dia, nas salas 2 e 4, foi 

menor que o total de pacientes atendidos nas salas restantes 
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c) o percentual de pacientes atendidos, nesse dia, nas salas 1 e 3, foi 

maior que 53% de todos os atendimentos 

d) o percentual de pacientes atendidos, nesse dia, nas salas 2 e 4, foi 

menor que 48% de todos os atendimentos 

 

50. (IBFC / Fundação Hemominas - 2013) Paulo trabalha ou 

Marcos joga futebol equivale logicamente a dizer que: 

a) Se Paulo não trabalha, então Marcos joga futebol. 

b) Paulo trabalha e Marcos não joga futebol. 

c) Paulo trabalha se, e somente se, Marcos joga futebol. 

d) Se Paulo não trabalha, então Marcos não joga futebol. 

 

51. (IBFC / Fundação Hemominas - 2013) Mauro gastou 3/8 

de seu salário com aluguel e 20% do restante com vestuário e 
ainda restou de seu salário o  valor de R$ 1.400,00. O valor que 

Mauro pagou de aluguel foi de: 

a) R$ 1.250,00  

b) R$ 1.050,00 

c) R$ 1.235,00 

d) R$ 840,00 

 

52. (IBFC / Fundação Hemominas - 2013) O valor lógico de 
uma proposição p é verdadeiro e o valor lógico de uma 

proposição q é falso. Nessas condições, o valor lógico da 

proposição composta [(~p q)  p] ^ ~q é: 

a) Falso  

b) Inconclusivo  

c) Falso ou verdadeiro 

d) Verdadeiro 
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53. (IBFC / FUNED - 2012) Sejam as proposições: 

p: Carlos joga bola. 

q: João é esportista. 

r: Maria joga vôlei. 

Uma escrita simbólica correta da proposição composta: Carlos 

joga bola ou Maria não joga vôlei é condição necessária e 

suficiente para que João seja esportista é: 

a) p v ~r  q  

b) (p v ~r)  q  

c) (p v ~r)   q 

d) p v (~r   q)  

 

54. (IBFC / FUNED - 2012) Sendo o valor lógico de a verdade, 

ou seja, V(a) = V, e o valor lógico de b falso, ou seja, V(b) = F , 
a alternativa incorreta é: 

a) (a  ~b)   b = V  

b) (a  b)   ~b = F 

c) ~(a  ~b) b = V 

d) a  (~b   b) = F 

 

55. (IBFC / FUNED - 2012) A proposição composta p   (q 

^~p) é: 

a) Tautologia.  

b) Indeterminada. 

c) Contradição. 

d) Contra - válida 
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56. (IBFC / FUNED - 2012) Sabendo-se que p   ~q é 

verdadeiro e ~p ^q é falso, é correto afirmar que: 

a) p é verdadeiro e q é verdadeiro. 

b) p é falso e q é verdadeiro. 

c) p é verdadeiro e q é falso. 

d) p é falso e q é falso. 

 

57. (IBFC / FUNED - 2012) A proposição composta que é 

equivalente à proposição “Se Marcos está feliz, então Mara foi 
à escola” é: 

a) Marcos está feliz ou Mara não foi à escola. 

b) Marcos não está feliz ou Mara foi à escola. 

c) Marcos não está feliz ou Mara não foi à escola. 

d) Marcos não está feliz se, e somente se, Mara foi à escola. 

 

58. (IBFC / FUNED - 2012) Das afirmações abaixo, a única que 
é verdadeira é: 

a) A disjunção p v q é verdadeira se e somente se p e q são 

verdadeiras. 

b) A conjunção p ^ q é falsa se e somente se p e q são falsas. 

c) A bicondicional p   q é falsa se e somente se p e q são falsas. 

d) A condicional p  q é falsa se e somente se p é verdadeira e q é 

falsa. 

 

59. (IBFC / FUNED - 2012) A proposição que é equivalente a 

p  q é: 

a) ~q  ~p  

b) ~p  ~q  
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c) q  p 

d) ~( p  q) 

 

60. (IBFC / FUNED - 2012) Sejam as proposições: 

p: Mario comprou o ingresso. 

q: O filme era bom. 

A proposição “Se Mario comprou o ingresso, então o filme era 

bom se, e somente se, Mario não comprou o ingresso ou o 

filme era bom”. 

a) Tautologia  

b) Contradição  

c) Indeterminada 

d) Contingência 

 

61. (IBFC / FUNED - 2012) Sendo o valor lógico de t verdade, 

ou seja, V(t) = V, e o valor lógico de u falso, ou seja, V(u) = F , 
o valor lógico da proposição composta (~t  r)   (~u ^s) é: 

a) Verdade.  

b) Falso.  

c) s 

d) r 

 

62. (IBFC / FUNED - 2012) Sabendo-se que p ~q é 
verdadeiro e ~p v q é falso, é 

correto afirmar que: 

a) p é verdadeiro e q é verdadeiro. 

b) p é verdadeiro e q é falso. 

c) p é falso e q é verdadeiro. 
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d) p é falso e q é falso. 

 

63. (IBFC / FUNED - 2012) A negação da frase “César não é 
rico ou Pedro é dentista” é: 

a) César é rico ou Pedro não é dentista. 

b) César não é rico e Pedro não é dentista. 

c) Se César é rico, então Pedro não é dentista. 

d) César é rico e Pedro não é dentista. 

 

64. (IBFC / FUNED - 2012) A proposição composta que é 
equivalente à proposição 

“O Brasil se localiza na América ou o marco zero fica em Goiás” é: 

a) O Brasil não se localiza na América ou o marco zero não fica em 

Goiás. 

b) Se o Brasil não se localiza na América, então o marco zero fica em 

Goiás. 

c) Se o marco zero fica em Goiás, então o Brasil se localiza na 

América. 

d) Se o Brasil se localiza na América, então o marco zero fica em 

Goiás. 

 

65. (IBFC / FUNED - 2012) Das afirmações abaixo, a única 

verdadeira é: 

a) A condicional p  q é falsa se e somente se p é falsa e q é 

verdadeira. 

b) A disjunção p v q é falsa se qualquer uma das proposições, p ou q, 

for falsa. 

c) A conjunção p ^ q é verdadeira se e somente se p e q são 

verdadeiras. 

d) A bicondicional p   q é falsa se e somente se p e q são falsas. 
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66. (IBFC / Fundação Hemominas - 2013) Se p e q são 
proposições e ~p e ~q suas respectivas negações, então 

podemos dizer que (pq)   (~q ^ p) é uma: 

a) Tautologia  

b) Contingência  

c) Contradição 

d) Equivalência 

 

67. (IBFC / Seplag-FHA - 2012) Paulo pagou R$ 15,62 por 4 
kg de um produto A e R$ 19,53 por 5 kg de um produto B. 

Nessas condições, e sem arredondar as casas decimais, pode-

se dizer que: 

a) o valor de 10 kg do produto A é maior que o valor de 10 kg do 

produto B. 

b) o valor de 10 kg do produto A é igual ao valor de 10 kg do produto 

B. 

c) o valor de 10 kg do produto A é menor que o valor de 10 kg do 

produto B. 

d) só é possível resolver a questão se arredondarmos as casas 

decimais. 

 

68. (IBFC / FJPO - 2011) As provas da professora Rita valem 

10 pontos para um determinado número de questões. Como no 

dia da prova ela chegou atrasada, para não prejudicar os 
alunos, ela resolveu tirar 4 questões e deixar a prova valendo 

8, mantendo assim o mesmo valor para cada questão. Nesta 
situação, o número de questões da prova original era de: 

a) 24 

b) 20 

c) 18 

d) 16 
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69. (IBFC / Pref. de Campinas - 2012) Para completar uma 
obra foram necessários 12 pedreiros trabalhando 6 horas por 

dia. Se a obra tivesse que ser feita com 3 pedreiros a menos 
então o total de horas necessárias para completar a obra seria 

de: 

a) 8 

b) 9 

c) 4,5 

d) 10 

 

70. (IBFC / Pref. de Campinas - 2012) Ana comprou um 

produto e pagou R$ 45,00, já incluso um desconto de 10%. O 
valor de dois produtos, sem desconto, idênticos ao que Ana 

comprou, é de: 

a) R$ 99,00 

b) R$ 100,00 

c) R$ 110,00 

d) R$ 98,00 

 

71. (IBFC / Pref. de Campinas - 2012) João gastou 3/8 de seu 
salário com alimentação. A porcentagem do salário de João que 

ainda sobrou foi de: 

a) 60% 

b) 65% 

c) 37,5% 

d) 62,5% 

 

72. (IBFC / MPE-SP - 2011) As sequências (1, 2, x) e (12, y, 

3) são progressões, cujos termos são, respectivamente, 
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grandezas inversamente proporcionais. Assim, o produto entre 

as razões dessas progressões vale: 

a) (1/2) 

b) 1 

c) 4 

d) 6 

 

73. (IBFC / MPE-SP - 2011) Um lojista orientou seus 

vendedores para que no preço final da mercadoria multiplicasse 
o valor por 0,8. Isto significa que a mercadoria terá: 

a) um acréscimo de 20% 

b) um acréscimo de 8% 

c) um desconto de 8% 

d) um desconto de 20% 

 

74. (IBFC / MPE-SP - 2011) Manoel mora na Bahia, mas está 
pensando em se mudar para São Paulo. Pesquisando pela 

internet viu um anúncio de venda de um terreno de 20 alqueires 
em São Paulo e ficou entusiasmado com o valor encontrado. Só 

que descobriu que a medida do alqueire paulista é de 24.200m2 
e que a medida do alqueire baiano é de 193.600m2. Pelo 

alqueire baiano estaria comprando: 

a) 20 alqueires 

b) 2,5 alqueires 

c) 5 alqueires 

d) 7,5 alqueires 

 

75. (IBFC / MPE-SP - 2011) Um trecho de 100m de uma 

estrada foi recapeada em 5 dias por 3 trabalhadores. Para 
recapear 400m da mesma estrada em seis dias serão precisos: 

a) 5 trabalhadores 
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b) 8 trabalhadores 

c) 10 trabalhadores 

d) 18 trabalhadores 

 

76. (IBFC / MPE-SP - 2011) Uma pessoa ganha R$330,00 em 

3 dias, ou seja, seu salário mensal é de: 

a) R$3.000,00 

b) R$3.030,00 

c) R$3.300,00 

d) R$3.600,00 

 

77. (IBFC / MPE-SP - 2011) Um caminhão-pipa contém 
30.000L de água e descarrega 1.000L a cada 6 minutos. O 

tempo necessário para descarregar 10.000L é de 

a) 2 horas 

b) 1 hora 

c) 12 minutos 

d) 0,6 horas 

 

78. (IBFC / MPE-SP - 2011) Num suco de maracujá 

concentrado temos 30% de polpa com água, mas só 40% desta 
mistura é a própria fruta. A porcentagem da fruta neste suco é 

de: 

a) 40% 

b) 30% 

c) 16% 

d) 12% 
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79. (IBFC / MPE-SP - 2011) Numa fazenda, a principal fonte 

de renda é o plantio de laranja. A colheita começou na segunda-
feira; sabendo que todos os dias são retiradas 10% da produção 

de laranja existentes naquele dia, podemos dizer que ao final 

da quinta-feira da mesma semana ainda havia na fazenda: 

a) 65,61% da colheita 

b) 34,39% da colheita 

c) 32,9% da colheita 

d) 10% da colheita 

 

80. (IBFC / MPE-SP - 2011) Para pintar um galpão, possuo 
36L de tinta. Com esta tinta consigo pintar uma faixa de 126m 

de comprimento por 60cm de altura. Acrescentando 12L de 
tinta e aumentando a altura em mais 12cm, pintarei uma faixa 

de: 

a) 140m de comprimento 

b) 98,81m de comprimento 

c) 78,75m de comprimento 

d) 20,16m de comprimento 

 

81. (IBFC / MPE-SP - 2011) Amélia foi a uma loja comprar um 

celular e gostou de dois modelos (A e B). Para o celular A, ela 
só possuía 75% do valor para comprá-lo à vista. O vendedor 

ofereceu 5% de desconto, mas mesmo assim faltavam R$76,00. 
O jeito foi comprar o celular B, pois o que Amélia possuía era 

suficiente para comprá-lo à vista sem desconto. O valor gasto 
no celular B foi de: 

a) R$385,00 

b) R$380,00 

c) R$304,00 

d) R$285,00 
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82. (IBFC / MPE-SP - 2011) Um pintor gasta 50 dias para 

pintar 2/3 de uma escola, ou seja, para pintar 3/5 da mesma 
escola serão gastos: 

a) 50 dias 

b) 45 dias 

c) 30 dias 

d) 20 dias 

 

83. (IBFC / MPE-SP - 2011) Carlos e seus amigos juntos 
possuíram R$480,00 para fazer um bolão da mega-sena. Antes 

de fazer o jogo, mais 6 amigos também entraram no bolão e o 
total passou a ser R$600,00. O total de amigos que 

participaram do bolão, incluindo Carlos, foi de: 

a) 20 

b) 30 

c) 36 

d) 48 

 

84. (IBFC / MPE-SP - 2011) A distância que um trem percorre 

durante 2h45min, numa velocidade média de 160km/h, é de: 

a) 330km 

b) 440km 

c) 220km 

d) 400km 

 

85. (IBFC / MPE-SP - 2011) Um livro que custa R$28,16 dá um 

lucro de 12% sobre o preço de venda. Este livro está sendo 
vendido ao preço de: 

a) R$29,00 

b) R$30,12  
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c) R$31,96 

d) R$32,00 

 

86. (IBFC / MPE-SP - 2011) Uma milha marítima tem 1.852m. 
A velocidade de um navio é dada em nós, ou milha/hora. Por 

conta destas informações, um torpedo que tem a velocidade 
igual a 30 nós possui aproximadamente: 

a) 56km/h 

b) 30km/h 

c) 16km/h 

d) 12km/h 

 

87. (IBFC / MPE-SP - 2011) Ligia foi ao supermercado e 
verificou que o preço de 600g de presunto era equivalente ao 

preço de 1,5kg de apresuntado. Com o mesmo valor, resolveu 
comprar uma quantia de cada um, ou seja, 400g de presunto e: 

a) 1,5 kg de apresuntado 

b) 1 kg de apresuntado  

c) 600 g de apresuntado 

d) 500 g de apresuntado 

 

88. (IBFC / MPE-SP - 2011) Roberto foi a duas agências de 
viagem e verificou que com o mesmo valor, era possível 

contratar um pacote de viagem de 7 dias na agência A e 10 dias 
na agência B. Depois de muito analisar, acabou contratando um 

pacote de viagem de 7 dias na agência B. Nestas condições, 
economizou: 

a) 70% do valor inicial 

b) 50% do valor inicial 

c) 35% do valor inicial 
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d) 30% do valor inicial 

 

89. (IBFC / MPE-SP - 2011) Percorrendo 100km, Ana 
observou que seu veículo estava consumindo 1 litro a cada 

15km. Com a mesma quantidade de combustível, o veículo de 
Roberta estava consumindo 1 litro a cada 12km, ou seja, o 

veículo de Roberta percorreu: 

a) 120km 

b) 100km 

c) 90km 

d) 80km 

 

90. (IBFC / Emdec - 2016) Uma costureira utilizou um quinto 

de um novelo de lã e mais dois terços do mesmo novelo. Desse 
modo, a fração que representa o total do novelo que a 

costureira utilizou é: 

  a) 2/15 

  b) 3/8 

  c) 3/4 

  d) 13/15 

 

91. (IBFC / Emdec - 2016) O total, em centímetros, da soma 

entre 23 metros e 124 decímetros é igual a: 

  a) 3540 

  b) 354 

  c) 1470 

  d) 2424 

 

92. (IBFC / Emdec - 2016) Dentre as alternativas, a única 
incorreta é: 
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  a) 34 gramas = 34000 miligramas  

  b) 230 decalitros = 2300 litros 

  c) 12 hectômetros = 12000 decímetros  

  d) 3000 centigramas = 3 gramas 

 

93. (IBFC / Emdec - 2016) Carlos almoçou em certo dia no 

horário das 12:45 às 13:12. O total de segundos que representa 
o tempo que Carlos almoçou nesse dia é: 

  a) 1840 

  b) 1620 

  c) 1780 

  d) 2120 

 

94. (IBFC / Emdec - 2016) Despejando-se dois terços da água 
de um recipiente totalmente cheio, enchemos 40 copos de 250 

mililitros cada um. Nessas condições, a capacidade de água que 
sobrou no recipiente foi de: 

  a) 5 litros 

  b) 15 litros 

  c) 8 litros. 

  d) 4 litros 

 

95. (IBFC / Emdec - 2016) O valor da expressão numérica 

[6.(9.3 - 6.2) ÷ 9 + 1] é igual a:  

  a) 10 

  b) 9 

  c) 11 

  d) 8 
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96. (IBFC / Emdec - 2016) A razão entre o número de porcos e 
o número de  galinhas numa fazenda, nessa ordem, é 3/5 . Se 

o total  de galinhas e porcos da fazenda é 120, então o total de 
porcos da fazenda é:  

  a) 45 

  b) 72 

  c) 75 

  d) 48 

 

97. (IBFC / Pref. de Várzea Grande-MT - 2016) Na sala 1 de 

certo cinema havia 15 fileiras com 9 pessoas sentadas e na sala 

2 havia 16 fileiras com 7 pessoas sentadas. Se todas as pessoas 
presentes nas duas salas fossem colocadas na sala 3 dispostas 

em 18 fileiras com 14 pessoas sentadas, então o total de 
pessoas que ficariam em pé, seria igual a: 

a) 5 

b) 7 

c) 9 

d) 11 

 

Gabarito Raciocínio Lógico 

 

1.  LETRA B 

2.  LETRA D 

3.  LETRA B 

4.  LETRA C 

5.  LETRA A 

6.  LETRA B 

7.  LETRA C 

8.  LETRA A 

9.  LETRA C 

10.  LETRA B 

11.  LETRA B 
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12.  LETRA C 

13.  LETRA D 

14.  LETRA D 

15.  LETRA A 

16.  LETRA B 

17.  LETRA B 

18.  LETRA B 

19.  LETRA D 

20.  LETRA B 

21.  LETRA D 

22.  LETRA C 

23.  LETRA A 

24.  LETRA E 

25.  LETRA B 

26.  LETRA A 

27.  LETRA C 

28.  LETRA D 

29.  LETRA A 

30.  LETRA D 

31.  LETRA C 

32.  LETRA B 

33.  LETRA A 

34.  LETRA C 

35.  LETRA E 

36.  LETRA D 

37.  LETRA A 

38.  LETRA B 

39.  LETRA A 

40.  LETRA C 

41.  LETRA A 

42.   LETRA D 

43.  LETRA C 

44.  LETRA A 

45.  LETRA B 

46.  LETRA C 

47.  LETRA A 

48.   LETRA D 

49.  LETRA C 

50.  LETRA A 

51.  LETRA B 

52.  LETRA D 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

53.  LETRA C 

54.  LETRA A 

55.  LETRA B 

56.  LETRA C 

57.  LETRA B 

58.  LETRA D 

59.  LETRA A 

60.  LETRA A 

61.  LETRA C 

62.  LETRA B 

63.  LETRA D 

64.  LETRA B 

65.  LETRA C 

66.  LETRA C 

67.  LETRA C 

68.  LETRA B 

69.  LETRA A 

70.  LETRA B 

71.  LETRA D 

72.  LETRA B 

73.  LETRA D 

74.  LETRA B 

75.  LETRA C 

76.  LETRA C 

77.  LETRA B 

78.  LETRA D 

79.  LETRA A 

80.  LETRA A 

81.  LETRA D 

82.  LETRA B 

83.  LETRA B 

84.  LETRA B 

85.  LETRA D 

86.  LETRA A 

87.  LETRA B 

88.  LETRA D 

89.  LETRA D 

90.  LETRA D 

91.  LETRA A 

92.  LETRA D 

93.  LETRA B 
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Todas essas questões serão resolvidas e comentadas pelos 

professores em nossos cursos completos para o TJ/PE 2017, 

compostos por aulas em PDF e videoaulas. Para conhecê-los, acesse:  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-

tribunal-de-justica-de-pernambuco/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.  LETRA A 

95.  LETRA C 

96.  LETRA A 

97.  LETRA A 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-tribunal-de-justica-de-pernambuco/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-tribunal-de-justica-de-pernambuco/
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Questões IBFC – Informática (Prof. Victor Dalton) 

1 - Conceitos Básicos e Hardware 

1. (IBFC / COMLURB - 2016) Método de acesso diz respeito à 

forma como o conteúdo de um arquivo é acessado. O método 
de acesso mais simples é o: 

a) indexado. 

b) sequencial.  

c) linear. 

d) matricial. 

 

2. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) 

Identifique a alternativa que apresenta o que é considerado o 
menor componente de uma imagem digital: 

a) cmyk 

b) pixel 

c) ocr 

d) raw 

e) rgb 

 

3. (IBFC / MGS - 2015) A ULA e os registradores são parte 

integrante dos microprocessadores da família X86. A sigla ULA 
tem como significado técnico:  

a) Unificação Logaritma e Algorítmica  

b) Unidade Lógica e Aritmética 

c) Unidade Logarítmica e Analítica  

d) Unificação Lógica de Algoritmos 

 

4. (IBFC / MGS - 2015) “Nos sistemas operacionais mais 

recentes, os_______ são também utilizados para expandir a 
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______________, através da gestão de _______". Assinale a 

alternativa que complete correta e respectivamente as lacunas:  

a) discos rígidos - memória RAM - memória virtual  

b) processadores - memória ROM - memória virtual 

c) discos rígidos - memória ROM - memória principal  

d) processadores - memória RAM - memória principal  

 

5. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Quanto à digitalização de 

documentos complete a seguinte frase: “A resolução linear é 
determinada pelo número de _________utilizados para 

apresentar a imagem, e expressa em pontos por polegada (dpi) 
da vertical e horizontal da imagem digital (eixo X, Y)":  

a) pixels 

b) points 

c) dots 

d) spots 

 

6. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Em termos de tipologia temos 

basicamente dois tipos de memórias: a primária e a secundária. 

Identifique a alternativa que apresenta corretamente uma 
memória do tipo primária: 

a) DVD 

b) RAM 

c) HD 

d) Pen Drive 

e) Modem 

 

2 - Microsoft Windows 

7. (IBFC / Emdec - 2016) No ambiente Microsoft Windows 8.1, 

quando você deseja abrir alguma função, você pode (por 
padrão) levar o cursor do mouse até o canto superior direito da 
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tela, de onde surgirá, inicialmente, uma barra com algumas 

opções. Estas opções (por padrão) estão listadas a seguir, 
exceto pelo que se lê na alternativa: 

a) Reiniciar/Ligar/Desligar. 

b) Pesquisar. 

c) Compartilhar. 

d) Dispositivos. 

 

8. (IBFC / Emdec - 2016) O programa do Windows, em inglês, 
denominado Windows Task Manager tem como principais 

funcionalidades as alternativas abaixo, exceto:  

a) realizar cálculos em octal e binário. 

b) visualizar os processos em execução. 

c) exibir gráfico da conexão da rede local. 

d) mostrar o histórico de uso da CPU e da memória física. 

 

9. (IBFC / Emdec - 2016) No sistema operacional Windows 7, 
para que um programa seja executado automaticamente ao 

iniciar o sistema, deve-se inserir um atalho desse programa na 

pasta:  

a) Programas Iniciais. 

b) Contextualização do Sistema. 

c) Inicialização do Sistema. 

d) Inicializar. 

 

10. (IBFC / Emdec - 2016) O usuário convive com o Windows 
XP e quer começar a aprender o Windows 7. Para tanto, como 

ele tem um disco rígido com bastante espaço, ele quer na hora 
de iniciar o computador escolher qual sistema operacional irá 

utilizar. Portanto, no disco rígido deverá ter:  

a) duas trilhas. 
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b) dois cilindros. 

c) duas partições. 

d) dois setores. 

 

11. (IBFC / Emdec - 2016) Quanto ao conceito de domínio no 
Windows 7, analise as afirmativas abaixo, dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta (de cima para baixo):  

( ) pode haver milhares de computadores em um domínio. 

( ) os computadores de redes, em local de trabalho, geralmente fazem 

parte de um domínio.  

a) V - V 

b) V - F 

c) F - V 

d) F - F 

 

12. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) Quanto 
ao conceito e organização de arquivos, analise as afirmativas 

abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para 
baixo): 

( ) Pode-se ter um diretório que não contenha nenhum arquivo em seu 
conteúdo. 

( ) Uma pasta de arquivos sempre deverá estar contida dentro de um 
diretório. 

( ) Toda a estrutura de arquivos e diretórios pode ser considerada 
análoga a uma árvore. 

a) V - V - V 

b) V - F - V 

c) V - V - F 

d) F - V - V 
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e) F - F - F 

 

13. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) Por 

padrão, no Windows XP, quando é mencionada a unidade C: 

identifica o seguinte tipo de hardware: 

a) disco rígido 

b) impressora 

c) leitor de CD/DVD 

d) pen-drive 

e) memória RAM 

 

14. (IBFC / MGS - 2015) Detecta-se que na inicialização de um 

microcomputador instalado com o Sistema Operacional 
Windows que provavelmente o disco de inicialização deve estar 

com alguma avaria técnica. Para tanto, é aconselhável 
utilizarmos do seguinte comando na tentativa de recuperar 

esse disco:  

a) defrag  

b) mkdir  

c) chkdsk  

d) fdisk  

 

15. (IBFC / EMBASA - 2015) Quanto as características dos 

Sistemas Operacionais, analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 

apresenta a seqüência correta (de cima para baixo):  

( ) O Windows é considerado um Sistema Operacional proprietário. 

( ) O Linux somente funciona com processadores da Intel.  

a) V - V  

b) V - F  

c) F - V  
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d) F - F  

 

16. (IBFC / EMBASA - 2015) Relacione as duas colunas quanto 

às características dos Sistemas Operacionais:  

(1) Windows  

(2) Linux  

(A) sistema operacional proprietário. 

(B) sistema operacional muito seguro. 

(C) sistema operacional de código aberto. 

(D) sistema de arquivos típico: NTFS  

Assinale a alternativa correta:  

a) 1B - 1D - 2A - 2C 

b) 1A - 1C - 2B - 2D 

c) 1A - 1D - 2B - 2C 

d) 1A - 1B - 2C - 2D 

 

17. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) No Windows Explorer, do 
Microsoft Windows XP, VISTA e 7, na área do programa, logo 

abaixo das barras, está dividida em dois painéis. Sendo que: 

a) no painel direito encontram-se os arquivos, pastas e diretórios.  

b) no painel esquerdo encontram-se os arquivos, pastas e diretórios. 

c) no painel direito encontram-se somente os arquivos. 

d) no painel esquerdo encontram-se somente os arquivos. 

 

18. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) O recurso de Restauração do 

Sistema está embutido no Windows XP. Uma das principais 
funcionalidades dele é a de: 

a) poder trocar a placa mãe, para fazer um upgrade do sistema. 
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b) registrar os “estados” do sistema do computador, e armazená-los 

como pontos de restauração. 

c) se fazer um upgrade de sistema, podendo instalar o Windows mais 

atual. 

d) permitira reinstalação dos discos rígidos, e da impressora, sem 
perda de dados.  

 

19. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Ao iniciar o Windows 7 pela 

primeira vez, o ícone denominado tecnicamente de Lixeira 
apresenta-se originalmente: 

a) na barra de tarefas. 

b) na área de trabalho.  

c) no navegador da internet. 

d) no plano de fundo. 

e) na área de transferência. 

 

20. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Relacione os softwares da 
Microsoft da coluna da esquerda com a sua respectiva 

funcionalidade da coluna da direita: 

(1) Internet Explorer                  (A) Gerenciador de Arquivos 

(2) Windows NT                         (B) Browser 

(3) Windows Explorer                 (C) Sistema Operacional 

(4) Outlook Express                   (D) Correio Eletrônico 

a) 1B -2A-3C -4D 

b) 1D -2C - 3A- 4B 

c) 1B- 2C- 3A- 4D 

d) 1C -2B - 3A- 4D 

e) 1B- 2C-3D-4A 

 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

21. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale, das alternativas abaixo, 

a única que identifica corretamente sobre os conceitos básicos 
do Windows XP: 

a) o Windows XP não possui a característica de ser multitarefa. 

b) ao desligar o Windows XP temos somente as opções de desligar ou 
de reiniciar. 

c) o Windows XP não permite a alternância entre várias contas de 
usuários. 

d) o Notepad (Bloco de Notas) e o Paint foram, por padrão, desativados 
no Windows XP. 

e) na Área de Trabalho encontram-se ícones, a Barra de Tarefas e o 
Botão Iniciar. 

 

22. (IBFC / SAEB-BA - 2015) No Windows XP, ao acionarmos a 

tecla ALT (mantendo ela teclada) para em seguida acionarmos 
a tecla TAB momentaneamente, estaremos realizando: 

a) a modificação da fonte dos programas abertos. 

b) a alternância entre as janelas dos programas abertos. 

c) a alteração do clock do processador principal. 

d) a mudança da velocidade de repetição do teclado. 

e) um zoom na janela do programa aberto. 

 

3 - Microsoft Office Word 

23. (IBFC / Emdec - 2016) Se selecionarmos a opção 
automático da caixa da figura a seguir, teremos a função 

descrita na alternativa: 
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a) Será habilitada a correção para o idioma padrão de instalação. 

b) O texto será justificado de forma a não ocorrer divisão de palavras, 
quando estas não caberem inteiramente na linha. 

c) O texto será centralizado de forma homogênea, para que o mesmo 

fique agradável na leitura. 

d) Será dividida a palavra ao trocar de linha quando a mesma não 

couber inteira nela. 

 

24. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) A 
sequência de atalhos de teclado que permitem numa edição de 

um texto, previamente selecionado, que ele possa ser recortado 
(eliminado) e em seguida ser inserido em outro ponto, onde 

estiver o cursor, será: 

a) CTRL + C e CTRL + X 

b) CTRL + C e CTRL + V 

c) CTRL + V e CTRL + C 

d) CTRL + X e CTRL + C 

e) CTRL + X e CTRL + V 

 

25. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Em termos de Segurança da 
Informação é interessante definir uma senha para os 

documentos do Microsoft Word 2010. Essa opção se encontra 
no menu:  

a) Inserir 

b) Arquivo 

c) Revisão 

d) Segurança 

 

26. (IBFC / SAEB-BA - 2015) No Microsoft Word 2007 a opção 

para aplicarmos negrito ou itálico, ou ainda sublinhado, em 
algum texto previamente selecionado é apresentado na guia:  

a) Layout da Página  
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b) Revisão 

c) Exibição  

d) Início  

e) Inserir 

 

27. (IBFC / SAEB-BA - 2015) No Microsoft Word 2007 ao 

clicarmos no Botão Microsoft Office veremos os comandos 
básicos tais como: 

a) Cortar, Copiar e Pincel de Formatação. 

b) Localizar, Substituir e Selecionar. 

c) Novo, Abrir, Salvar, Imprimir e Opções do Word. 

d) Imagem, Clip-art, Formas, SmartArt e Gráfico. 

e) Cabeçalho, Rodapé e Número de Página. 

 

28. (IBFC / EBSERH - 2015) A partir do Microsoft Office System 
2007, o Microsoft Office usa os formatos de arquivo baseados 

em XML. Portanto, esses formatos e extensões de nomes de 
arquivo também se aplicam ao Microsoft Office 2010. 

Identifique a alternativa que apresenta o tipo de arquivo que 

NÃO corresponda com esse padrão de extensão: 

a) Banco de Dados do Microsoft Access = .accdb 

b) Documento do Microsoft Word = .docx 

c) Modelo do Microsoft Word = .modx 

d) Pasta de Trabalho do Microsoft Excel = .xlsx 

e) Apresentação do Microsoft PowerPoint = .pptx 

 

29. (IBFC / CEP - 2015) A versão do Microsoft Office que inclui 

o Word, PowerPoint e o Excel no formato de serviço na nuvem 
(Cloud Computing) é denominada, pela própria Microsoft, 

como: 

a) Microsoft Office Real-Time 
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b) Microsoft Cloud 

c) Microsoft Office 365 

d) Office Cloud 

 

4 - Microsoft Office Excel 

30. (IBFC / COMLURB - 2016) Em uma planilha Excel, versão 

2010, querendo adicionar a célula que se apresenta a mais 
esquerda superior com a sua companheira logo à direita 

teremos a fórmula:  

a) =A1+B1  

b) =A1+B2  

c) =A1+A2  

d) =1A+1B 

 

31. (IBFC / Emdec - 2016) Você está utilizando o Microsoft 
Office 2010 - Excel para criar uma planilha. Uma determinada 

fórmula colocada na célula com uma multiplicação de duas 
células (Ex.: A1*B1) deve ser copiada para as demais colunas, 

mantendo constante a segunda parte da equação. Neste caso a 

segunda parte (No exemplo ?B?1 - Leia-se ? o caractere que 
deve ser inserido) deverá ser precedida do símbolo 

apresentado na alternativa: 

a) %. 

b) @. 

c) $. 

d) #. 

 

32. (IBFC / Emdec - 2016) No Excel temos na célula A1 a 
fórmula =$B3+B$3. Ao se copiar essa célula para a célula A5, 

por meio do Ctrl+C e Ctrl+V, teremos nessa célula a fórmula:  

a) =$B7+B$7 

b) =$B3+B$7 
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c) =$B3+B$3 

d) =$B7+B$3 

 

33. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) Temos, 

em uma planilha, o número 7 na célula B2 e na célula C3 o 
número 2. Na célula D4 temos a seguinte fórmula: =C3-

B2+C3*B2/C3 que apresentará como resultado: 

a) -6,5 

b) -10,5 

c) 4,5 

d) 2 

e) -8,5 

 

34. (IBFC / EMBASA - 2015) Ao receber, por e-mail, um arquivo 

com o nome “resumo.xlsx" pode-se abrir esse arquivo, por 
padrão, com os aplicativos: 

a) Microsoft Office Excel e também com o LibreOffice Calc. 

b) Microsoft Office Access e também com o LibreOffice Calc. 

c) Microsoft Office Excel e também com o LibreOffice Math. 

d) Microsoft Office PowerPoint e também com o LibreOffice Math. 

 

35. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) A função SOMA, do Microsoft 
Excel 2010, é uma das funções mais utilizadas nessa famosa 

planilha de cálculo. Identifique a alternativa que apresenta uma 
sintaxe incorreta dessa função:  

a) =SOMA(A5;A6;2) 

b) =SOMA(A1 ,A3.2) 

c) =SOMA(A2:B4;15) 

d) =SOMA(A1 ;A3;B5)  
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36. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Com base na planilha do Excel 

2007 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado 
da fórmula: =(C2+25)/SOMA(A1:B2) 

 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

e) 7 

 

37. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considerando-se que numa 

planilha do Microsoft Excel 2007 tenhamos na célula A1 o valor 

15, na célula A2 o valor 3 e na célula A3 o valor 9. Identifique a 
alternativa que apresenta o resultado da fórmula 

=(A1*A2)/A3-3: 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 

5 - Microsoft Office PowerPoint 

38. (IBFC / COMLURB - 2016) O PowerPoint, versão 2010, 
oferece um modo de exibição de slides denominado 

“Classificação de Slides”, que mostra os slides em forma:  

a) de mapa mental. 

b) tridimensional.  

c) circular. 

d) de miniaturas. 
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39. (IBFC / Emdec - 2016) A formatação do plano de fundo 
numa apresentação MS-Office 2010 PowerPoint comporta as 

seguintes opções, exceção feita à alternativa: 

a) Preenchimento de mosaico colorido ou tons de cinza. 

b) Preenchimento de gradiente. 

c) Preenchimento sólido 

d) Preenchimento com imagem ou textura. 

 

40. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) Ao 

salvarmos uma típica apresentação do MS PowerPoint 2010 em 
nosso HD, a extensão padrão do arquivo será: 

a) .xlsx 

b) .ppt 

c) .pdf 

d) .xls  

e) .pptx 

 

41. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Ao se usar a tecla de função F5, 

no modo Apresentação de Slides do Microsoft PowerPoint 2010, 
ocorrerá:  

a) a finalização da apresentação. 

b) a apresentação direta do slide número 5.  

c) a exclusão do slide que estiver em foco.  

d) o inicio da apresentação a partir do começo.  

 

42. (IBFC / SAEB-BA - 2015) O Slide Mestre é o slide principal 

em uma hierarquia de slides que armazena informações sobre 
o tema e o layout dos slides de uma apresentação. No 

PowerPoint 2007 o recurso Slide Mestre é disponibilizado por 
meio da guia: 
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a) Ferramentas 

b) Inserir 

c) Editar 

d) Formatar 

e) Exibição 

 

43. (IBFC / SAEB-BA - 2015) A guia Exibição tem a função de 
modificar a maneira como os slides serão exibidos no 

PowerPoint 2010, para alterar a exibição é necessário clicar no 
modo de exibição desejado. Os modos de exibição de 

apresentação são:  

a) Padrão, Apresentação em Slides, Anotações e Modo de Exibição de 

Leitura. 

b) Padrão, Apresentação em Slides, Diário e Exibição em PDF. 

c) Normal, Classificação de Slides, Diário e Exibição em PDF. 

d) Padrão, Classificação de Slides, Anotações e Exibição em PDF. 

e) Normal, Classificação de Slides, Anotações e Modo de Exibição de 
Leitura. 

 

6 - E-mail e Microsoft Outlook 

44. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) Caso se 

queira enviar pelo MS-Outlook uma mesma mensagem a vários 
destinatários de tal maneira que eles não conheçam os e-mails 

uns dos outros, deve-se utilizar o campo: 

a) Add: 

b) Cc: 

c) To: 

d) Cco: 

e) Tcc: 
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45. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Quanto as diferenças entre o 

Microsoft Outlook e o Outlook Express dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 

seqüência correta (de cima para baixo):  

( ) Microsoft Outlook possui outras funcionalidades além de e-mail e 
de grupo de notícias.  

( ) Outlook Express é o nome do Microsoft Outlook na versão do 
Windows XP. 

a) V -V  

b) V -F  

c) F -V  

d) F -F  

 

46. (IBFC / CEP - 2015) Quanto aos programas de correio 

eletrônico, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 

seqüência correta (de cima para baixo): 

( ) Outlook Express armazena os e-mails dos usuários em cloud 

storage.  

( ) Mozilla Thunderbird é integrado ao programa de navegação Mozilla 
Firefox. 

a) F -F 

b) V -F 

c) F -V 

d) V -V 

 

7 - Redes e Internet 

47. (IBFC / COMLURB - 2016) Quanto ao conceito de internet, 
intranet e principais navegadores, analise as afirmativas 

abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta (de cima para 

baixo):  
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( ) Em uma intranet não existe a necessidade da utilização de nenhum 

browser. 

( ) Tanto a internet como a intranet utilizam do protocolo TCP/IP.  

a) V -V  

b) V -F  

c) F -V  

d) F -F 

 

48. (IBFC / Emdec - 2016) A topologia estrela é caracterizada 
por um elemento central que gerencia o fluxo de dados da rede 

de computadores, estando diretamente conectado (ponto-a-
ponto) a cada nó. A desvantagem desse tipo de topologia é de: 

a) qualquer problema em algum nó paralisar toda a rede. 

b) qualquer problema no elemento central paralisar toda a rede. 

c) qualquer problema no cabeamento de um nó paralisar toda a rede. 

d) qualquer problema no cabeamento paralisar toda a rede. 

 

49. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) Uma 

das típicas classificações, segundo a extensão geográfica, de 

uma rede de computadores é denominada de LAN. Essa sigla, 
em inglês, representa: 

a) local art netscape 

b) log area network 

c) local area network 

d) log art netscape 

e) local area netscape 

 

50. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) “A 
Internet está diretamente relacionada com o conceito de 

_____, enquanto a Intranet está mais relacionada com o 
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conceito de _____”. Assinale a alternativa que complete correta 

e respectivamente as lacunas: 

a) WAN - LAN 

b) LAN - WAN 

c) PAN - LAN 

d) PAN - SAN 

e) WAN - PAN 

 

51. (IBFC / MGS - 2015) Assinale, das alternativas abaixo, a 
única que NÃO identifica corretamente um equipamento típico 

das redes de computadores:  

a) Switch.  

b) Bridge.  

c) Speaker.  

d) Gateway. 

 

52. (IBFC / EMBASA - 2015) Quanto as características da 
Internet e da Intranet, selecione a única alternativa que esteja 

tecnicamente correta:  

a) Tanto a Internet como a Intranet são redes de computadores que 
não utilizam o protocolo TCP/IP.  

b) Somente a Intranet é uma rede de computadores baseado no 
protocolo TCP/IP. 

c) Somente a Internet é uma rede de computadores baseado no 
protocolo TCP/IP. 

d) Tanto a Internet como a Intranet são redes de computadores 
baseados no protocolo TCP/IP  

 

53. (IBFC / EMBASA - 2015) Quanto a Internet e a Intranet 

coloque NÃO ou SIM na tabela abaixo no lugar dos pontos de 
interrogação:  
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                     Característica          INTERNET        INTRANET  

                REDE EXCLUSIVA 

                    E FECHADA                    ???                    ???  

Assinale a alternativa correta. 

a) NÃO - NÃO  

b) NÃO - SIM  

c) SIM - NÃO  

d) SIM - SIM  

 

54. (IBFC / EMBASA - 2015) Quanto as características da 

Internet e da Intranet, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta (de cima para baixo): 

( ) A intranet é um espaço restrito a determinado público utilizado para 

compartilhamento de informações restritas. Geralmente utilizado em 
servidores locais instalados na empresa.  

( ) A internet é um conglomerado de redes locais espalhadas pelo 
mundo, o que torna possível e interligação entre os computadores 

utilizando é o protocolo de internet. 

a) V -V 

b) V -F 

c) F -V 

d) F -F 

 

55. (IBFC / EMBASA - 2015) “Basicamente, tanto a intranet 

quanto a extranet são sistemas de rede construídas sobre o 
modelo da internet, usando os mesmos recursos como 

protocolos _______para fazer a conexão entre os 
computadores, _______para mostrar conteúdos e serviços de 

rede, _______ para serviços de e-mail e _______ para 
transferência de arquivos". Assinale a alternativa que complete 

correta e respectivamente as lacunas:  

a) TCP/IP - HTTP - SMTP - FTP 
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b) HTTP - SMTP - FTP - TCP/IP 

c) SMTP - FTP - TCP/IP - HTTP 

d) FTP - TCP/IP - HTTP - SMTP 

 

56. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Um protocolo é uma linguagem 
usada para permitir que dois ou mais computadores se 

comuniquem. O conjunto de protocolos de comunicação mais 
utilizado nas redes de computadores é:  

a) IEEE 804.11g e IEEE 805.11n 

b) HTTP e o HTTPS 

c) TCP/lP 

d) IPv4 e o IPv6 

 

57. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Quanto as características de 

uma Intranet dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a seqüência correta (de cima para 

baixo):  

( ) o browser é somente utilizado na Internet e não na Intranet.  

( ) a criação da Internet provem da experiência do uso das Intranets 

nas empresas.  

a) V -V  

b) V -F  

c) F -V 

d) F -F 

 

58. (IBFC / SAEB-BA - 2015) URL (Uniform Resource Locator) 
é um formato universal para designar um recurso disponível em 

uma rede, seja ela Internet ou Intranet. Identifique abaixo a 
URL que seja válida tecnicamente: 

a) http:www.uol.com.br 

b) concurso@uol.com.br 
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c) http://www.uol.com.br/  

d) http//@www.uol.com.br 

e) concurso@www.uol.com.br 

 

59. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Quanto à Internet e à Intranet, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 

Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta (de cima para baixo): 

(  ) Somente a Internet utiliza especificamente do protocolo TCP/l P. 

(  ) Tanto a Internet como a Intranet utilizam de browsers para sua 

navegabilidade. 

(  ) A Intranet é uma versão particular da Internet, podendo ou não 

estar conectada à mesma. 

a) V - V - V 

b) V - V - F 

c) V - F - V 

d) F - V -V 

e) F - F - F 

 

60. (IBFC / CEP - 2015) A Intranet possui características 
técnicas próprias que a diferenciam quanto a Internet. Uma 

dessas características técnicas que a distingue é o fato da 
Intranet ser: 

a) desenvolvida com base no protocolo TCP/IP. 

b) a única que possui Grupos de Discussão. 

c) a única que possui banda larga. 

d) privada e não pública 

 

8 - Segurança da Informação 
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61. (IBFC / COMLURB - 2016) Quanto às rotinas de proteção e 

segurança uma das preocupações básicas é a perda de dados. 
A rotina que pode amenizar esse problema é a:  

a) encriptação de dados. 

b) compactação de dados.  

c) rotina de backup.  

d) rotina de mudança de protocolos. 

 

62. (IBFC / Câmara Municipal de Vassouras-RJ - 2015) 
Assinale, das alternativas abaixo, a única que identifica 

corretamente dois métodos clássicos de backup: 

a) procedimental e presencial 

b) fundamental e essencial 

c) incremental e diferencial 

d) rudimental e potencial 

e) comportamental e sequencial 

 

63. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Quanto aos tipos de Backup, 

analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 

Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
correta (de cima para baixo):  

( ) No backup incremental, somente os arquivos novos ou modificados 
desde o último backup completo (full) são transmitidos. Neste modelo, 

o espaço ocupado com o armazenamento dos arquivos é maior, e o 
tempo para restauração dos dados é menor.  

( ) No backup diferencial, somente os arquivos novos ou modificados 
desde a última execução do backup são transmitidos. Neste modelo, o 

espaço ocupado com o armazenamento dos arquivos é menor, e o 
tempo para restauração dos dados é maior.  

a) V -V  

b) V -F  

c) F -V 
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d) F -F 

 

64. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Um dos procedimentos básicos 

para a realização de cópias de segurança é conhecer os 

principais tipos de backup. Portanto, deve-se conhecer as 
principais diferenças entre os backups: 

a) completos, incrementais e diferenciais. 

b) integrais, lineares e incrementais 

c) completos, diferenciais e matriciais. 

d) integrais, lineares e matriciais. 

e) completos, incrementais e matriciais. 

 

65. (IBFC / CEP - 2015) No Centro de Estudos, Resposta e 
Tratamento de Incidente de Segurança no Brasil 

(www.cert.br/) - “Cartilha de Segurança para Internet” são 
apresentadas as seguintes definições: 

I. É um programa projetado para monitorar as atividades de um 
sistema e enviar as informações coletadas para terceiros.  

II. É um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, 

enviando cópias de si mesmo de computador para computador.  

que correspondem respectivamente aos malwares: 

a) Spyware - Worm 

b) Rootkit - Worm 

c) Worm - Spyware 

d) Rootkit - Spyware 

 

9 - BROffice/LibreOffice 

66. (IBFC / EMBASA - 2015)Os respectivos aplicativos para 
edição de textos, planilhas e apresentações pertencentes à 

suíte de aplicativos de escritório BROffice são:  

a) Word - Calc - Draw 
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b) Writer - Excel - Impress 

c) Writer - Calc - Impress 

d) Word - Excel - Draw 

 

67. (IBFC / EMBASA - 2015) Existem várias extensões ligadas 
ao formato OpenDocument. As extensões mais comumente 

utilizadas nos aplicativos do BROffice respectivamente para 
edição de textos, planilhas e apresentações são:  

a) ODS - ODP - ODT 

b) ODP - ODT - ODS 

c) ODT - ODP - ODS 

d) ODT - ODS - ODP 

 

68. (IBFC / EMBASA - 2015) Quanto ao Microsoft Office e o 

BROffice, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta (de cima para baixo): 

( ) Tanto no Excel como no Calc existe o recurso denominado 

AutoSoma.  

( ) O BROffice somente pode ser instalado no Sistema Operacional 
Linux.  

a) V -V 

b) V -F 

c) F -V 

d) F -F 

 

69. (IBFC / EBSERH - 2015) O LibreOffice é uma suíte de 

aplicações de escritório destinada tanto à utilização pessoal 
quanto profissional. São alguns dos seus diversos aplicativos: 

(1) Draw  

(2) Press  
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(3) Math  

(4) Base 

a) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 3. 

b) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 4. 

c) da relação apresentada existem somente o 1, 3 e 4. 

d) da relação apresentada existem somente o 2, 3 e 4. 

e) da relação apresentada existem o 1, 2, 3 e 4. 

 

70. (IBFC / CEP - 2015) Quanto ao Microsoft Office e o BrOffice, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 

Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta (de cima para baixo): 

( ) lmpress é um programa de apresentação de slides similar ao 
PowerPoint. 

( ) BrOffice somente é possível de ser instalado em ambientes Linux. 

a) V -V 

b) V -F 

c) F -V 

d) F -F 

 

10 - Microsoft Office Access 

71. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Os quatro principais objetos de 
uma estrutura básica de um banco de dados do Microsoft Office 

Access 2007 são respectivamente: 

a) Tabelas, Consultas, Formulários e Relatórios. 

b) Arquivos, Pesquisa, Formulários e Relatórios. 

c) Tabelas, Consultas, Páginas e Telas. 

d) Arquivos, Pesquisa, Páginas e Telas. 

e) Arquivos, Consultas, Formulários e Telas. 
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Todas essas questões serão resolvidas e comentadas pelos 

professores em nossos cursos completos para o TJ/PE 2017, 

compostos por aulas em PDF e videoaulas. Para conhecê-los, acesse:  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-

tribunal-de-justica-de-pernambuco/ 
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  www.estrategiaconcursos.com.br 

Questões IBFC - Direito Constitucional (Profs. Ricardo Vale e 
Nádia Carolina) 
 

1. (IBFC / EBSERH – 2016) Analise os itens a seguir e 

considere as normas da Constituição Federal sobre a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal para assinalar a 

alternativa INCORRETA. 

a) O Deputado Federal ou o Senador perderá o mandato se, desde a 
expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica 

de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia 
mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o 

contrato obedecer a cláusulas uniformes  

b) O Senador perderá o mandato se, desde a expedição do diploma, 

aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os 
de que sejam demissíveis “ad nutum” em pessoa jurídica de direito 

público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço público 

c) O Deputado Federal perderá o mandato se, desde a expedição do 
diploma, for proprietário ou controlador de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público 

d) O Senador perderá o mandato se deixar de comparecer, em cada 
sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que 

pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada 

e) O Deputado Federal ou o Senador perderá o mandato se praticar 

atos de abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso 
Nacional ou percepção de vantagens indevidas, sendo tais atos 

considerados incompatíveis com o decoro parlamentar. 

 

2. (IBFC / EBSERH – 2016) Analise os itens a seguir e 

considere as normas da Constituição Federal sobre o 
Congresso Nacional para assinalar a alternativa correta. 

a) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na 
Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 24 
de dezembro 

b) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na 
Capital Federal, de 5 de fevereiro a 10 de julho e de 5 de agosto a 28 

de dezembro 
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c) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na 
Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 de dezembro 

d) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na 

Capital Federal, de 2 de janeiro a 30 junho e de 1º de agosto a 15 de 
dezembro 

e) Ordinariamente, o Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na 
Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 
de dezembro 

 

3. (IBFC / EBSERH – 2016) Analise os itens a seguir e 
considere as normas da Constituição Federal sobre a 

composição do Tribunal de Contas da União para assinalar a 
alternativa correta. 

a) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos um 
quinto pelo Presidente da República, com aprovação do Senado 

Federal, sendo dois, alternadamente, dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 

Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento e os 
demais pelo Congresso Nacional 

b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos um 
terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, 

sendo dois, alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério 
Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, 

segundo os critérios de antiguidade e merecimento e dois terços pelo 
Congresso Nacional 

c) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos um 
quarto pelo Presidente da República, com aprovação do Senado 
Federal, sendo dois, alternadamente, dentre auditores e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 

Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e dois terços pelo 
Congresso Nacional 

d) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos dois 
terços pelo Presidente da República, com aprovação do Senado 
Federal, sendo dois, alternadamente, dentre auditores e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 
Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e um terço pelo 

Congresso Nacional 

e) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos um 

décimo pelo Presidente da República, com aprovação do Senado 
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Federal, sendo dois, alternadamente, dentre auditores e membros do 

Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo 
Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento e os 

demais pelo Congresso Nacional 

 

4. (IBFC / EBSERH – 2016) Analise os itens a seguir e considere 
as normas da Constituição Federal sobre o Ministério Público 
para assinalar a alternativa correta. 

a) O Ministério Público abrange os Ministérios Públicos dos Estados que 
compreendem: Ministério Público Militar e Ministério Público Civil 

b) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que 
compreende: Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e abrange também 

os Ministérios Públicos dos Estados que compreendem: Ministério 

Público do Trabalho e Ministério Público Civil 

c) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que 
compreende: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, 

Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e 
abrange também os Ministérios Públicos dos Estados que 

compreendem: Ministério Público dos Territórios e Ministério Público 
Civil 

d) O Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que 
compreende: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, 

Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios e abrange também os Ministérios Públicos dos Estados 

e) O Ministério Público abrange o Ministério Público Federal, que 
compreende: Ministério Público da União, Ministério Público do 
Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e abrange 

também os Ministérios Públicos dos Estados que compreendem: 

Ministério Público Militar e Ministério Público Civil 

 

5. (IBFC / EBSERH – 2016) Considere as disposições da 
Constituição Federal de 1988 sobre a legitimidade para 

impetrar mandado de segurança e assinale a alternativa 

correta. 

a) O mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado por 
partido político. 
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b) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
organização sindical legalmente constituída ou não e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 

seus membros ou associados. 

c) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
três anos, em defesa dos interesses de seus membros e de quaisquer 

outras pessoas. 

d) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por entidade 

de classe legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. 

e) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
organização sindical ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de 

quaisquer pessoas. 

 

6. (IBFC / EBSERH – 2016) Considere as disposições da 
Constituição Federal de 1988 sobre os Direitos e Garantias 
Fundamentais e assinale a alternativa correta. 

a) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne viável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

b) Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros 
ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 

privado. 

c) Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando não 

se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 

d) Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante ou seu parente 

consanguíneo até terceiro grau, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

e) Conceder-se-á habeas data para a retificação de dados, quando se 
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 
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7. (IBFC / EBSERH – 2016) Considere as disposições da 
Constituição Federal de 1988 sobre os Direitos e Garantias 
Fundamentais e Direitos Sociais e assinale a 

alternativa INCORRETA. 

a) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, relação de emprego protegida 
contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 
direitos. 

b) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, piso salarial proporcional à 

extensão e à complexidade do trabalho. 

c) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, proteção do salário na forma 

da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. 

d) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social, duração do trabalho normal 
não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

e) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social, jornada de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, vedada 

qualquer disposição em contrário. 

 

8. (IBFC / EBSERH – 2016) Considere as disposições da 
Constituição Federal de 1988 sobre a ordem econômica e 
financeira e assinale a alternativa correta. 

a) Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta ou indireta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 

quando necessária aos imperativos da segurança nacional, conforme 
definido em lei. 

b) Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante 
interesse coletivo, conforme definidos em lei. 

c) Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta ou indireta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 
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quando necessária a relevante interesse coletivo, conforme definido 

em lei. 

d) Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 

indireta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional, conforme definidos 

em regulamentação por decreto. 

e) Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 

não pertinente a relevante interesse individual, conforme definido em 

lei. 

 

9. (IBFC / EBSERH – 2016) A Constituição Federal 
estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, 

observadas certas regras. Com base nisso, assinale a 

alternativa correta. 

a) A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, garantida ao 

Poder Público a interferência na organização sindical. 

b) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 

qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, 
na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 

empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um 
Estado. 

c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e vedada no 
âmbito administrativo. 

d) A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do 

sistema confederativo da representação sindical respectiva em 
equiparação de valores da contribuição prevista em lei; 

e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro 
da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se 
eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo 

se cometer falta grave nos termos da lei. 

 

10.  (IBFC / TCM/RJ – 2016) Sobre as disposições da 
Constituição da República concernentes ao regime 
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previdenciário e de aposentadoria dos servidores públicos, 

considerando as atualizações de seu texto por emenda, leia 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo 

servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da pensão. 

II. Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência serão 
aposentados, calculados os seus proventos a partir da formação de 

reserva individual, cujo beneficiário recebe, no final de sua carreira, 
todo o saldo acumulado ao longo do tempo. 

III. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios é assegurado o regime próprio de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 

do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial e as regras especiais dispostas na Constituição. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b) II e III , apenas 

c) I e III , apenas 

d) I, II e III 

 

11. (IBFC / TCM/RJ – 2016) A Constituição Federal dispõe 
sobre autonomia administrativa entre os entes federados, 
porém, prevê a possibilidade de intervenção em 

determinados casos. Especificamente no tocante a 
intervenção do Estado sobre o Munícipio, assinale a 

alternativa que aponta uma das causas que permite essa 

ingerência. 

a) Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por três anos 
consecutivos, a dívida fundada 

b) O Tribunal de Justiça der provimento a representação para 
assegurar a observância de princípios indicados na Constituição 

Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão 
judicial 
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c) Não forem prestadas contas devidas, dentro do período de 06 (seis) 
meses contados do término do ano anterior 

d) Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços de 
segurança pública 

 

12. (IBFC / TCM/RJ – 2016) Com relação à possibilidade de 
intervenção da União sobre os Estados, previstas em nossa 

Constituição Federal, assinale a alternativa 
que NÃO corresponde a um dos motivos que possibilitam 

essa intromissão. 

a) Manter a integridade nacional 

b) Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em 

outra 

c) Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública 

d) Garantir o acesso a informações aos Tribunais de Contas para o 

auxílio na fiscalização das contas públicas dos entes federados  

 

13. (IBFC / TCM/RJ – 2016) Com relação à repartição de 

competências a Constituição Federal de 1988 atribui ao 
município diversas competências. Assinale abaixo a 

alternativa que NÃO corresponde a uma dessas atribuições. 

a) Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, 
geologia e cartografia 

b) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano 

c) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual 

d) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população 
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14. (IBFC / TCM/RJ – 2016) De acordo com a Constituição 
Federal de 1988, existem matérias que são de competência 
privativa da União para legislar. Assinale abaixo a alternativa 

que corresponde a uma dessas matérias. 

a) Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico 

b) Juntas comerciais 

c) Sistemas de consórcios e sorteios 

d) Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas 

 

15. (IBFC / TCM/RJ – 2016) A Constituição Federal de 1988, 
especificamente na seção IX, que dispõe sobre a fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária, determina que o controle 

externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União e define a competência 

desse Tribunal. Assinale a alternativa que NÃO aponta uma 
das competências conferidas ao TCU. 

a) Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, 

incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, 
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, 

bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, 
ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento 

legal do ato concessório 

b) Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo 

capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos 
do tratado constitutivo 

c) Prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por 
qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas 

d) Notificar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou 

irregularidade de contas, informando-lhes as sanções previstas em lei 
para que estabeleçam, entre outras cominações, multa proporcional ao 

dano causado ao erário  
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16. (IBFC / TCM/RJ – 2016) No tocante aos Direitos e 
Garantias Fundamentais a Constituição Federal de 1988 
estabelece que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade” 

e passa a elencar direitos e garantias fundamentais. Assinale 
a alternativa que NÃO corresponde a uma dessas 

prerrogativas. 

a) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens 

ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até a reparação total da obrigação 

b) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 

frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, 
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente 

c) A sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada 
pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, 

sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"  

d) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso 
de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na 
forma da lei 

 

17. (IBFC / TCM/RJ – 2016) No que diz respeito a seguridade 
social, a Constituição Federal de 1988 dispõe que 

“compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social” e, ainda, determina diversos objetivos para serem 

utilizados como base. Os itens abaixo estão relacionados com 
esses objetivos, assinale a alternativa que contém as 

previsões corretas. 

I. Universalidade da cobertura e do atendimento aos que contribuírem. 

II. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 

III. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 

serviços; 
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IV. Possibilidade de redutibilidade do valor dos benefícios; 

a) somente as alternativa I e II estão corretas 

b) somente a alternativa II e III estão corretas 

c) somente as alternativas I, II e IV estão corretas 

d) somente as alternativas II e IV estão corretas 

 

18. (IBFC / TCM/RJ – 2016) No tocante a Responsabilidade 
do Presidente da República a Constituição Federal preconiza 

expressamente que “são crimes de responsabilidade os atos 
do Presidente da República que atentem contra a 

Constituição Federal”, bem como especifica algumas 
situações. Os itens abaixo estão relacionados com essas 

especificidades, assinale a alternativa que contém as 
previsões expressamente previstas. 

I. o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e dos Poderes constitucionais das Unidades da 

Federação. 

II. o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 

III. a defesa das fronteiras. 

IV. o cumprimento das leis e das decisões judiciais. 

a) somente as alternativas I e III estão corretas 

b) somente as alternativas II, III e IV estão corretas 

c) somente as alternativas I, II e IV estão corretas  

d) somente as alternativas II e IV estão corretas 

 

19. (IBFC / TCM/RJ – 2016) Analise as alternativas a seguir 
e assinale a correta sobre as normas previstas na 
Constituição Federal sobre os recursos correspondentes às 

dotações orçamentárias. 

a) Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, excluídos 
os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
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Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na forma da lei complementar 

b) Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 15 de cada mês, 

em duodécimos, na forma da lei ordinária 

c) Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, excluídos 

os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 
duodécimos, na forma da lei ordinária 

d) Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, 
em duodécimos, na forma da lei complementar  

 

20. (IBFC / SES/PR – 2016) Tomando por base a Constituição 
da República Federativa do Brasil, assinale a 

alternativa incorreta:  

a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 

estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos 
em lei. 

b) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 
trabalho, não compete ao SUS. 

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

d) As instituições privadas poderão participar de forma complementar 
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante 

contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
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21. (IBFC / MGS – 2016) Considere as normas 
constitucionais sobre o exercício do Poder Constituinte 
Derivado e assinale a alternativa correta.  

a) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de dois 
terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal. 

b) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da 
metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 

membros. 

c) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção 
federal. 

d) A emenda à Constituição será promulgada exclusivamente pelo 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

 

22. (IBFC / MGS – 2016) Assinale a alternativa correta, 
considerando as normas constitucionais sobre o sistema 
tributário nacional. 

a) Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência, em 
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. 

b) As taxas poderão ter base de cálculo própria de impostos.  

c) Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e 

municipais, independentemente da divisão do Território em Municípios. 

d) A União, mediante lei ordinária, poderá instituir empréstimos 
compulsórios apenas para atender a despesas extraordinárias, 

decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua 
iminência.  

 

23. (IBFC / MGS – 2016) Assinale a alternativa correta, 
considerando as normas da Constituição Federal sobre a 

Administração Pública. 

a) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, 

prorrogável uma vez, por igual período;  
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b) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência, sendo vedado definir os critérios de 

sua admissão. 

d) A administração pública é proibida de realizar contratação de 

pessoal por tempo determinado.  

 

24. (IBFC / Câmara de Franca - SP – 2016) A respeito do 
controle de constitucionalidade dos atos municipais, pode ser 

afirmado o que segue: 

a) A jurisprudência dominante admite o cabimento do controle 
concentrado das leis e atos normativos municipais pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

b) No caso de contrariedade de lei ou ato normativo municipal em face 
da Constituição Estadual, é possível o manejo da ação declaratória de 

inconstitucionalidade perante os Tribunais de Justiça, uma vez que a 
Constituição Federal em vigor instituiu a respectiva representação de 

inconstitucionalidade para esse fim. 

c) No Brasil, o controle de constitucionalidade dos atos municipais é 
feito de forma difusa, por meio dos instrumentos utilizados no controle 

jurisdicional em geral, tais como o mandado de segurança, todavia, é 
vedado o emprego da ação civil pública e da ação popular para esse 

mesmo fim. 

d) Não se admite a interposição de recurso extraordinário contra a 

decisão do Tribunal de Justiça que, sob pretexto de aplicar o direito 
constitucional estadual, deixa de aplicar devidamente a norma de 

reprodução obrigatória por parte do estado-membro.  

 

25. (IBFC / Câmara de Franca - SP – 2016) Relativamente ao 

mandado da segurança, assinale a alternativa correta: 

a) O titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em 
condições idênticas, de terceiro, poderá impetrar mandado de 
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segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias, quando notificado judicialmente. 

b) É vedada, sem qualquer ressalva, a impetração de mandado de 

segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de 
comprovada autenticidade. 

c) É cabível a interposição de mandado de segurança contra os atos 
de gestão comercial praticados pelos administradores de 
concessionárias de serviço público.  

d) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, 
qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. 

 

26. (IBFC / Câmara de Franca - SP – 2016) Assinale a 
alternativa que contempla uma das atribuições privativas do 

Presidente da República em que a Constituição Federal 
autoriza a delegação a outros agentes políticos: 

a) nomear membros do Conselho da República. 

b) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir 
decretos e regulamentos para sua fiel execução. 

c) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, 
dos órgãos instituídos em lei. 

d) prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta 

dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao 
exercício anterior. 

 

27. (IBFC / Câmara de Franca - SP – 2016) Apresenta-se 
como crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, 

sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, 
independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores:  

a) Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a 
essa formalidade. 

b) Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro.  

c) Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou 
interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura.  



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

d) empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de 
qualquer natureza, em desacordo com os planos ou programas a que 
se destinam. 

 

28. (IBFC / MGS – 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Constituição Federal sobre as 

competências da Câmara dos Deputados. 

a) Compete privativamente à Câmara dos Deputados, proceder à 

tomada de contas do Presidente da República, quando não 
apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a 

abertura da sessão legislativa. 

b) Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, aprovar 
previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de 

Governador de Território. 

c) Compete privativamente à Câmara dos Deputados, autorizar, por 
três quintos de seus membros, a instauração de processo contra o 
Presidente e o Vice- Presidente da República e os Ministros de Estado. 

d) Compete exclusivamente à Câmara dos Deputados, aprovar 
previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de 

Presidente e diretores do banco central. 

 

29. (IBFC /MGS – 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Constituição Federal sobre o 

Ministério Público e a Advocacia Pública. 

a) A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da 
União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos 
maiores de dezoito anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 

b) O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de doze 
membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada 

a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato 
de quatro anos, admitida uma recondução. 

c) Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação 
da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o 
disposto em lei. 
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d) A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do 
Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da 
maioria absoluta do Congresso Nacional. 

 

30. (IBFC / MGS – 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da lei federal n° 4.717, de 

29/06/1965, que regula a ação popular. 

a) Consideram-se patrimônio público, para os fins da referida lei, 

apenas, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou 
histórico. 

b) A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a 
invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e 
danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, sendo 

vedada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano. 

c) A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, 
julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao 
pagamento do dobro das custas. 

d) Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou 
custeio o tesouro público concorra com menos de cinquenta por cento 

do patrimônio ou da receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez 

dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a 
contribuição dos cofres públicos. 

 

31. (IBFC / EMBASA – 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Constituição Federal quanto 

aos direitos e garantias fundamentais.  

a) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio pedido de autorização à autoridade competente. 

b) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
dependem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 

funcionamento. 

c) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 
caráter paramilitar. 
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d) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, em ambos 
os casos, o trânsito em julgado. 

 

32. (IBFC / EMBASA – 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as normas da Constituição Federal sobre a 

Administração Publica. 

a) O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, 

prorrogável uma vez, por igual período.  

b) As funções de confiança, exercidas preferencialmente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 

serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de chefia e assessoramento.  

c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão.  

d) É vedado ao servidor público civil qualquer associação sindical.  

 

33. (IBFC / EMBASA – 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Constituição Federal sobre o 

exercício de mandato eletivo do servidor público da 
administração direta, autárquica e fundacional. 

a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego 
ou função, sendo-lhe facultado acumulara remuneração.  

c) Investido em qualquer cargo eletivo, havendo compatibilidade de 

horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 

compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado acumular a remuneração.  

d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os 

efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.  
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34. (IBFC / EMBASA – 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Constituição Federal quanto 

aos direitos e garantias fundamentais. 

a) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante 

delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial. 

b) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo ou, 
subsidiariamente, a indenização por dano material, moral ou à 

imagem. 

c) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 
nas entidades civis de internação coletiva, inexistindo tal garantia nas 

entidades militares. 

d) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, em todos 
os casos, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual 
penal.  

 

35. (IBFC / Docas/PB – 2015) Assinale a alternativa correta 
que indica o princípio doutrinário pertinente à interpretação 

da norma constitucional ligado à noção de que existindo um 
conflito entre duas normas constitucionais, fora da situação 

ligada à máxima efetividade dos direitos fundamentais, a 
aplicação das normas antagônicas deve ser resolvida pelo 

intérprete com a busca no interior do sistema por um ponto 
comum que possibilite a convivência dessas normas 

conflituosas, extraindo de cada uma delas uma função útil no 

interior do sistema, sem que a aplicação de uma implique a 
supressão da outra. 

a) Princípio da supremacia da Constituição. 

b) Princípio da unidade da Constituição. 

c) Princípio da cedência recíproca.  

d) Princípio da coloquialidade. 
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36. (IBFC / Docas/PB – 2015) Considere as características 
do Poder Constituinte Originário e do Poder Constituinte 
Derivado e assinale a alternativa correta.  

a) A existência de cláusulas pétreas, cujas garantias não podem ser 
abolidas ou diminuídas, constitui limitação material imposta ao Poder 

Constituinte Derivado. 

b) A impossibilidade da reapresentação de uma proposta da emenda 
constitucional rejeitada, antes da sessão legislativa seguinte constitui 

limitação circunstancial do exercício do Poder Constituinte Derivado. 

c) O Poder Constituinte Originário deve ser exercido de forma a 
conservar a ordem jurídica anterior e obedecer às regras de processo 
legislativo criadas antes de sua formação.  

d) Diversamente do Poder Constituinte Derivado, que é político, o 
Originário é jurídico, pois apenas revela o exercício de uma 

competência reformadora da ordem constitucional.  

 

37. (IBFC / Docas/PB – 2015) Considerando as disposições 
da Constituição Federal sobre a ação direta de 

inconstitucionalidade e a ação declaratória de 

constitucionalidade, assinale a alternativa em que todos são 
legitimados para a propositura dessas ações. 

a) Governador do Distrito Federal, Entidade de classe de âmbito 
estadual e o Procurador-Geral da República. 

b) Partido político com representação no Congresso Nacional, Mesa da 

Câmara Legislativa do Distrito Federal e a Mesa do Senado Federal. 

c) Governador de Estado, Confederação sindical e Presidente de seção 
estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. 

d) Mesa de Assembleia Legislativa, Mesa de Câmara Municipal e o Vice-
Presidente da República.  

 

38. (IBFC / Docas/PB – 2015) Assinale a 
alternativa INCORRETA no tocante às disposições da 
Constituição Federal sobre finanças públicas. 

a) A competência da União para emitir moeda será exercida 
exclusivamente pelo banco central. 
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b) É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, 
empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que 
não seja instituição financeira. 

c) O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do 
Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a 

taxa de juros.  

d) As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco 
central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos 

órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele 

controladas, em instituições financeiras oficiais, vedada qualquer 
disposição legal em outro sentido.  

 

39. (IBFC / Docas/PB – 2015) Examine os itens abaixo e 
assinale a alternativa correta considerando as normas da 

Constituição Federal sobre a Administração Pública. 

a) Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 

ulteriores. 

b) Independe de autorização legislativa a criação de subsidiárias das 

sociedades de economia mista, assim como a participação de qualquer 
delas em empresa privada. 

c) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro 
de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei.  

d) A criação de autarquias e a instituição de empresas públicas 
independem de previsão legal. 

 

40. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Considere a classificação da 
Constituição Federal brasileira quanto aos aspectos da forma, 

mutabilidade e rigidez e assinale a alternativa correta. 

a) A Constituição Federal de brasileira de 1988 é escrita por ter sido 
criada por um processo democrático.  

b) A Constituição Federal brasileira de 1988 é rígida por ter pontos que 
não podem ser abolidos.  
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c) A Constituição Federal brasileira de 1988 é mutável por permitir sua 
alteração ainda que contenha cláusulas pétreas. 

d) A Constituição Federal de 1988 brasileira é semirrígida, já que 

permite a reforma de alguns dispositivos, com exceção das chamadas 
cláusulas pétreas.  

e) A Constituição Federal brasileira de 1988 é semiflexível por aceitar 
alterações por meio de emendas. 

 

41. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Assinale a 
alternativa INCORRETA a respeito das disposições da 
Constituição Federal sobre a Administração Pública. 

a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei. 

b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

c) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 

d) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

e) A contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público só é válida nos casos 
expressamente mencionados na Constituição Federal. 

 

42. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Assinale a alternativa correta 
de acordo com o tratamento doutrinário pertinente à análise 

da Constituição Federal, segundo aspectos considerados 
relevantes.  

a) Sob o aspecto político, a Constituição pode conter normas 
materialmente ou formalmente constitucionais. 
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b) Sob o aspecto sociológico, a Constituição não deve conter normas 
que evidenciem as mudanças sociais que levaram à sua elaboração. 

c) Sob o aspecto legal, a Constituição deve tratar de temas delicados 

para a imposição do direito natural.  

d) Sob o aspecto jurídico, a Constituição deve representar os valores 
dominantes na sociedade. 

e) Sob o aspecto histórico, a Constituição representa a norma original 
e a partir dela, determinar o suporte de validade do ordenamento legal. 

 

43. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Assinale a alternativa correta 
de acordo com o tratamento doutrinário pertinente à análise 

da Constituição Federal, segundo aspectos considerados 
relevantes. 

a) O Poder Constituinte Originário serve para alterar as disposições de 
um diploma constitucional. 

b) O Poder Constituinte Originário serve, de forma específica, criar as 

normas infraconstitucionais.  

c) O Poder Constituinte Originário não representa ruptura com a ordem 
constitucional anterior. 

d) O Poder Constituinte Originário não encontra limitação em qualquer 
fonte que não o seu próprio exercício. 

e) O Poder Constituinte Originário só pode ser exercido de forma 
democrática.  

 

44. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Assinale a alternativa correta 
sobre a regra do artigo 60, parágrafo primeiro da 
Constituição Federal brasileira de 1988 e que prevê “A 

Constituição não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 

sítio". 

a) Trata-se de limitação circunstancial imposta ao Poder Constituinte 

Derivado. 

b) Trata-se de limitação material imposta ao Poder Constituinte 
Originário. 
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c) Trata-se de limitação formal e material imposta ao Poder 
Constituinte Decorrente. 

d) Trata-se de limitação procedimental imposta ao Poder Constituinte 

Derivado pelo Poder Decorrente. 

e) Trata-se de limitação formal imposta a todas as formas de Poder 
Constituinte. 

 

45. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Assinale a alternativa correta 
sobre o tema da nacionalidade conforme as regras da 

Constituição Federal brasileira de 1988. 

a) É brasileiro naturalizado aquele que nascer na República Federativa 

do Brasil e for filho de estrangeiros em viagem de negócios 
particulares.  

b) É brasileiro naturalizado aquele que nascer no exterior sendo filho 
de diplomatas brasileiros em viagem oficial à época do parto. 

c) É brasileiro naturalizado aquele que adquirir a nacionalidade 

brasileira, exigidas, em qualquer caso, apenas residência por um ano 
ininterrupto e idoneidade moral. 

d) É brasileiro nato aquele que nascer no estrangeiro, filho de pai 
brasileiro e mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da 
República Federativa do Brasil.  

e) É brasileiro nato aquele que nascer na República Federativa do Brasil 
e for filho de estrangeiros em viagem de turismo.  

 

46. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Considere as regras da 
Constituição Federal brasileira de 1988 sobre nacionalidade 

e assinale a alternativa correta. 

a) A nacionalidade adquirida, também chamada de secundária se 
estabelece, necessariamente, pelos critérios da existência de 

parentesco entre o indivíduo e os pais que já tenham reconhecida sua 
nacionalidade. 

b) A aquisição de nacionalidade estrangeira por brasileiro não pode lhe 
representar perda do vínculo dessa natureza com a República 

Federativa do Brasil. 
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c) A nacionalidade originária se estabelece por fatores alheios à 
vontade do sujeito e pode se dar por um ou pelos dois critérios 
identificados como territorialidade e ascendência. 

d) Uma vez adquirida a nacionalidade brasileira por naturalização, esta 
não será perdida senão pela vontade do naturalizado.  

e) A naturalização é meio originário de aquisição da nacionalidade.  

 

47. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Considere as regras da 
Constituição Federal brasileira de 1988 sobre os direitos 

sociais e assinale a alternativa correta. 

a) O trabalhador tem proteção do salário na forma da lei, constituindo 

ilícito civil sua retenção intencional.  

b) O trabalhador tem direito e proteção da duração do trabalho normal 
não superior a oito horas diárias e quarenta e oito semanais, facultada 

a compensação de horários e a redução da jornada, apenas mediante 
acordo individual de trabalho.  

c) O trabalhador tem direito a aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço até o máximo de trinta dias. 

d) É prevista a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezesseis e de qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de doze anos. 

e) O trabalhador tem direito a jornada de seis horas para o trabalho 
realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva.  

 

48. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Assinale a alternativa 

INCORRETA com base nas regras da Constituição Federal 
brasileira de 1988 sobre os direitos sociais. 

a) A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 
sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao 
Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical. 

b) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, 

na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 
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empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um 

Estado da federação. 

c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas. 

d) Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato 
e o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 
sindicais.  

e) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro 
da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se 

eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo 
se cometer falta grave nos termos da lei. 

 

49. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Considere os exatos termos da 
Constituição Federal brasileira de 1988 sobre a organização 

do Estado e assinale a alternativa correta.  

a) A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios 

e os Municípios, todos autônomos entre si. 

b) É de competência privativa da União impedir a evasão, a destruição 
e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 
histórico, artístico ou cultural.  

c) É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios emigração e imigração, entrada e expulsão de 

estrangeiros.  

d) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico.  

e) O Distrito Federal e sua divisão em Municípios reger-se-á por 

Constituição Distrital. 

 

50. (IBFC / SAEB/BA – 2015) Considere as regras da 
Constituição Federal brasileira de 1988 sobre a ordem 

econômica e financeira e assinale a alternativa correta. 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

a) A lei disciplinará, com base no interesse particular do indivíduo, os 
investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e 
regulará a remessa de lucros. 

b) As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os 
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do 

solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à 
União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.  

c) A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à eliminação 
da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros não podendo, 

contudo, limitar as práticas de dominação dos mercados. 

d) As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão 
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. 

e) Dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do 
potencial de energia renovável de qualquer capacidade.  

 

51. (IBFC / EBSERH – 2015) Assinale a alternativa correta 
quanto às disposições do artigo 195 da Constituição Federal, 
sobre o financiamento da seguridade social. 

a) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
destinadas à seguridade social constarão dos respectivos orçamentos, 

não integrando o orçamento da União. 

b) A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, 
como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, 

mas poderá dele receber benefícios ou incentivos fiscais. 

c) Qualquer benefício ou serviço da seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio 
total. 

d) São passíveis de cobrança de contribuição para a seguridade social 
todas as entidades beneficentes de assistência social. 

e) A majoração de qualquer benefício ou serviço da seguridade social 
independe de fonte de custeio total. 

 

52. (IBFC / PC/RJ – 2014) O Supremo Tribunal Federal 

editou a Súmula Vinculante nº 25, reconhecendo como ilícita 
a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade 
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do depósito. No julgamento, o STF considerou que o artigo 

5º, inciso XLVII, da Constituição Federal perdeu aplicação 
prática, uma vez que a prisão nesse caso não decorre do texto 

constitucional, mas de norma infraconstitucional, que lhe 

dava aplicação prática. Considerando que esta norma 
contraria tratado internacional de direitos humanos, de 

natureza supralegal, não há como persistir com a referida 
modalidade de prisão civil no ordenamento jurídico. Desta 

forma, pode-se dizer que o STF entendeu que o artigo 5º, 
inciso XLVII, da Constituição Federal é uma norma de: 

a) Eficácia plena. 

b) Eficácia contida. 

c) Eficácia limitada de princípio programático. 

d) Eficácia limitada de princípio institutivo. 

e) Eficácia exaurida. 

 

53. (IBFC / PC/RJ – 2014) Nos últimos meses têm sido 
comuns ofensas de cunho racial serem proferidas durante as 

práticas desportivas, principalmente no futebol. O caso mais 
recente envolveu o goleiro de um time paulista, que foi 

chamado de “macaco” por uma torcedora de um time rival. A 
respeito deste lamentável acontecimento e de acordo com o 

que está previsto no texto constitucional, mais 
especificamente no capítulo “Dos Direitos e das garantias 

individuais”, pode-se dizer que o crime praticado pela 
torcedora: 

I. É imprescritível. 

II. É inafiançável.  

III. Está sujeito à pena de reclusão.  

IV. Somente se procede mediante representação da vítima. 

Estão corretas as assertivas: 

a) I, II, III e IV. 

b) I, II e III, apenas. 
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c) Apenas IV. 

d) I e II, apenas. 

e) III e IV, apenas. 

 

54. (IBFC / PC/RJ – 2014) Sobre o uso de algemas, assinale 
a alternativa que corresponde aos exatos termos da Súmula 
Vinculante editada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o 

tema: 

a) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de 

desobediência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 
física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada 

a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, sendo conservada 

a prisão ou o ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado. 

b) Só é lícito o uso de algemas em casos de desobediência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou 
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a 

excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, 

civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil 

do Estado. 

c) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado 
receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por 

parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do 

agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual 
a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. 

d) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência, de 
desobediência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade 

física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada 
a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade 

disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da 
prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do Estado. 

e) Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por 
parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por 

escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do 
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agente ou da autoridade, sendo conservada a prisão ou o ato 

processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 
Estado. 

 

55. (IBFC / PC/RJ – 2014) As assertivas abaixo descritas 
estão previstas na Constituição Federal como hipóteses de 

perda ou suspensão dos direitos políticos. Assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a uma dessas hipóteses 

constitucionalmente previstas: 

a) Extradição de brasileiro nato. 

b) Incapacidade civil absoluta. 

c) Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus 
efeitos. 

d) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 
alternativa. 

e) Improbidade administrativa. 

 

56. (IBFC / PC/RJ – 2014) Todos os enunciados abaixo 
correspondem a fundamentos da República Federativa do 

Brasil, previstos no artigo 1º da Constituição Federal, exceto: 

a) A Soberania. 

b) A Cidadania. 

c) A Dignidade da pessoa humana. 

d) A Prevalência dos direitos humanos. 

e) O Pluralismo político. 

 

57. (IBFC / PC/RJ – 2014) Suponha que o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, visando fomentar o turismo, resolva criar 

um novo Município na Região dos Lagos por intermédio da 

fusão dos Municípios de Saquarema, Cabo Frio, São Pedro da 
Aldeia e Armação dos Búzios. Além dos Estudos de 
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Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da 

lei, a Constituição exige para criação desse novo Município: 

a) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Ordinária 

Federal, bem como consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos. 

b) Lei municipal, dentro do período determinado por Lei Ordinária 
Federal, bem como consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 
dos Municípios envolvidos. 

c) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar 
Federal, bem como consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 

dos Municípios envolvidos. 

d) Lei municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar 
Federal, bem como consulta posterior, mediante referendo, às 

populações dos Municípios envolvidos. 

e) Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Ordinária 
Federal, bem como consulta posterior, mediante referendo, às 
populações dos Municípios envolvidos. 

 

58. (IBFC / PC/RJ – 2014) Suponha que um Vereador de um 
Município localizado na Região Serrana do Rio de Janeiro 

apresente um projeto de lei que cria a obrigatoriedade de os 
veículos ostentarem placas fluorescentes. Na justificativa, o 

vereador afirma que isso facilitaria a visibilidade nos 
momentos de neblina, tão comum naquela região. A respeito 

deste projeto, pode-se dizer que é: 

a) Inconstitucional, por vício de competência legislativa. 

b) Constitucional, eis que cabe ao Município legislar sobre assunto de 
interesse local. 

c) Inconstitucional, pois cabe ao Prefeito Municipal a iniciativa de tal 

projeto de lei. 

d) Constitucional, em obediência ao princípio da igualdade. 

e) Inconstitucional, por ofensa ao princípio da livre concorrência. 
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59. (IBFC / PC/RJ – 2014) Em dezembro de 2013, a imprensa 
esportiva esteve dividida em relação a uma decisão do 
Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na ocasião, a 

Portuguesa de Desportos perdeu pontos no Campeonato 

Brasileiro de Futebol, em razão da escalação irregular de um 
jogador, o que resultou no seu rebaixamento à Série B do 

referido campeonato. Inconformada com tal decisão, a 
Portuguesa de Desportos adotou algumas medidas visando a 

permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Sobre o 
assunto, analise as assertivas abaixo: 

I. A Justiça Desportiva, assim como a Justiça do Trabalho, a Justiça 
Eleitoral e a Justiça Militar, constitui espécie de justiça especializada e 
integrante do Poder Judiciário, razão pela qual a Portuguesa de 

Desportos não poderia ingressar com ação na Justiça Comum, pois, 

nesse caso, a competência é apurada de acordo com a matéria. 

II. A Portuguesa de Desportos poderia, desde logo, ter proposto ação 
na Justiça Comum, uma vez que não se pode excluir da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. 

III. O Poder Judiciário só admite ações relativas à disciplina e às 

competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça 
Desportiva. Portanto, somente após a resposta negativa da Justiça 

Desportiva poderia a Portuguesa de Desportos ingressar na Justiça 
Comum. 

Está(ão) correto(s) o(s) enunciado(s): 

a) I e II, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) Apenas I. 

d) Apenas II. 

e) Apenas III. 

 

60. (IBFC / PC/RJ – 2014) Segundo dispõe a Constituição 
Federal, ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e 

Vice-Presidente da República nos últimos dois anos do 
período presidencial, a eleição para ambos os cargos será 

realizada: 
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a) Noventa dias depois da última vacância, pela Câmara dos 
Deputados, na forma da lei. 

b) Noventa dias depois da última vacância, pelo Congresso Nacional, 

na forma da lei. 

c) Sessenta dias depois da última vacância, pelo Senado Federal, na 
forma da lei. 

d) Trinta dias depois da última vacância, pelo Congresso Nacional, na 
forma da lei. 

e) Trinta dias depois da última vacância, pelo Câmara dos Deputados, 
na forma da lei. 

 

61. (IBFC / PC/RJ – 2014) Suponha que, atendendo às 
reivindicações ocorridas nos protestos de junho de 2013, os 
parlamentares se reúnam e resolvam tornar mais hígido e 

probo o processo eleitoral para as eleições de 2016. Para 
tanto, eles apresentam um projeto que cria novas hipóteses 

de inelegibilidade, não abarcadas pela Lei da Ficha Limpa. 
Este projeto deverá ser apresentado nos moldes de: 

a) Emenda Constitucional. 

b) Lei Complementar. 

c) Lei ordinária. 

d) Medida provisória. 

e) Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. 

 

62. (IBFC / PC/RJ – 2014) A Constituição Federal, no 
capítulo “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e 

do Idoso”, assegura a gratuidade dos transportes coletivos 
urbanos para os: 

a) Maiores de sessenta e cinco anos, independentemente do sexo. 

b) Maiores de sessenta anos, independentemente do sexo. 

c) Homens maiores de sessenta e cinco anos e as mulheres maiores 

de sessenta anos. 
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d) Homens maiores de sessenta anos e as mulheres maiores de 
cinquenta e cinco anos. 

e) Maiores de cinquenta e cinco anos, independentemente do sexo. 

 

63. (IBFC / PC/RJ – 2014) Assinale a alternativa em que 
ambos os ecossistemas descritos são considerados 

patrimônio nacional pelo texto da Constituição Federal: 

Top of Form 

a) A Mata Atlântica e a Chapada da Diamantina. 

b) O Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. 

c) A Serra do Mar e as Cataratas do Iguaçu. 

d) Os Pampas Gaúchos e o Cerrado. 

e) A Floresta Amazônica brasileira e a Serra da Canastra. 

 

64. (IBFC / PC/RJ – 2014) Suponha que determinado 
Município, por intermédio de uma lei, divida o seu território 
em áreas comerciais, áreas residenciais e áreas mistas, 

compostas estas de comércios e residências. Em uma das 
áreas comerciais, passa a funcionar uma oficina mecânica, 

obtendo a respectiva licença municipal. Posteriormente, uma 
nova lei municipal transforma esta área comercial em mista 

e impede que sejam instaladas novas oficinas mecânicas, 
consignando em seu texto que não admite dois 

estabelecimentos daquele ramo na mesma área, em virtude 

da existência de residências nas proximidades. De acordo 
com o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal 

Federal, pode-se dizer que essa nova lei municipal é: 

a) Constitucional, pois cabe ao Município legislar sobre assunto de 
interesse local. 

b) Inconstitucional, porque cria restrição ao direito de propriedade, 
que é absoluto. 

c) Constitucional, eis que cumpre a função social estabelecida na 
política urbana. 
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d) Inconstitucional, por ofensa ao princípio da livre concorrência. 

e) Constitucional, em obediência ao princípio ambiental da precaução. 

 

65. (IBFC / PC/SE – 2014) Todos os enunciados abaixo 

correspondem a objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, previstos no artigo 3o da Carta 

Política, exceto: 

a) Promover a cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade. 

b) Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais. 

c) Garantir o desenvolvimento nacional. 

d) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

66. (IBFC / PC/SE – 2014) A Constituição Federal, no 
capítulo “Dos Direitos e das garantias individuais”, veda 
alguns tipos de pena. Assinale a alternativa em que a pena 

descrita NÃO é vedada pelo texto constitucional: 

a) Pena de banimento 

b) Pena de trabalhos forçados. 

c) Pena de caráter perpétuo 

d) Pena de perda de bens. 

 

67. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 
no capítulo “Dos Direitos Políticos”, são condições de 
elegibilidade, exceto: 

a) O domicílio eleitoral na circunscrição. 

b) A filiação a partido político com representação no Congresso 
Nacional 
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c) A nacionalidade brasileira 

d) O pleno exercício dos direitos políticos. 

 

68. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 

no título “Da Organização do Estado”, incluem-se entre os 
bens dos Estados Federados: 

a) As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em 
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de 
obras da União 

b) Os recursos minerais, inclusive os do subsolo 

c) Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

d) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 

69. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 
no capítulo “Do Poder Legislativo”, o processo legislativo 
NÃO compreende a elaboração de: 

a) Medidas provisórias. 

b) Leis delegadas 

c) Emendas à Constituição 

d) Decretos regulamentadores. 

 

70. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 
no capítulo “Do Poder Executivo”, compete ao Presidente da 

República, exceto: 

a) Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus 
representantes diplomáticos. 

b) Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, 
dos órgãos instituídos em lei 

c) Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal 
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d) Dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos. 

 

71. (IBFC / PC/SE – 2014) A respeito do capítulo “Das Forças 
Armadas”, previsto na Constituição Federal, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) O militar, enquanto em serviço ativo, somente pode se filiar a 

partidos políticos após dez anos em atividade. 

b) As polícias militares e corpos de bombeiros militares são forças 
auxiliares e reserva do Exército. 

c) As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar 
obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que 

a lei lhes atribuir. 

d) O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do 
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de 

caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em 
tempo de guerra. 

 

72. (IBFC / PC/SE – 2014) A Constituição Federal, no 
capítulo “Dos Direitos e das garantias individuais”, reconhece 

a casa como asilo inviolável do indivíduo. A respeito do tema, 
assinale a alternativa que corresponde aos exatos termos do 

texto constitucional: 

a) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial. 

b) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 

ou, durante o dia, por determinação da autoridade policial. 

c) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito, ou, durante o dia, por determinação 

judicial, admitido, excepcionalmente, o ingresso à noite por 
determinação judicial em casos de relevante interesse público. 
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d) Ninguém pode penetrar na casa sem consentimento do morador, 
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro 
mediante determinação judicial. 

 

73. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 
no capítulo “Da Nacionalidade”, são cargos privativos de 

brasileiro nato, exceto: 

a) Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

b) Oficial das Forças Armadas. 

c) Ministro de Estado da Justiça. 

d) Vice-Presidente da República. 

 

74. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 

no título “Da Organização do Estado”, compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

a) Previdência social. 

b) Registros públicos. 

c) Trânsito e transporte. 

d) Desapropriação. 

 

75. (IBFC / PC/SE – 2014) No que diz respeito às emendas à 
Constituição, existem algumas limitações materiais e 

circunstancias em que o texto constitucional não poderá ser 

emendado. A respeito do tema, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção 
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 

b) A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. 
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c) A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de mais da 
metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus 

membros. 

d) É vedada a proposta de emenda tendente a abolir voto direto, 
secreto, obrigatório, universal e periódico. 

 

76. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 

no capítulo “Do Poder Executivo”, o Presidente e o Vice-
Presidente da República poderão, sem licença do Congresso 

Nacional, ausentar-se do país, sob pena de perda do cargo, 
por até: 

a) 15 dias. 

b) 30 dias. 

c) 45 dias. 

d) 60 dias. 

 

77. (IBFC / PC/SE – 2014) Segundo a Constituição Federal, 
no Estado de Defesa poderão ser decretadas algumas 

medidas coercitivas por tempo determinado e em áreas 
específicas. São admitidas as seguintes medidas, exceto: 

a) Restrição ao direito de reunião. 

b) Incomunicabilidade do preso. 

c) Restrição ao sigilo de correspondência. 

d) Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese 
de calamidade pública. 

 

78. (IBFC /SEDS-MG - 2014) NÃO é direito social 
expressamente previsto na Constituição Federal: 

a) Saúde. 

b) Previdência social. 
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c) Moradia. 

d) Proteção à juventude. 

 

79. (IBFC /SEDS-MG - 2014) Segundo a disciplina dos 
direitos individuais da Constituição Federal, a lei: 

a) Regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a 

prestação social alternativa. 

b) Regulamentará as hipóteses nas quais o Poder Judiciário poderá 
deixar de apreciar lesão ou ameaça a direito. 

c) Penal não admitirá nenhuma hipótese de retroatividade. 

d) Estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade 
ou utilidade social, mediante adequada e prévia indenização, que se 

dará através de precatório. 

 

80. (IBFC /SEDS-MG - 2014) A incorporação entre Estados: 

a) Não é permitida pela Constituição Federal. 

b) Depende exclusivamente da aprovação dos Deputados Estaduais 
dos Estados diretamente interessados. 

c) Depende da aprovação da população diretamente interessada, 
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

d) Depende da aprovação de todos os eleitores brasileiros, através de 

plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. 

 

81. (IBFC /SEDS-MG - 2014) Considerando a disciplina 

constitucional, o prazo de validade do concurso público será: 

a) De até um ano, prorrogável duas vezes, por igual período. 

b) De até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 

c) Aquele previsto no edital, limitado a três anos, prorrogável uma vez, 

por igual período. 
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d) De até dois anos, sendo improrrogável. 

 

82. (IBFC /SEDS-MG - 2014) De acordo com a Constituição 
Federal, NÃO se aplicam aos servidores públicos: 

a) Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 

b) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

c) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem 
remuneração variável. 

d) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 

 

83. (IBFC /SEDS-MG - 2014) Analise as seguintes 

afirmações, relativas à disciplina constitucional sobre o 
servidor público que venha a desempenhar mandato eletivo: 

I. O servidor, investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, 
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

II. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 

mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os 
efeitos legais, inclusive para promoção. 

III. O servidor, investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

Está INCORRETO o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

84. (IBFC /SEDS-MG - 2014) No que se refere aos direitos 
sociais, indique a alternativa CORRETA: 
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a) Somente através de lei alguém poderá ser obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado a sindicato. 

b) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas 

de trabalho. 

c) O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais. 

d) É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir da posse 
no cargo de direção ou representação sindical e, ainda que suplente, 

até seis meses após o final do mandato, salvo se cometer falta grave 
nos termos da lei. 

 

85. (IBFC /SEDS-MG - 2014) Assinale a alternativa que NÃO 
está de acordo com os direitos individuais previstos na 

Constituição Federal: 

a) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de 

caráter paramilitar. 

b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de fagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante a noite, por 

determinação judicial. 

c) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 

associado. 

d) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 

 

86. (IBFC /SEDS-MG - 2014) A Constituição Federal garante 
a precedência sobre os demais setores administrativos, na 

forma da lei: 

a) À administração penitenciária e seus servidores. 

b) Aos servidores do Poder Judiciário. 

c) Aos servidores da Polícia Federal. 

d) À administração fazendária e seus servidores fiscais. 
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87. (IBFC /SEDS-MG - 2014) São objetivos da ordem social, 
previstos no Texto Constitucional: 

a) O primado do trabalho e a liberdade de expressão. 

b) A igualdade entre os Estados e a solução pacífica dos conflitos. 

c) O bem-estar e a justiça sociais. 

d) A dignidade da pessoa humana e a liberdade de crença religiosa ou 

convicção filosófica ou política. 

 

88. (IBFC /SEDS-MG - 2014) NÃO é privativo de brasileiro 

nato, o cargo de: 

a) Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 

b) Carreira Diplomática. 

c) Ministro de Estado da Defesa. 

d) Oficial das Forças Armadas. 

 

89. (IBFC /SEDS-MG - 2014) Analise os seguintes itens, 
relativos à disciplina constitucional dos servidores públicos: 

I. A Constituição veda qualquer hipótese de adoção de requisitos e 
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 

servidores públicos. 

II. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será 
contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço 

correspondente para efeito de disponibilidade. 

III. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro 
cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime próprio 

de previdência, instituído e organizado pelo respectivo ente 
federativo. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 
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c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

90. (IBFC /SEDS-MG - 2014) Segundo a Constituição Federal, 

a transformação de Território em Estado será regulada: 

a) Através de medida provisória 

b) Em lei complementar. 

c) Em decreto legislativo. 

d) Através de resolução do Congresso Nacional. 

 

91. (IBFC /SEPLAG-MG - 2014) Os direitos e garantias 
fundamentais ocupam espaço de destaque na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. Sobre esse tema, 
indique a alternativa incorreta. 

a) O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insufciência de recursos. 

b) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

c) Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante 

o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 

d) Todos os direitos dos trabalhadores sociais e urbanos, previstos 
pelo artigo 7º da Constituição Federal, também são garantidos aos 

servidores públicos. 

 

92. (IBFC /SEPLAG-MG - 2014) Considerando as categorias 
de elementos que definem o conteúdo das Constituições, 
pode-se afirmar que as disposições constitucionais 

transitórias são elementos: 

a) Limitativos. 
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b) Socioideológicos. 

c) Orgânicos. 

d) Formais de aplicabilidade 

 

93. (IBFC /SEPLAG-MG - 2014) NÃO é princípio, 
expressamente previsto na Constituição Federal, que rege o 
Brasil nas suas relações internacionais 

a__________________. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

a) Dignidade da pessoa humana. 

b) Não-intervenção. 

c) Defesa da paz. 

d) Concessão de asilo político. 

 

94. (IBFC /2014 – SEPLAG-MG) A idade mínima de trinta 
anos é condição de elegibilidade para o cargo de: 

a) Deputado Federal 

b) Vice-Governador de Estado. 

c) Senador 

d) Juiz de paz 

 

95. (IBFC /SEPLAG-MG - 2014) De acordo com o texto 
constitucional, é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: 

a) Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 
públicas, especialmente as secas e as inundações. 

b) Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 
habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 

c) Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho 
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d) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do 
trânsito. 

 

96. (IBFC /SEPLAG-MG - 2014) A Constituição Federal prevê 
que a Câmara Municipal NÃO gastará mais de: 

a) 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, 

incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

b) 60% (sessenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, 
excluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

c) 46% (quarenta e seis por cento) de sua receita com folha de 
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

d) 56% (cinquenta e seis por cento) de sua receita com folha de 
pagamento, excluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. 

 

97. (IBFC / TJ-PR – 2014) Assinale a alternativa correta: 

a) O mandado de segurança, considerado ação constitucional, cabe 
para proteger direito ilíquido e certo. 

b) São a todos assegurados, independentemente do pagamento de 

taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

c) Somente aos brasileiros natos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação. 

d) As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação mediata. 

 

98. (IBFC / TJ-PR – 2014) Assinale a alternativa correta: 

a) Um dos princípios institucionais do Ministério Público é a 
divisibilidade. 

b) Aos membros do Ministério Público é vedado o exercício da 
advocacia. 
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c) Para o ingresso na carreira da Defensoria Pública da União é 
desnecessário o concurso público. 

d) O advogado é dispensável à administração da justiça. 

 

99. (IBFC / TJ-PR – 2014) Assinale a alternativa correta 
sobre a interpretação das normas constitucionais: 

a) As normas constitucionais não admitem interpretação. 

b) A técnica denominada interpretação conforme somente pode ser 
utilizada quando a norma infraconstitucional admite, dentre várias 

interpretações possíveis, uma que seja compatível com a Carta Magna. 

c) As normas infraconstitucionais têm presunção de 
inconstitucionalidade. 

d) O Supremo Tribunal Federal não admite a técnica denominada 
interpretação conforme. 

 

100. (IBFC / TJ-PR – 2014) Assinale a alternativa correta: 

a) Cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento da ação direta de 
inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal. 

b) Não é possível a declaração de normas constitucionais originárias 
como inconstitucionais. 

c) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar 

originariamente os mandados de segurança contra ato de Ministro de 
Estado. 

d) O nepotismo, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal 
é a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o quarto grau, inclusive, da autoridade 

nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo 
de direção, chefa ou assessoramento, para o exercício de cargo em 

comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada. 

 

101. (IBFC / TJ-PR – 2014) Assinale a alternativa correta: 
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a) A investidura em cargo ou emprego público não depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

b) Um dos princípios que rege a Administração Pública é o da eficiência. 

c) Ao servidor público civil não é garantido o direito a associação 
sindical. 

d) São estáveis após quatro anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

 

102. (IBFC / TJ-PR – 2014) Sobre a intervenção é correto 
afirmar: 

a) A União poderá intervir nos Estados e no Distrito Federal para 
assegurar a observância dos direitos da pessoa humana 

b) Os Estados e o Distrito Federal podem intervir na União para pôr 

termo a grave comprometimento da ordem pública 

c) O Estado intervirá nos seus Municípios quando forem prestadas as 
contas na forma da lei 

d) Cessada a intervenção, em nenhum caso as autoridades afastadas 
retornarão aos seus cargos. 

 

103. (IBFC / TJ-PR – 2014) Assinale a alternativa correta: 

a) Somente ao Poder Constituinte Derivado é assegurado o direito de 
alterar as chamadas “cláusulas pétreas” 

b) O voto direto, secreto universal e periódico não é considerado 
“cláusula pétrea”. 

c) O Poder Constituinte Decorrente ou Complementar é aquele poder 

constituinte conferido aos Estados-membros da Federação instituído e 
regulado pelo Poder Constituinte Originário. 

d) A Constituição Federal poderá ser emendada na vigência de estado 
de sítio. 
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104. (IBFC / TJ-PR – 2014) Assinale a alternativa correta: 

a) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal eleitos segundo o princípio proporcional. 

b) A denominada imunidade formal é aquela em que os deputados e 
senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos. 

c) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o parlamentar 
que se licenciar para o exercício de outro cargo fora do Parlamento, 

apesar de não perder o mandato, perderá as imunidades 
parlamentares. 

d) As comissões parlamentares de inquérito não detêm poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciais. 

 

105. (IBFC / TRE-AM – 2014) Analise as seguintes 
afirmativas, referentes à classificação das Constituições, e 
indique a alternativa CORRETA: 

a) “Constituições cesaristas” são aquelas impostas por quem não 
recebeu poder para tanto. 

b) “Constituições promulgadas” são aquelas que se restringem apenas 
aos elementos substancialmente constitucionais, emitindo, 
especialmente, princípios, organizando e limitado o poder. 

c) “Constituições outorgadas” são originadas de um plebiscito popular 
sobre um projeto elaborado por um Imperador ou um Ditador. 

d) “Constituições pactuadas” são aquelas originadas de um 
compromisso instável de duas forças políticas rivais, de maneira que o 
equilíbrio fornecido portal espécie de Carta é precário. 

 

106. (IBFC / TRE-AM – 2014) De acordo com o texto da 
Constituição Federal, está CORRETO o que se afirma em: 

a) Os recursos naturais, inclusive os do subsolo, são considerados bens 
da União e do respectivo Município. 

b) Compete privativamente à União legislar sobre florestas, caça, 
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 
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c) A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 
a competência suplementar dos Estados. 

d) Lei ordinária poderá autorizar determinado Estado a legislar sobre 

questões específicas relacionadas a registros públicos. 

 

107. (IBFC / TRE-AM – 2014) Às Comissões Parlamentares de 

Inquérito, em razão da matéria de sua competência, 
cabe, EXCETO: 

a) Determinar a indisponibilidade de bens da pessoa investigada. 

b) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 

c) Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 

d) Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais 
de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 

 

108. (IBFC / TRE-AM – 2014) De acordo com o texto da 
Constituição Federal, a pessoa jurídica em débito com o 

sistema da seguridade social, como estabelecido em 
lei, NÃO poderá: 

a) Contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios. 

b) Celebrar contratos com o Poder Público, obter empréstimos junto 
às instituições financeiras ou pedir compensação de eventuais créditos 
existentes com o fisco. 

c) Contratar mais empregados até regularizar a situação perante o 
fisco. 

d) Sofrer qualquer tipo de distinção na participação em processo 
licitatório, sob pena de prejudicara manutenção das atividades 
empresariais e o pagamento do salário dos seus empregados. 

 

109. (IBFC / TRE-AM – 2014) Junto ao Conselho Nacional de 
Justiça, oficiarão: 

a) O Corregedor-Geral de Justiça e o Procurador-Geral da República. 
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b) O Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil. 

c) O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil e o Corregedor-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público. 

d) O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil e o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

110. (IBFC / TRE-AM – 2014) Com relação à Administração 
Pública, o legislador constituinte, estabeleceu que: 

a) Os atos de improbidade administrativa importarão a perda dos 
direitos políticos, a suspensão da função pública, a indisponibilidade 

dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, independentemente da ação penal cabível. 

b) Lei complementar estabelecerá os requisitos e as restrições ao 
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que 
possibilite o acesso a informações privilegiadas e sigilosas. 

c) Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de 
subsidiária de empresa pública, assim como a sua participação em 

empresa privada. 

d) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência, vedada a instituição de critérios 

para sua admissão. 

 

111. (IBFC / TRE-AM – 2014) Por “mutação constitucional”, 
entende-se: 

a) A inserção de emendas constitucionais no texto da Constituição. 

b) A superveniência de uma nova Carta Política. 

c) A nova interpretação dada à Constituição, atribuindo novos sentidos 
ao seu texto. 

d) O exercício do Poder Derivado Decorrente. 
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112. (IBFC / TRE-AM – 2014) “A Constituição deve ser 
sempre interpretada em sua globalidade como um todo e, 
assim, as aparentes antinomias deverão ser afastadas.” O 

enunciado se refere ao princípio de interpretação 

constitucional: 

a) Da Máxima Efetividade. 

b) Da Unidade da Constituição. 

c) Do Efeito Integrador. 

d) Da Harmonização. 

 

113. Acerca da organização e estrutura do Estado, assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) O Brasil adotou como sistema de governo a República, o 

presidencialismo como forma de governo e a Federação como forma 
de Estado 

b) O Brasil adotou como forma de governo a Monarquia, o 
parlamentarismo como sistema de governo e a Federação como forma 

de Estado. 

c) O Brasil adotou como forma de Estado a República, o 

presidencialismo como forma de governo e a Federação como forma 
de governo. 

d) O Brasil adotou como forma de governo a República, o 
presidencialismo como sistema de governo e a Federação como forma 

de Estado. 

 

Gabarito Direito Constitucional 
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Todas essas questões serão resolvidas e comentadas pelos 

professores em nossos cursos completos para o TJ/PE 2017, 

compostos por aulas em PDF e videoaulas. Para conhecê-los, acesse:  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-

tribunal-de-justica-de-pernambuco/ 
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Questões IBFC – Direito Civil (Prof. Aline Santiago) 

1. (IBFC / EBSERH - 2016) No que diz respeito ao prazo de 
prescrição o Código Civil determina expressamente algumas 

situações e em que prazo ocorrerá a prescrição. Leia as 
alternativas a seguir a assinale a que apresenta a informação 

CORRETA sobre o prazo prescricional de 01 (um) ano. 

a) A pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores 

judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o 
prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos 

ou mandato 

b) A pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de 

má-fé, correndo o prazo da data em que foi deliberada a distribuição 

c) A pretensão contra os peritos, pela avaliação dos bens que entraram 

para a formação do capital de sociedade anônima, contado da 

publicação da ata da assembleia que aprovar o laudo 

d) A pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações 

acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com 
capitalização ou sem ela 

e) A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos 

 

2. (IBFC / EBSERH - 2016) De acordo com o previsto 
expressamente no Código Civil, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, especificamente sobre o Direito das Obrigações, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora 
não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das 

circunstâncias do caso 

b) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do 

devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a 

obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda 

c) Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha 

pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; 
mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor 

d) Nas obrigações de não fazer praticado pelo devedor o ato, a cuja 
abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob 

pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos 
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e) Se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um 

destes só terá direito a exigir e receber a quota do crédito que 
corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for 

divisível 

 

3. (IBFC / EBSERH - 2016) O Código Civil - Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002-, especificamente no capítulo que trata da 
invalidade do negócio jurídico, aponta, expressamente, as 

hipóteses de nulidade absoluta. Avalie as alternativas abaixo e 
assinale a CORRETA. 

a) Por incapacidade relativa do agente 

b) For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para 

a sua validade 

c) Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão 

ou fraude contra credores 

d) A lei taxativamente o declarar nulo, ou permitir-lhe a prática, 

cominando sanção 

e) For lícito, possível e determinável o seu objeto 

 

4. (IBFC / EBSERH - 2016) O Código Civil de 2002 (Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002) no Título Das Pessoas 

Jurídicas, declara que para criar uma fundação, o seu 
instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação 

especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e 
declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Também 

determina quais são os fins possíveis para essa constituição. 
Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou 

Falso (F). 

( ) Assistência social 

( ) Pesquisa científca, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 
modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de 

informações e conhecimentos técnicos e científicos 

( ) Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção 

do desenvolvimento sustentável 

( ) Habitação de interesse social 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de 

cima para baixo. 

a) V, F, V, F 

b) F, V, F, V 

c) F, F, F, V 

d) V, V, V, F 

e) F, F, V, F 

 

5. (IBFC / EBSERH - 2016) De acordo com o Código Civil de 2002 
(Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) avalie as alternativas 

abaixo, no tocante aos bens principais e os bens acessórios, e 
assinale a INCORRETA. 

a) Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; 
acessório, aquele cuja existência supõe a do principal 

b) As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias 

c) Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal e 

abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da 
manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso 

d) São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se 

destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao 
aformoseamento de outro 

e) Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e 
produtos podem ser objeto de negócio jurídico 

 

6. (IBFC / EBSERH - 2016) No tocante a formação dos contratos 

o Código Civil - Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 
estabelece que a proposta de contrato obriga o proponente, se 

o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do 
negócio, ou das circunstâncias do caso. Em contrapartida 

esclarece que essa obrigatoriedade deixa de existir em 
determinadas situações. Assinale abaixo a alternativa CORRETA 

no tocante a essas exceções. 

a) Se, feita com prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo 

sufciente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente 
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b) Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta 

dentro do prazo dado 

c) Se, depois dela, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da 

outra parte a retratação do proponente. 

d) Se, feita a pessoa ausente, tiver sido expedida a resposta dentro do 
prazo dado 

e) Se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente 
aceita. Considera-se também presente a pessoa que contrata por 

telefone ou por meio de comunicação semelhante 

  

7. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 
prescrição após analisar os itens a seguir e considerar as 

normas da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil). 

a) Prescreve em dois anos a pretensão contra os peritos, pela avaliação 

dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade 
anônima, contados da publicação da ata da assembleia que aprovar o 

laudo 

b) Prescreve em um ano a pretensão contra os peritos, pela avaliação 

dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade 

anônima, contado da entrega do laudo 

c) Prescreve em cinco anos a pretensão contra os peritos, pela 

avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de 
sociedade anônima, contados da publicação da ata da assembleia que 

aprovar o laudo 

d) Prescreve em quatro anos a pretensão contra os peritos, pela 

avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de 
sociedade anônima, contados da entrega do laudo 

e) Prescreve em um ano a pretensão contra os peritos, pela avaliação 
dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade 

anônima, contado da publicação da ata da assembleia que aprovar o 
laudo 

 

8. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 

o negócio jurídico após analisar os itens a seguir e considerar 

as normas da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código 
Civil). 
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a) Considera-se termo a cláusula que, derivando, exclusivamente, da 

vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento 
futuro e incerto 

b) As condições, física ou juridicamente impossíveis, quando 

resolutivas, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados 

c) Têm-se por inexistentes as condições impossíveis, quando 

suspensivas, e as de não fazer coisa impossível  

d) Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição 

suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o 
direito, a que ele visa 

e) Se alguém dispuser de uma coisa sob condição resolutiva, e, 
pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão 

valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis 

 

9. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 
obrigações, após analisar os itens a seguir e considerar as 

normas da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil). 

a) A obrigação de dar coisa certa não abrange os acessórios dela não 

mencionados 

b) No caso de obrigação de dar coisa certa, se a coisa se perder, sem 
culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente à condição 

suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes 

c) No caso de obrigação de dar coisa certa, ainda que a perda não 

resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais 
perdas e danos 

d) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, deverá o credor 
aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu 

e) Deteriorada a coisa, sendo culpado o devedor, poderá o credor 
exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, 

perdendo o direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização 
das perdas e danos 

10. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 
os defeitos do negócio jurídico, após analisar os itens a seguir 

e considerar as normas da Lei Federal nº 10.406, de 

10/01/2002 (Código Civil). 
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a) São nulos os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade 

emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa 
de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio 

b) O erro não é substancial, mesmo quando interessa à natureza do 

negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades 
a ele essenciais 

c) O erro é substancial, quando concerne à identidade ou à qualidade 
essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde 

que tenha influído nesta de modo relevante 

d) O erro é substancial, quando sendo de direito e não implicando 

recusa à aplicação da lei, não for o motivo único ou principal do negócio 
jurídico 

e) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é nula nos 
mesmos casos em que o é a declaração direta 

 

11. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa INCORRETA 

sobre a invalidade do negócio jurídico, após analisar os itens a 
seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 10.406, de 

10/01/2002 (Código Civil). 

a) É nulo o negócio jurídico, quando celebrado por pessoa 
absolutamente incapaz 

b) É nulo o negócio jurídico, quando o motivo determinante, comum a 
ambas as partes, for ilícito 

c) É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em 
lei 

d) É nulo o negócio jurídico simulado, inclusive o que se dissimulou 

e) Haverá simulação nos negócios jurídicos, quando aparentarem 

conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais 
realmente se conferem, ou transmitem 

 

12. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 

a formação dos contratos, após analisar os itens a seguir e 
considerar as normas da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 

(Código Civil). 
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a) Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita sem prazo a pessoa 

ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao 
conhecimento do proponente 

b) A proposta de contrato obriga o proponente, ainda que o contrário 

resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias 
do caso 

c) Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita com prazo a pessoa 
presente, não foi imediatamente aceita  

d) Deixa de ser obrigatória a proposta se, feita por telefone, não tiver 
sido expedida a resposta dentro do prazo dado 

e) Permanece obrigatória a proposta se, antes dela, ou 
simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação 

do proponente 

 

13.  (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa INCORRETA 
sobre a evicção, após analisar os itens a seguir e considerar as 

normas da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil). 

a) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste 

esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública 

b) Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou 
excluir a responsabilidade pela evicção 

c) Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se 
esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa 

evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o 
assumiu 

d) Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da 
restituição integral do preço ou das quantias que pagou à indenização 

dos frutos que tiver sido obrigado a restituir 

e) Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o 

adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos 
anteriores 

 

14. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 

a retrovenda, após analisar os itens a seguir e considerar as 

normas da Lei Federal nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil). 
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a) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito de recobrá-

la, no prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço 
recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, 

durante o período de resgate, efetuaram-se com a sua autorização 

escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias 

b) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito de recobrá-

la, no prazo máximo de decadência de dois anos, restituindo o preço 
recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, 

durante o período de resgate, efetuaram-se com a sua autorização 
escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias 

c) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito de recobrá-
la, no prazo máximo de prescrição de três anos, restituindo o preço 

recebido e reembolsando as despesas do comprador, excluídas as que, 
durante o período de resgate, efetuaram-se para a realização de 

benfeitorias necessárias 

d) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito de recobrá-

la, no prazo máximo de prescrição de dois anos, restituindo o preço 
recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, 

durante o período de resgate, efetuaram-se com a sua autorização 

escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias 

e) O vendedor de coisa imóvel pode se reservar o direito de recobrá-

la, no prazo máximo de decadência de três anos, restituindo o preço 
recebido e reembolsando as despesas do comprador, excluídas as que, 

durante o período de resgate, efetuaram-se para a realização de 
benfeitorias necessárias 

 

15. (IBFC / MGS - 2016) Assinale a alternativa correta, 

considerando as normas do código civil brasileiro sobre o 
negócio jurídico. 

a) A incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela 
outra em benefício próprio, e aproveita aos cointeressados capazes, 

salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação 
comum. 

b) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio jurídico, ainda 

quando cessar antes de realizada a condição a que ele estiver 
subordinado. 

c) A validade da declaração de vontade não dependerá de forma 
especial, senão quando a lei expressamente a exigir. 

d) O silêncio jamais importa anuência.  
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16. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) De acordo com o 
previsto no Código Civil Brasileiro, não corre a prescrição:  

a) entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal. 

b) pendendo ação de manutenção da posse. 

c) contra os ausentes do país em serviço público ou privado. 

d) contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas. 

 

17. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) A diferença de causa 
nas dívidas não impede a compensação:  

a) se provier de esbulho. 

b) se uma se originar de comodato.  

c) se uma for de coisa não suscetível de penhora.  

d) se uma se originar de coisa fungível. 

 

18. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) De acordo com o 

expressamente preceituado pelo Código Civil Brasileiro, 
constitui ato ilícito:  

a) o praticado em legítima defesa, desde que cause dano a terceiros.  

b) o exercício de um direito por seu titular, de forma a exceder 
manifestamente os limites impostos pelos bons costumes. 

c) o praticado no exercício regular de um direito reconhecido, desde 
que cause prejuízo econômico a terceiros. 

d) a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.  

 

19. (IBFC / EBSERH - 2016) Considere as disposições do código 
civil sobre o negócio jurídico e assinale a alternativa correta. 

a) A validade do negócio jurídico requer, cumulativamente, agente 
capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma 

prescrita ou não defesa em lei. 
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b) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, e, 

subsidiariamente, objeto lícito, possível, determinado ou determinável 
e forma prescrita ou não defesa em lei. 

c) A validade do negócio jurídico requer, preferencialmente, agente 

capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma 
prescrita ou não defesa em lei. 

d) A validade do negócio jurídico requer agente incapaz, e, 
subsidiariamente, objeto lícito, possível, determinado ou determinável 

e forma defesa em lei. 

e) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, e, 

alternativamente, objeto lícito, possível, determinado ou determinável 
e forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

20. (IBFC / EBSERH - 2016) Considere as disposições do código 

civil e assinale a alternativa correta sobre prescrição e 
decadência. 

a) A prescrição ocorre em cinco anos, quando a lei não lhe haja fixado 
outro prazo. 

b) Prescreve em três dois anos, a pretensão para haver prestações 

alimentares, a partir da data em que se vencerem. 

c) Prescreve em um ano a pretensão relativa a aluguéis de prédios 

urbanos ou rústicos. 

d) Prescreve em cinco anos a pretensão para receber prestações 

vencidas de rendas temporárias ou vitalícias.  

e) Prescreve em um ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores 

de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o 
pagamento da hospedagem ou dos alimentos. 

 

21. (IBFC / EBSERH - 2016) Analise atentamente os itens 

abaixo e assinale a alternativa INCORRETA considerando as 
disposições do código civil sobre a prova do fato jurídico.  

a) Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de 
dispor do direito a que se referem os fatos confessados. 

b) A confissão é irrevogável, e só pode ser anulada se decorreu de 

coação. 
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c) Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos 

limites em que este pode vincular o representado. 

d) As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros 

fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou 

eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, 
contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão. 

e) Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as 
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem 

vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. 

 

22. (IBFC / EBSERH - 2016) Analise atentamente os itens 
abaixo e assinale a alternativa correta considerando as 

disposições do código civil sobre obrigações. 

a) Em todos os casos, a obrigação de dar coisa certa abrange os 

acessórios dela embora não mencionados. 

b) Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou 

aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, 
apenas no segundo caso, indenização das perdas e danos. 

c) Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-

la-á o credor, tal qual se ache, sem direito a indenização. 

d) Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor. 

e) Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou 
se tomada inexequível, desaparecerá o débito quanto à outra. 

 

23. (IBFC / MGS - 2015) Assinale a alternativa correta 

considerando as normas do código civil sobre o prazo de 
prescrição da pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos 

ou rústicos. 

a) Dois anos. 

b) Três anos. 

c) Quatro anos. 

d) Dez anos. 
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24. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Assinale a alternativa correta 

conforme as disposições da Lei federal n° 10.406, de 
10/01/2002, que instituiu o código civil brasileiro sobre a 

declaração de morte presumida.  

a) A declaração de morte presumida sempre dependerá de decretação 
de ausência.  

b) Pode ser declarada a morte presumida, pela decretação de ausência 
baseada na verificação de ser extremamente provável a morte de 

quem estava em perigo de vida. 

c) A sentença de declaração da morte presumida não poderá fixar a 

data provável do falecimento. 

d) Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência 

se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for 
encontrado até dois anos após o término da guerra. 

 

25. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Assinale a alternativa correta 

conforme as disposições da Lei federal n° 10.406, de 
10/01/2002, que instituiu o código civil brasileiro sobre como 

são chamados os bens que, embora reunidos, se consideram de 

per si, independentemente dos demais. 

a) Bens singulares. 

b) Universalidade de fato. 

c) Bens fungíveis. 

d) Universalidade de direito.  

 

26. (IBFC / DOCAS-PB - 2015) Assinale a alternativa correta 
conforme as disposições da Lei federal n° 10.406, de 

10/01/2002, que instituiu o código civil brasileiro. 

a) A confissão conserva sua eficácia se provém de quem não é capaz 

de dispor do direito a que se referem os fatos confessados.  

b) Os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos 

particulares, se os originais se houverem produzido em juízo como 
prova de algum ato.  

c) A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento 

dotado de fé pública, fazendo prova plena. 
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d) Os livros e fichas dos empresários e sociedades não provam contra 

as pessoas a que pertencem. 

 

27. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considerando as disposições do 

código civil brasileiro sobre as pessoas naturais, assinale a 
alternativa correta. 

a) A personalidade civil da pessoa começa com a concepção, mas a lei 
põe a salvo, desde o nascimento com vida, os direitos do nascituro. 

b) A personalidade civil da pessoa começa com o registro civil, mas a 
lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

c) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, 
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

d) A personalidade civil da pessoa começa com o registro civil, mas a 
lei põe a salvo, desde o nascimento com vida, os direitos do nascituro. 

e) A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, e 
a lei não põe a salvo quaisquer direitos do nascituro. 

 

28. (IBFC / SAEB-BA – 2015-Desatualizada) Assinale a 

alternativa correta sobre a capacidade das pessoas físicas nos 

termos do código civil brasileiro, segundo o qual, são 
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil. 

a) Os maiores de quatorze e menores de dezesseis anos. 

b) Os que, por causa transitória, estiverem doentes, mesmo que 
puderem exprimir sua vontade. 

c) Os emancipados. 

d) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. 

e) Os pródigos. 

 

29. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta com 
base nas disposições do código civil brasileiro sobre os direitos 

da personalidade. 
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a) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, 

não havendo qualquer possibilidade da lei criar exceções a tal regra. 

b) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, 

havendo a possibilidade de exceções a tal regra apenas por meio de 

contrato. 

c) Os direitos da personalidade são plenamente transmissíveis e 

renunciáveis, não havendo qualquer possibilidade da lei criar exceções 
a tal regra. 

d) Os direitos da personalidade são plenamente transmissíveis e 
renunciáveis, havendo a possibilidade de exceções a tal regra apenas 

por meio de contrato. 

e) Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 
exercício sofrer limitação voluntária. 

 

30. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considerando as disposições do 

código civil sobre a curadoria dos bens do ausente, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a) Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, 

se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba 
administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer 

interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência, e nomear-
lhe-á curador. 

b) Será declarada a ausência, e se nomeará curador, quando o ausente 
deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar 

o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. 

c) O juiz, que nomear o curador, fixar-lhe-á os poderes e obrigações, 

conforme as circunstâncias, observando, no que for aplicável, o 
disposto a respeito dos tutores e curadores. 

d) O cônjuge do ausente, ainda que separado judicialmente, ou de 
fato, será o seu legítimo curador. 

e) Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos 
pais ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento 

que os iniba de exercer o cargo. 

 

31. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta 

sobre a disposição do código civil brasileiro quanto ao prazo 
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contado a partir do trânsito em julgado a sentença que concede 

a abertura da sucessão provisória para que os interessados 
possam requerer a sucessão definitiva e o levantamento das 

cauções prestadas. 

a) Um ano. 

b) Cinco anos. 

c) Dez anos. 

d) Vinte anos. 

e) Dezoito Anos. 

 

32. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considerando as disposições do 
código civil brasileiro sobre as pessoas jurídicas, assinale a 

alternativa que indique apenas pessoas jurídicas de direito 
privado. 

a) Autarquias municipais, partidos políticos e sociedades. 

b) Empresa individual de responsabilidade limitada, União e entidades 

religiosas. 

c) União, Distrito Federal e Municípios. 

d) União, partidos políticos e empresa individual de responsabilidade 

limitada. 

e) Fundações, organizações religiosas e partidos políticos. 

 

33. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta no 

tocante às disposições do código civil brasileiro sobre as 
pessoas jurídicas de direito privado. 

a) Começa existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com 
a autorização ou aprovação do Poder Executivo independentemente da 

inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. 

b) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 

com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, 
quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato 
constitutivo. 
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c) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 

com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, 
em qualquer caso, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato 

constitutivo. 

d) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 

com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, 
em qualquer caso, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 

averbando-se no registro apenas as principais alterações por que 
passar o ato constitutivo. 

e) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, 

quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 
averbando-se no registro apenas as alterações no capital social por que 

passar o ato constitutivo. 

 

34. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considere o disposto no código 
civil brasileiro sobre o direito de anular a constituição das 

pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato 

respectivo e assinale a alternativa correta. 

a) O direito decai em 3 (três) anos contados da publicação da inscrição 

no registro. 

b) O direito prescreve em 3 (três) anos contados do requerimento da 

inscrição no registro. 

c) O direito prescreve em 3 (três) anos contados da publicação da 

inscrição no registro. 

d) O direito decai em 5 (cinco) anos contados da publicação da 

inscrição no registro. 

e) O direito prescreve em 5 (cinco) anos contados da publicação da 

inscrição no registro. 

 

35. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Analise os itens abaixo e responda 
a seguir com base nas disposições do código civil brasileiro 

sobre a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. 

I. Tal efeito pode decorrer de abuso da personalidade jurídica, 
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 

II. O abuso da personalidade deve ser declarado judicialmente. 
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III. O pedido de desconsideração só pode ser feito pelo Ministério 

Público. 

IV. Os efeitos da desconsideração podem atingir os administradores da 

sociedade. 

V. Os efeitos da desconsideração podem atingir os sócios que sejam 
administradores da sociedade. 

VI. Os efeitos da desconsideração só podem atingir os sócios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item VI está incorreto. 

b) Apenas o item III está incorreto. 

c) Apenas o item IV está incorreto. 

d) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

e) Apenas os itens I, II, IV e V estão corretos. 

 

36. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa INCORRETA 
sobre o que dispõe o código civil brasileiro em relação ao 

domicílio da pessoa natural. 

a) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua 

residência com ânimo definitivo. 

b) Se a pessoa natural tiver diversas residências, onde, 
alternadamente, viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. 

c) É também domicílio da pessoa natural, quanto às relações 
concernentes à profissão, um único lugar onde esta é exercida de 

forma principal. 

d) Ter-se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência 

habitual, o lugar onde for encontrada. 

e) Muda-se o domicílio, transferindo a residência, com a intenção 

manifesta de o mudar. 

 

37. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considerando as disposições do 
código civil brasileiro sobre o domicílio da pessoa natural, 

assinale a alternativa correta. 
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a) O domicílio do incapaz é aquele declarado pelo juiz e independe do 

estabelecido pelo seu representante ou assistente. 

b) O domicílio do servidor público é o lugar em que tomou posse pela 

primeira vez para o exercício de suas funções. 

c) O domicílio do militar é o lugar onde servir e, sendo da Marinha, a 
sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. 

d) O domicílio do marítimo é o lugar onde o navio estiver atracado. 

e) O domicílio do preso é o lugar em que tiver sido condenado. 

 

38. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considerando as disposições do 

código civil brasileiro sobre os bens, assinale a alternativa 
correta. 

a) São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, desde que 
seja de forma natural. 

b) Considera-se imóvel para os efeitos legais, o direito à sucessão 
aberta. 

c) Os direitos reais sobre imóveis são considerados móveis. 

d) As edificações, separadas do solo sempre perdem o caráter de 

imóveis. 

e) Os materiais separados de um prédio, ainda que provisoriamente 
para nele se reempregarem, perdem o caráter de imóveis. 

 

39. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta 

sobre como são considerados de forma precisa os bens móveis 
cujo uso importa destruição imediata da própria substância 

com fundamento na Lei Federal n° 10.406, de 10/01/2002, que 
instituiu o código civil brasileiro. 

a) Bens infungíveis. 

b) Bens disponíveis. 

c) Bens sinalagmáticos. 

d) Bens consumíveis. 

e) Bens perecíveis. 
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40. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Analise as alternativas abaixo 
considerando o que estabelece o código civil brasileiro e 

assinale a alternativa correta sobre o que deve ser considerada 

de forma expressa uma universalidade de fato. 

a) Os bens que se podem fracionar sem alteração na sua substância, 

diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se 
destinam. 

b) O complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor 
econômico. 

c) Os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, 
qualidade e quantidade. 

d) Todos os bens que se encontrem no mesmo lugar. 

e) A pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, 

tenham destinação unitária. 

 

41. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Analise as alternativas abaixo 
considerando o que estabelece o código civil brasileiro sobre os 

negócios jurídicos e assinale a alternativa correta. 

a) A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa 

em lei. 

b) A incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela 

outra em benefício próprio. 

c) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio jurídico sendo 

relativa ou absoluta. 

d) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio jurídico se 

cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. 

e) A validade da declaração de vontade sempre dependerá de forma 

especial. 

 

42. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considerando que o código civil 
brasileiro prevê que é anulável o negócio concluído pelo 

representante em conflito de interesses com o representado, se 

tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele 
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tratou, assinale a alternativa correta sobre o prazo para 

pleitear-se tal anulação. 

a) É de sessenta dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação 

da incapacidade, o prazo de decadência para tal ato. 

b) É de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do negócio ou da 
cessação da incapacidade, o prazo de decadência para tal ato. 

c) É de noventa dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação 
da incapacidade, o prazo de prescrição para tal ato. 

d) É de sessenta dias, a contar da conclusão do negócio ou do início 
da incapacidade, o prazo de decadência para tal ato. 

e) É de cento e vinte dias, a contar da conclusão do negócio ou da 
cessação da incapacidade, o prazo de prescrição para tal ato. 

 

43. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta de 

acordo com o que estabelece o código civil brasileiro sobre os 
defeitos nos negócios jurídicos. 

a) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos não é 
anulável. 

b) O erro de indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir a 

declaração de vontade, não viciará o negócio. 

c) O erro de cálculo apenas autoriza a anulação da declaração de 

vontade. 

d) O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso 

como razão determinante. 

e) O erro prejudica a validade do negócio jurídico ainda quando a 

pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para 
executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. 

 

44. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta de 

acordo com o que estabelece o código civil brasileiro sobre as 
obrigações. 

a) A obrigação de dar coisa certa só abrange os acessórios dela quando 
expressamente mencionados. 
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b) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor 

resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor 
que perdeu. 

c) Sendo culpado o devedor, poderá o credor aceitar a coisa no estado 

em que se acha, não podendo reclamar indenização das perdas e 
danos. 

d) Até a tradição pertence ao credor a coisa, com os seus 
melhoramentos e acrescidos. 

e) Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, 
independentemente de culpa do devedor, se perder antes da tradição, 

sofrerá o credor a perda. 

 

45. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considere as normas 
estabelecidas pelo código civil brasileiro sobre a evicção e 

assinale a alternativa correta. 

a) Pode o adquirente demandar pela evicção, ainda que soubesse que 

a coisa era alheia ou litigiosa. 

b) As vantagens auferidas pelo adquirente com a coisa não serão 

objeto de dedução da quantia que lhe houver de dar o alienante. 

c) As benfeitorias necessárias ou úteis não serão pagas pelo alienante. 

d) Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, 

subsistindo tal garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em 
hasta pública. 

e) A responsabilidade por evicção não pode ser reduzida ou excluída 
por cláusula contratual. 

 

46. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta 

sobre como é designado o ato do credor que consentir em 
receber prestação diversa da que lhe é devida com fundamento 

na Lei Federal n° 10.406, de 10/01/2002, que instituiu o código 
civil brasileiro. 

a) Dação em pagamento. 

b) Cessão de crédito. 

c) Imputação do pagamento. 
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d) Mora. 

e) Sub-rogação. 

 

47. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Considere as normas 

estabelecidas pelo código civil brasileiro sobre a cessão de 
crédito e assinale a alternativa correta. 

a) A cessão do crédito sempre tem eficácia em relação ao devedor, 
mesmo antes de qualquer notificação. 

b) O cedente sempre responde pela solvência do devedor. 

c) O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe 

competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter 
conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. 

d) O crédito, uma vez penhorado, pode ser livremente transferido pelo 
credor que tiver conhecimento da penhora. 

e) Ocorrendo a penhora do crédito, se o devedor realizar o pagamento 
ao credor original, tendo notificação dela, fica exonerado.  

 

48. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta 

sobre o que o código civil brasileiro estabelece em relação aos 

vícios redibitórios e a coisa recebida por contrato. 

a) Em qualquer caso da existência de vícios redibitórios, o alienante 

deverá restituir o que recebeu com perdas e danos.  

b) A responsabilidade do alienante não subsiste se a coisa perecer em 

poder do alienatário, ainda que isso ocorra por vício oculto já existente 
ao tempo da tradição. 

c) De ordinário, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou 
abatimento no preço no prazo de cento e oitenta dias se a coisa for 

móvel.  

d)  Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais 

tarde que o ordinário, o prazo contarse-á do momento em que dele 
tiver ciência, até o prazo máximo de noventa dias, em se tratando de 

bens móveis ou imóveis.  

e) Na constância de cláusula de garantia o adquirente deve denunciar 

o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, 

sob pena de decadência.  
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49. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta nos 
termos das normas previstas no código civil brasileiro para os 

negócios jurídicos contratuais.  

a) A resilição unilateral sempre produz todos os seus efeitos 
independentemente de denúncia notificada à outra parte. 

b) A cláusula resolutiva expressa ou tácita depende de interpelação 
judicial. 

c) Nos contratos bilaterais, qualquer dos contratantes, antes de 
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 

d) Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação 
de uma das partes se tomar excessivamente onerosa, com extrema 

vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os 

efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. 

e) Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes 

não poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida a fim de 
evitar a onerosidade excessiva.  

 

50. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Analise as afirmações abaixo com 
base nos fundamentos normativos previstos no código civil 

brasileiro para o contrato de venda e compra e assinale a 
alternativa correta. 

a) Para que a compra e venda, quando pura, seja considerada 
obrigatória e perfeita, basta as partes acordarem no objeto.  

b) Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio 
exclusivo de uma das partes a fixação do preço.  

c) Até o momento da tradição, os riscos da coisa e do preço correm 
por conta do vendedor. 

d) A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-
se-á no domicílio do comprador. 

e) Sob pena de nulidade, não podem ser comprados, exceto em hasta 
pública pelos tutores, os bens confiados à sua guarda ou 

administração. 
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51. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta com 

base nos fundamentos normativos do código civil brasileiro 
sobre o contrato de empreitada.  

a) O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação 

de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução.  

b) Não havendo disposição contratual expressa, presume-se a 

obrigação do empreiteiro de fornecer os materiais.  

c) No caso da obra ser de natureza das que se determinam por medida, 

o pagamento não faz presumir verificação. 

d) O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, apenas 

se por dolo os inutilizar. 

e) A diminuição no preço do material ou da mão de obra não autoriza 

a revisão do preço global convencionado.  

 

52. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta com 
base nos fundamentos normativos do código civil brasileiro 

sobre o mandato. 

a) O mandato em termos gerais confere poderes para alienar e 

transigir.  

b) Os atos praticados por quem não tenha mandato não podem ser 
ratificados. 

c) A condição de mandatário depende, sem exceções, de sua 
capacidade civil plena. 

d) Ainda quando se outorgue mandato por instrumento público, pode 
substabelecer-se mediante instrumento particular. 

e) O terceiro com quem o mandatário tratar não poderá exigir que a 
procuração traga a firma reconhecida. 

 

53. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta com 

base nos fundamentos normativos do código civil brasileiro 
sobre o contrato de comissão.  

a) O comissário sempre responde pela insolvência das pessoas com 
quem tratar. 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

b) Presume-se o comissário autorizado a conceder d ilação do prazo 

para pagamento, na conformidade dos usos do lugar onde se realizar 
o negócio, se não houver instruções diversas do comitente.  

c) O crédito do comissário, relativo a comissões e despesas feitas, não 

goza de qualquer privilégio no caso de falência do comitente. 

d) O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de 

bens pelo comissário, em seu próprio nome e à sua conta.  

e) Não estipulada a remuneração do comissário, esta não será devida.  

 

54. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta com 

base nos fundamentos normativos do código civil brasileiro 
sobre o direito das coisas. 

a) A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo 
correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não 

podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por 
terceiros, a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele 

interesse legítimo em impedi-las. 

b) A propriedade do solo abrange as jazidas, minas e demais recursos 

minerais. 

c) O proprietário do solo não tem o direito de explorar os recursos 
minerais de emprego imediato na construção civil, exceto os 

submetidos a transformação industrial. 

d) O proprietário pode ser privado da coisa, apenas nos casos de 

desapropriação, desde que esta se dê por utilidade pública.  

e) A propriedade presume-se precária, até prova em contrário.  

 

55. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa correta com 

base nos fundamentos normativos do código civil brasileiro 
sobre o direito de família. 

a) É anulável o casamento contraído por infringência de impedimento. 

b) É nulo o casamento por incompetência da autoridade celebrante.  

c) O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher 
assinam o documento do registro. 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

d) O casamento pode celebrar-se mediante procuração, por 

instrumento particular, com poderes gerais.  

e) Será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade 

núbil em caso de gravidez.  

 

56. (IBFC / SAEB-BA - 2015) Assinale a alternativa INCORRETA 

com base nos fundamentos normativos do código civil brasileiro 
sobre a tutela. 

a) Protutor e o sujeito nomeado pelo juiz para a fiscalização dos atos 
do tutor. 

b) O juiz será direta e pessoalmente responsável quando não tiver 
nomeado o tutor, ou não o houver feito oportunamente.  

c) Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela podem ser 
vendidos quando houver manifesta vantagem, dispensada a avaliação 

judicial.  

d) Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe 

deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, 
salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu.  

e) São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais 

competia fiscalizar a atividade do tutor, e as que concorreram para o 
dano.  

 

57. (IBFC / TJ-PR - 2014) Assinale a assertiva incorreta: 

a) O direito brasileiro admite a compra e venda com reserva de 
domínio para os bens móveis e imóveis. 

b) A alienação fiduciária em garantia pode recair sobre bens móveis e 
imóveis.  

c) A compra e venda de ascendente para descendente é anulável, salvo 
se houver concordância dos demais descendentes e do cônjuge do 

vendedor. 

d) É nula a aquisição, pelo tutor, dos bens confiados à sua guarda e 

administração. 

 

58. (IBFC / TJ-PR - 2014) Assinale a assertiva incorreta: 
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a) O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção 

dos frutos. 

b) Incumbem ao usufrutuário os tributos devidos pela posse ou 

rendimento da coisa usufruída. 

c) O usufrutuário tem a posse indireta da coisa, enquanto o nu 
proprietário tem a posse direta. 

d) Entre as hipóteses de extinção do usufruto estão a morte do 
usufrutuário e a renúncia. 

 

59. (IBFC / TJ-PR - 2014) Acerca das preferências e privilégios, 

assinale a incorreta: 

a) O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie. 

b) O crédito pessoal privilegiado prefere ao simples. 

c) O crédito privilegiado especial prefere ao geral. 

d) O privilégio especial compreende todos os bens sujeitos ao 
pagamento do crédito que lhe favorece, e o geral compreende todos 

os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial. 

 

60. (IBFC / TJ-PR - 2014) Sobre o direito possessório, assinale 

a proposição correta: 

a) A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, 

temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a 
indireta, de quem aquela foi havida, não podendo o possuidor direto 

defender a sua posse contra o indireto. 

b) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma 

exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos 
outros compossuidores. 

c) Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, nenhuma poderá 
exercer a posse sobre ela, porque exclui a dos outros compossuidores. 

d) Considera-se detentor da coisa aquele que exerce a posse em seu 
próprio nome, mas em cumprimento a ordem de terceiros. 
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61. (IBFC / TJ-PR - 2014) Relativamente à propriedade, 

assinale a proposição verdadeira: 

a) O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua 

ou a detenha, desde que esteja na posse da coisa. 

b) O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de 

desapropriação, por necessidade pública, interesse social, em caso de 
perigo público iminente e nas situações de invasão por movimentos 

sociais. 

c) A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo 

correspondente, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não 
podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por 

terceiros a uma altura ou profundidades tais, que não tenha ele 
interesse legítimo em impedi-las. 

d) A profundidade do solo abrange as jazidas, minas e demais recursos 
naturais e os potenciais de energia hidráulica. 

 

62. (IBFC / TJ-PR - 2014) Assinale a assertiva incorreta: 

a) Em relação às obrigações com termo, o direito brasileiro acata o 

princípio do dies interpellat pro homine. 

b) Num contrato com cláusula de arras, a parte inocente pelo 

descumprimento pode pedir indenização suplementar, desde que prove 
prejuízo maior que o valor das arras. 

c) Salvo disposição em contrário ou determinação legal, as obrigações 
são portáveis. 

d) A cláusula penal pode ser estipulada no próprio contrato ou em ato 
posterior. 

 

63. (IBFC / TJ-PR - 2014) Assinale a alternativa correta: 

a) A existência de testamento, mesmo que todos os herdeiros sejam 
maiores e capazes, impede a realização de inventário extrajudicial. 

b) O direito brasileiro proíbe o testamento recíproco, mas permite o 
testamento correspectivo. 
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c) O codicilo pode ser realizado mediante escritura pública ou escrito 

particular; neste último caso deverá ser subscrito por duas 
testemunhas. 

d) Não é válida nomeação de herdeiro sob condição. 

 

64. (IBFC / TJ-PR - 2014) Assinale a assertiva incorreta: 

a) O domínio útil pode ser objeto de hipoteca. 

b) É nula a cláusula que proíbe ao proprietário alienar imóvel 

hipotecado. 

c) O perecimento da coisa extingue a hipoteca. 

d) Somente em favor do mesmo credor pode ser constituída nova 
hipoteca sobre imóvel já hipotecado. 

 

65. (IBFC / TJ-PR - 2014) A cerca das preferências e privilégios 

creditórios, assinale a proposiçãoincorreta: 

a) Procede-se a declaração de insolvência toda vez que as dívidas 

excedam à importância dos bens do devedor. 

b) A discussão entre credores deve versar exclusivamente sobre a 

preferência entre eles disputadas, mas não alcança a discussão sobre 

nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas ou contratos. 

c) Não havendo título legal de preferência, terão os credores igual 

direito sobre os bens do devedor comum. 

d) Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. 

 

66. (IBFC / TJ-PR - 2014) Em relação aos efeitos da posse, 

assinale a proposição incorreta: 

a) O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação, restituído no caso de esbulho, e segurado de violência 
iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 

b) Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á 
provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a 

obteve de alguma das outras por modo vicioso. 
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c) O possuidor pode intentar a ação de esbulho, ou a de indenização, 

contra terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo que o era. 

d) O possuidor de boa-fé responde pela perda ou deterioração da coisa, 

mesmo que não tenha dado causa. 

 

67. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com a Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, se determinada lei for omissa, 
o juiz decidirá o caso de acordo com: 

a) A equidade, a analogia e os costumes. 

b) Os usos e costumes, a analogia e a jurisprudência. 

c) A analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

d) Os costumes, a doutrina e a jurisprudência. 

 

68. (IBFC / TRE-AM - 2014) Considerando as disposições do 

Código Civil, o contrato de prestação de serviço NÃO se acaba: 

a) Pelo escoamento do prazo. 

b) Pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por 
inadimplemento de qualquer das partes. 

c) Com a morte de qualquer das partes. 

d) Diante da impossibilidade da continuação do contrato, 
independentemente do motivo. 

 

69. (IBFC / TRE-AM - 2014) Analise as seguintes afirmativas:  

I. São bens públicos de uso comum do povo, os edifícios destinados a 
serviço da administração federal, inclusive os de suas autarquias.  

II. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as 
exigências da lei.  

III. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, 
conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja 

administração pertencerem.  

NÃO está correto o que se afirma em: 
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a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 

 

70. (IBFC / TRE-AM - 2014) Segundo o Código Civil, os prazos 

de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a: 

a) Novação. 

b) Dação em pagamento. 

c) Remissão das dívidas. 

d) Compensação. 

 

71. (IBFC / TRE-AM - 2014) Tício, credor de Beltrano, propôs 
ação visando a cobrança do que lhe era devido antes de vencida 

a dívida. Diante desse fato, indique a alternativa CORRETA: 

a) A lei não veda essa prática, mas resta ao devedor indicar a forma e 

o local do pagamento. 

b) O credor ficará obrigado a conceder desconto ao credor, utilizando 

o índice de reajuste previsto no contrato para hipótese de atraso. 

c) O credor ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o 
vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora 

estipulados, e a pagar as custas em dobro. 

d) O credor ficará obrigado a esperar o dobro do tempo que faltava 

para o vencimento, sem a cobrança dos juros correspondentes. 

 

72. (IBFC / TRE-AM - 2014) Beltrana, agente diplomática, foi 
citada no estrangeiro, mas alegou extraterritorialidade sem 

designar onde tem, no Brasil, o seu domicílio. Diante de tal 
situação, poderá ser demandada: 

a) Em qualquer Município, a ser escolhido pelo autor. 

b) No Distrito Federal ou no último ponto do território brasileiro onde 

teve domicílio. 
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c) Somente no último ponto do território brasileiro teve domicílio. 

d) Na capital do Estado da federação onde teve seu último domicílio. 

 

73. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação à disciplina dos bens 

pelo Código Civil, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou 

artificialmente. 

b) As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua 

unidade, forem removidas para outro local, não perdem o caráter de 
imóveis. 

c) São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da 
mesma espécie, qualidade e quantidade. 

d) São pertenças os bens que, constituindo partes integrantes, se 
destinam, de modo temporário, ao uso, ao serviço ou ao 

aformoseamento de outro bem. 

 

74. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com a Lei de Introdução 
às normas do direito brasileiro (Decreto-lei n° 4.657/1942), 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 
quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. 

b) As correções a texto de lei já em vigor não se consideram lei nova. 

c) Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que 

outra a modifique ou revogue. 

d) Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

 

75. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com a Lei de Introdução 
às normas do direito brasileiro (Decreto-lei n° 4.657/1942), a 

lei do país em que domiciliado a pessoa determina as regras 
sobre: 

a) Os impedimentos e as formalidades da celebração, ainda que o 
casamento seja realizado no Brasil. 
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b) A qualificação de seus bens e as relações a eles concernentes. 

c) A qualificação e regência de suas obrigações, independentemente 
do país em que se constituírem. 

d) O começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os 

direitos de família. 

 

76. (IBFC / TRE-AM - 2014-Adaptada) Com relação à 
personalidade e à capacidade, considerando as disposições do 

Código Civil, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A personalidade civil da pessoa começa da concepção. 

b) São relativamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil os menores de dezesseis anos. 

c) Os pródigos são incapazes, relativamente a certos atos, ou à 
maneira de exercê-los. 

d) A existência da pessoa natural termina com a morte, a qual se 
presume, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a 

abertura de sucessão provisória.  

 

77. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação ao ato de disposição 

do próprio corpo e sua disciplina pelo Código Civil, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

a) É válido o ato de disposição do próprio corpo que contrarie os bons 
costumes, independentemente de exigência médica. 

b) É admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei 
especial. 

c) É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita 
do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. 

d) O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer 
tempo. 

 

78. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com o Código Civil, têm 

domicílio necessário: 

a) Os incapazes, apenas. 
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b) As pessoas naturais que tiverem diversas residências, onde, 

alternadamente, vivam. 

c) O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. 

d) As pessoas naturais, que não tenham residência habitual. 

 

 

79. (IBFC / TRE-AM - 2014) São requisitos de validade do 
negócio jurídico: 

a) Agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
forma prescrita ou não defesa em lei. 

b) Agente, ainda que incapaz, já que a capacidade é requisito de 
eficácia do negócio jurídico; objeto; forma. 

c) Agente capaz; objeto possível, apenas; forma prescrita ou não 
defesa em lei. 

d) Agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 
forma, ainda que defesa em lei, já que os requisitos de forma se 

referem à eficácia do negócio jurídico. 

 

80. (IBFC / TRE-AM - 2014) A cláusula que, derivando 

exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do 
negócio jurídico a evento futuro e incerto, considera-se: 

a) Termo inicial. 

b) Condição. 

c) Encargo. 

d) Termo final. 

 

81. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação à prescrição e 

decadência, analise as assertivas, a seguir. 

I. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado 

prazo menor.  

II. Havendo consenso, as partes poderão alterar os prazos de 

prescrição. 
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III. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se 

extingue, pela decadência.  

IV. Não corre prescrição contra os ausentes do País em serviço público 

da União, dos Estados ou dos Municípios. 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 

a) I e II, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I e IV, apenas. 

 

82. (IBFC / SEAP-DF - 2013) Ao se referir à personalidade, o 
legislador estabeleceu que a associação pública terá 

personalidade jurídica: 

a) De fato. 

b) De direito privado 

c) Direito público. 

d) De direito público ou de direito privado, a ser fixada no respectivo 
estatuto social. 

 

83. (IBFC / MPE-SP - 2013) Considere as seguintes afirmativas 
relativas ao domicílio, de acordo com o disposto no Código Civil: 

I. Se uma pessoa exercer profissão em lugares diversos, será 
considerado seu domicílio aquele onde ela se encontra, 

independentemente da relação que lhe corresponda. 

II. O domicílio da União é Brasília; dos Estados e Territórios, as 

respectivas capitais; e do Município o lugar onde funcione a 
administração municipal. 

III. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o 
marítimo e o preso.  

IV. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar 
extraterritorialidade sem designar onde tem, no país, o seu domicílio, 

poderá ser demandado tanto no Distrito Federal, como no último ponto 
do território brasileiro onde o teve. 
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Está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) II e IV. 

d) III e IV. 

e) II, III e IV. 

 

84. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com relação aos defeitos dos 

negócios jurídicos, indique a alternativa CORRETA: 

a) A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é nula nos 

mesmos casos em que o é a declaração direta. 

b) Nas hipóteses de coação e lesão contra pessoa não pertencente à 

família do paciente, a legislação prevê que a existência do vício de 
vontade será reconhecida pelo juiz de acordo com as circunstâncias. 

c) Não se decretará a anulação do negócio praticado mediante lesão 
se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 

concordar com a redução do proveito. 

d) Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma poderá alegá-

lo para anular o negócio, mas poderão ser indenizadas pelos prejuízos. 

e) O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando estiver 
implícito que foi a razão determinante para celebração do negócio. 

 

85. (IBFC / MPE-SP - 2013) De acordo com o que dispõe o 

Código Civil sobre a posse, indique a alternativa INCORRETA: 

a) Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas as benfeitorias úteis e 

necessárias; não lhe assistindo o direito de retenção pela importância 
destas, nem o de levantar as voluptuárias. 

b) O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da 
coisa a que não deu causa. 

c) O possuidor de má-fé responde pela perda ou deterioração da coisa 
ainda que acidentais, salvo se provar que de igual modo se teriam dado 

estando ela na posse do reivindicante. 
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d) O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e 

percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, 
desde o momento em que se constituiu de má-fé; mas tem direito às 

despesas da produção e custeio. 

e) O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias 
necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe 

forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, 
e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias 

necessárias e úteis. 

 

86. (IBFC / MPE-SP - 2013) Leia as seguintes afirmações: 

I. O prazo para ser intentada a ação de anulação do casamento, a 

contar da data da celebração, é de três anos, se incompetente a 
autoridade celebrante; e de quatro anos, se houver coação.  

II. O Código Civil prevê que a anulação do casamento dos menores de 
dezesseis anos será requerida pelo próprio cônjuge menor. 

III. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa- fé por 
ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, 

produz todos os efeitos mesmo depois da sentença anulatória.  

IV. Subsiste o casamento celebrado por aquele que, sem possuir a 
competência exigida na lei, exercer publicamente as funções de juiz de 

casamentos e, nessa qualidade, tiver registrado o ato no Registro Civil.  

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 

a) II. 

b) I e III. 

c) I e IV. 

d) II e IV. 

e) I, II e III. 

 

87. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com relação à proteção e direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais, disciplinada na 

Lei Federal n° 10.216, de 6 de abril de 2001, NÃO está correto 
o que se afirma em: 
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a) É direito da pessoa portadora de transtorno mental ter livre acesso 

aos meios de comunicação disponíveis. 

b) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

c) Considera-se internação compulsória aquela determinada pela 
Justiça. 

d) O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita 
do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo 

especialista responsável pelo tratamento. 

e) Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos poderão 

ser realizadas, independente do consentimento do paciente, observada 
a devida comunicação aos conselhos profissionais competentes e ao 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

88. (IBFC / MPE-SP - 2013) Analise as seguintes afirmações, 
relativas às formas ordinárias do testamento: 

I. Se estiver fechado o codicilo, abrir-se-á do mesmo modo que o 
testamento público.  

II. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, 

e, se não o souber, será lido pelo tabelião ou por seu substituto legal, 
fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.  

III. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento 
particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem 

testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz.  

IV. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, 

pelo próprio testador, ou por outrem, a seu rogo.  

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 

a) II. 

b) I e IV 

c) III e IV. 

d) I, II e III. 

e) II, III e IV. 
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89. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com relação ao regime de 

participação final nos aquestos, disciplinado no Código Civil, 
pode-se afirmar que: 

a) Se um dos cônjuges solveu uma dívida do outro com bens do seu 

patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado, na 
data da dissolução, à meação do outro cônjuge. 

b) O direito à meação pode ser renunciado, cedido ou penhorado na 
vigência do regime matrimonial. 

c) Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por 
divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos à data da dissolução, 

por valor equivalente ao da data de aquisição. 

d) As coisas móveis, em face de terceiros, presumem-se do domínio 

do cônjuge devedor, independentemente se o bem for de uso pessoal 
do outro. 

e) Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar 
no registro. Entretanto, se impugnada a titularidade, caberá ao 

impugnante provar a aquisição irregular dos bens. 

 

90. (IBFC / MPE-SP - 2013) A sentença que defere a adoção: 

a) Está sujeita a apelação, que será recebida, apenas, no efeito 
devolutivo, como regra. 

b) Está sujeita a apelação, que será recebida nos efeitos suspensivo e 
devolutivo, sempre. 

c) Poderá ser inscrita no registro civil mediante mandado, do qual se 
fornecerá certidão. 

d) Confere ao adotado o nome do adotante, vedada a modificação do 
prenome. 

e) Em se tratando de adoção internacional, está sujeita a reexame 
necessário. 

 

91. (IBFC / EBSERH - 2013) Analise as seguintes assert ivas 

referentes às fundações:  

I. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a 

reforma seja deliberada pela maioria absoluta dos competentes para 

gerir e representar a fundação.  
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II. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, 

esportivos, culturais ou de assistência.  

III. Quando a alteração não houver sido aprovada por votação 

unânime, os administradores da fundação, ao submeterem o estatuto 

ao órgão do Ministério Público, requererão que se dê ciência à minoria 
vencida para impugná-la, se quiser, em dez dias.  

Está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II. 

d) II e III. 

 

92. (IBFC / EBSERH - 2013-Adaptada) Indique a alternativa 
INCORRETA: 

a) Prescreve em 2 (dois) anos a pretensão para receber prestações 
vencidas de rendas temporárias. 

b) Prescreve em 1 (um) ano, a pretensão do tabelião pela percepção 
de emolumentos 

c) Prescreve em 3 (três) anos, a pretensão de reparação civil. 

d) Prescreve em 4 (quatro) anos, a pretensão relativa à tutela, a contar 
da data da aprovação das contas. 

 

93. (IBFC / EBSERH - 2013) Considerando os dispositivos 

referentes à prova, no Código Civil, indique a alternativa 
CORRETA: 

a) A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de 
simulação ou de coação. 

b) Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode 
ser provado mediante presunção. 

c) Possui eficácia a confissão, mesmo que efetuada por quem não seja 
capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. 

d) Os menores de 16 (dezesseis) anos podem ser admitidos como 
testemunhas, desde que representados por seus representantes legais. 
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94. (IBFC / EBSERH - 2013) O adquirente decai do direito de 
obter a redibição ou abatimento no preço: 

a) No prazo de 15 (quinze) dias se a coisa for móvel, e de 6 (seis) 

meses se for imóvel, contado da data do conhecimento. 

b) No prazo de 30 (trinta) dias se a coisa for móvel, e de 90 (noventa) 

dias se for imóvel, contado da data da entrega efetiva. 

c) No prazo de 30 (trinta) dias se a coisa for móvel, e de 1 (um) ano 

se for imóvel, contado da data da entrega efetiva. 

d) No prazo de 90 (noventa) dias se a coisa for móvel, e de 1 (um) 

ano se for imóvel, contadoda data da entrega efetiva. 

 

95. (IBFC / IDECI - 2013) Com base no Novo Código Civil (Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), julgue os itens a seguir 

I. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado 
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, 

quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 
averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato 

constitutivo, decaindo em 3 (três) anos o direito de anular sua 

constituição, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da 
publicação de sua inscrição no registro. 

II. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são 
inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que 

a lei determinar. Já os bens públicos dominicais podem ser alienados e 
usucapidos, observadas as exigências da lei. 

III. É anulável o negócio jurídico praticado por vício resultante de erro, 
dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo 

de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação 
do negócio jurídico. 

IV. Não corre a prescrição pendendo condição resolutiva, não estando 
vencido o prazo ou pendendo ação de evicção. 

Estão corretos os itens: 

a) I e IV, apenas. 

b) II e IV, apenas 

c) I e III, apenas. 
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d) II e III, apenas. 
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Todas essas questões serão resolvidas e comentadas pelos 

professores em nossos cursos completos para o TJ/PE 2017, 
compostos por aulas em PDF e videoaulas. Para conhecê-los, acesse:  

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-
tribunal-de-justica-de-pernambuco/ 
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Questões IBFC – Processo Civil (Prof. Ricardo Torques) 

1. (IBFC / HUPEST - 2016) De acordo com as novas regras do 
Código de Processo Civil – Lei nº. 13.105, de 16 de março de 

2015 - os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à 
ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou 

acórdão, porém especifica algumas exceções a essa regra. 
Dentre as alternativas abaixo, aponte a que NÃO corresponde a 

uma dessas exceções. 

a) O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução 

de demandas repetitivas 

b) Os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham 

competência penal 

c) As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça 

d) As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou 
de procedência liminar do pedido 

e) A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por 
decisão fundamentada 

 

2. (IBFC / HUPEST - 2016) Em conformidade com o disposto 

no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105 de 16 de março de 
2015), especificamente sobre o procedimento especial de ação 

de dissolução parcial de sociedade, avalie as alternativas 
abaixo e assinale a CORRETA no tocante à capacidade 

postulatória para ajuizamento. 

a) Espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores 

ingressar na sociedade 

b) Sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão 

extrajudicial 

c) Sucessores, antes de concluída a partilha do sócio falecido 

d) Sociedade, se os sócios sobreviventes admitirem o ingresso do 

espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito 
decorrer do contrato social 

e) Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se tiver sido 
providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual 

formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 (dez) dias do 
exercício do direito 
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3. (IBFC / HUPEST - 2016) Em consonância com o código de 
Processo Civil no que diz respeito às nulidades é INCORRETO 

afirmar que: 

a) Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os 
subsequentes, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará 

as outras que dela sejam independentes 

b) É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for 

intimado a acompanhar o feito em que deva intervir 

c) As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem 

observância das prescrições legais 

d) Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e 

ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou 
retificados 

e) O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos 
atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que 

forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais 

 

4. (IBFC / HUPEST - 2016) Sobre os recursos no Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015) assinale 
a alternativa INCORRETA. 

a) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do 
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso 

b) O prazo para interposição de recurso, conta-se da data em que os 
advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a 

Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão 

c) Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o 

falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força 
maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em 

proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará 
a correr novamente depois da intimação 

d) No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte 

de remessa e de retorno, sob pena de deserção 

e) Os recursos impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal 
ou decisão judicial em sentido diverso 
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5. (IBFC / HUPEST - 2016) Ao tratar das diversas espécies de 
execução o Código de Processo Civil determina o que incumbe 

ao exequente na propositura da ação. Avalie as alternativas 

abaixo e assinale a INCORRETA. 

a) Requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético 

ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, 
hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária 

b) Requerer a intimação do proprietário de terreno com regime de 
direito de superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de 

moradia ou concessão de direito real de uso, quando a penhora recair 
sobre direitos do superfciário, do enfteuta ou do concessionário 

c) Proceder à averbação em registro público do ato de propositura da 
execução e dos atos de constrição realizados, para conhecimento de 

terceiros 

d) Requerer a intimação do titular de usufruto, uso ou habitação, 

quando a penhora recair sobre bem gravado por usufruto, uso ou 
habitação 

e) Requerer a intimação do promitente vendedor, quando a penhora 

recair sobre direito aquisitivo derivado de promessa de compra e venda 
ainda que não registrada 

 

6. (IBFC / HU-FURG - 2016) Considere as disposições do 

código de processo civil e assinale a alternativa correta depois 
de analisar com atenção os itens a seguir. 

a) Os incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, 
tutores ou curadores, na forma da lei de registros públicos. 

b) O juiz dará curador especial ao incapaz, ainda que tenha 
representante legal. 

c) O juiz dará curador especial ao réu preso, bem como ao revel citado 
por correio ou com hora certa. 

d) O cônjuge somente necessitará do consentimento do outro para 
propor ações que versem sobre direitos reais imobiliários. 

e) Serão representadas em juízo, ativa e passivamente as sociedades 

sem personalidade jurídica, por qualquer pessoa que nelas atue. 
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7. (IBFC / HU-FURG - 2016) Considere as disposições do 

código de processo civil e assinale a alternativa correta sobre a 
formação, a suspensão e a extinção do processo. 

a) A morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, 

de seu representante legal ou de seu procurador deve causar a 
extinção do processo. 

b) Suspende-se o processo apenas quando for oposta exceção de 
incompetência do juízo, da câmara ou do tribunal, bem como de 

suspeição ou impedimento do juiz. 

c) Extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando o juiz 

pronunciar a decadência ou a prescrição. 

d) Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do 

julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou 
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de 

outro processo pendente. 

e) Extingue-se o processo, com resolução de mérito quando se 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo. 

  

8. (IBFC / HU-FURG - 2016) Considere as disposições do 
código de processo civil e assinale a alternativa correta sobre a 

espécie de litisconsórcio que o juiz não poderá limitar o quanto 
ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida 

solução do litígio ou dificultar a defesa. 

a) Litisconsórcio passivo. 

b) Litisconsórcio necessário. 

c) Litisconsórcio simples. 

d) Litisconsórcio facultativo. 

e) Litisconsórcio ulterior. 

 

9. (IBFC / HU-FURG - 2016) Considere as disposições do 

código de processo civil e assinale a alternativa correta sobre o 
local, em regra, onde serão propostas a ação fundada em direito 

pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis. 

a) No foro do domicílio do réu. 
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b) No domicílio do autor. 

c) No local onde ocorreu a causa de pedir fática. 

d) No local onde ocorreu a causa de pedir jurídica. 

e) No local onde ocorreu estão os bens do réu. 

 

10. (IBFC / HU-UFF - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 

os atos processuais, após analisar os itens a seguir e considerar 
as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo 

Código de Processo Civil). 

a) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 
ao resultado útil do processo, devendo o autor indicar na petição inicial, 

que pretende se valer do benefício aqui descrito 

b) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 

ao resultado útil do processo, devendo ocorrer a citação e intimação 
do réu para a audiência de conciliação ou mediação, com antecedência 

mínima de 30 dias 

c) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial deve se limitar ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 
ao resultado útil do processo e, caso não realizado o aditamento, o 

processo será extinto sem resolução do mérito 

d) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial deve se limitar ao requerimento da tutela 
antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da 

lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco 
ao resultado útil do processo, devendo o autor indicar na petição inicial, 

que pretende se valer do benefício aqui descrito 

e) Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 
ação, a petição inicial pode se limitar ao requerimento da tutela 

antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com ou sem a 
exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano 
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ou do risco ao resultado útil do processo e, caso não realizado o 

aditamento, o processo será extinto sem resolução do mérito 

 

11. (IBFC / HU-UFF - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 

a reconvenção após analisar os itens a seguir e considerar as 
normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código 

de Processo Civil). 

a) Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar 

pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento 
da defesa, vedado tal ato na ação monitória 

b) A propositura da reconvenção depende do oferecimento de 
contestação 

c) A reconvenção não pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com 
terceiro 

d) Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar 
ser titular de direito, em face do substituído e, a reconvenção deverá 

ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto 
processual 

e) O reconvinte não poderá formular pedido genérico 

 

12. (IBFC / HU-UFF - 2016) Analise as afirmativas I a V. 

I. enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça. 

II. acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior 
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 

III. entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência. 

IV. decisão anterior proferida em casos análogos no juízo singular. 

V. enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

A partir daqui, assinale a alternativa correta sobre a 
improcedência liminar do pedido após analisar os itens a seguir 

e considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 
16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil). 
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a) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 
improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada 

nos itens III a V 

b) Nas causas que dispensem a fase instrutória ou não, o juiz, 
independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 

improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada 
nos itens II e III 

c) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 
independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 

improcedente, o pedido que contrariar cumulativamente as decisões 
mencionadas nos itens II a IV 

d) Nas causas que não dispensem a fase instrutória, o juiz, 
independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 

procedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada nos 
itens I a V 

e) Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 
independentemente da citação do réu julgará, liminarmente 

improcedente, o pedido que contrariar qualquer decisão mencionada 

nos itens I a III 

 

13. (IBFC / HU-UFF - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 
o impedimento e suspeição após analisá-las a seguir e 

considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 
(Novo Código de Processo Civil). 

a) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no 
processo quando nele estiver postulando, como defensor público, 

advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou 
companheiro, ou primo 

b) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no 
processo quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse 

na causa, antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar 
alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar 

meios para atender às despesas do litígio 

c) Há suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer 
das partes ou de seus advogados 

d) Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no 
processo quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de 
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seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até 

o quarto grau, inclusive 

e) Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, 

devendo declarar suas razões 

 

14. (IBFC / HU-UFF - 2016) Assinale a alternativa INCORRETA 

sobre o Recurso Extraordinário e o Recurso Especial após 
analisá-las a seguir e considerar as normas da Lei Federal nº 

13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de Processo Civil). 

a) Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o 

recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação 
do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em 

mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, 
ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de 

computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em 
qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou 

assemelhem os casos confrontados 

b) Quando o recurso estiver fundado em dissídio jurisprudencial, é 

vedado ao tribunal inadmiti-lo com base em fundamento genérico de 

que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a 
existência da distinção 

c) Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução 
de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou 

do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de 
processos em que se discuta questão federal constitucional ou 

infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica 
ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o 

território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do 
recurso especial a ser interposto 

d) O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário 
ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido 

ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a 
publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, 

ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo 

e) O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário 
ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido 

ao relator, se já distribuído o recurso 
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15. (IBFC / HU-UFF - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 

o Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial 
Repetitivos após analisá-las a seguir e considerar as normas da 

Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 (Novo Código de 

Processo Civil). 

a) Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou 

especiais com fundamento em idêntica questão de fato ou de direito, 
haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta 

Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça 

b) O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, 
que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial 

ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto 
intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para 

manifestar-se sobre esse requerimento 

c) O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de 

tribunal regional federal selecionará 3 (três) ou mais recursos 
representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo 

Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de 

afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos 
pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na 

região, conforme o caso 

d) O relator em tribunal superior poderá selecionar até 3 (três) 

recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão 
de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-

presidente do tribunal de origem 

e) O relator poderá fixar data para, em audiência pública, ouvir 

depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, 
sendo vedada a utilização de tais manifestações com a finalidade de 

instrução processual 

 

16. (IBFC / HU-UFF - 2016) Assinale a alternativa correta sobre 
a adjudicação de bens penhorados, após analisá-las a seguir e 

considerar as normas da Lei Federal nº 13.105, de 16/03/2015 

(Novo Código de Processo Civil). 

a) É lícito ao exequente, desde que ofereça preço superior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados, 
antes ou depois da citação 
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b) Requerida a adjudicação, o executado será intimado do pedido por 

carta com aviso de recebimento, apenas quando não tiver procurador 
constituído nos autos 

c) Se o executado, citado por edital, não tiver procurador constituído 

nos autos, é dispensável sua intimação diante do requerimento de 
adjudicação formulado pelo exequente 

d) A adjudicação pelo exequente só será oportunizada, antes de 
qualquer tentativa de alienação 

e) Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a 
assinatura do auto pelo juiz e pelo escrivão ou chefe de secretaria 

 

17. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Consoante o disposto 

no Código de Processo Civil vigente, é competente o foro:  

a) do lugar do fato, para a ação de anulação de casamento. 

b) de domicílio do réu, para a ação de reparação de dano sofrido em 
razão de delito. 

c) do lugar do fato, para a ação de divórcio. 

d) do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.  

 

18. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Consoante o disposto 
no Código de Processo Civil vigente, não há necessidade de 

citação de ambos os cônjuges na ação:  

a) fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. 

b) que tenha por objeto a constituição de ônus sobre imóvel de um 
dos cônjuges. 

c) que verse sobre direito real imobiliário, quando casados sob o 
regime de separação absoluta de bens. 

d) resultante de fato que diga respeito a ato praticado pelos cônjuges.  

 

19. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Consoante o disposto 
no Código de Processo Civil vigente, o juiz não resolverá o 

mérito quando:  

a) decidir, a requerimento, sobre a ocorrência de prescrição. 
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b) acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem. 

c) rejeitar o pedido formulado na reconvenção.  

d) homologar a transação. 

 

20. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Faz coisa julgada:  

a) a decisão que julgar parcialmente o mérito, passando a ter força de 

lei nos limites da questão principal expressamente decidida. 

b) os motivos, desde que relevantes para determinar o alcance da 

parte dispositiva da sentença. 

c) a decisão que se pronunciar sobre a questão prejudicial, no caso de 

revelia. 

d) a decisão que se pronunciar sobre a verdade dos fatos, estabelecida 

como fundamento da sentença.  

 

Gabarito Processo Civil 
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Questões IBFC – Direito Penal (Prof. Renan Araujo) 

 

01. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Constitui crime 

contra as finanças públicas:  
a) propor lei de diretrizes orçamentárias anual que não contenha as 

metas fiscais na forma da lei.  

b) ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou 

externo, sem prévia autorização legislativa. 

c) deixar de expedir ato determinando limitação de empenho e 

movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos em lei. 

d) deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal 

de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições 

estabelecidos em lei. 

 

02. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Constitui crime 

próprio, contra a administração pública, no qual se exige do 
sujeito ativo a qualidade jurídica especial de funcionário 

público:  

a) Tráfico de Influência.  

b) Usurpação de função pública. 

c) Corrupção ativa. 

d) Facilitação de contrabando ou descaminho. 

 

03. (IBFC / IDECI - 2013) Segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, considera(m)-se Crime(s) Contra a 

Administração Pública: 

I. Apropriar-se o funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer 

outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão 

do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, mesmo que para 

tanto tenha concorrido de forma culposa para o crime de outrem. 

II. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto 

de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de 

justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. 
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III. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi 

expulso. 

IV. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 

indevida. 

Estão corretos os itens: 

a) I, II e IV, apenas. 

b) I e IV, apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

04. (IBFC / CRA-SP - 2011) Equipara-se a funcionário público 

para fins penais: 

a) quem exerce cargo, emprego ou função pública em entidade 

paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço 

contratada ou conveniada para execução de atividade típica da 

Administração pública. 

b) quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce 

cargo, emprego ou função pública. 

c) quem, de forma estável, mantém vínculo empregatício com 

empresa exclusivamente particular, no desempenho de atividade 

privada. 

d) O particular que pratica conduta incriminada no Código Penal e 

cujos sujeitos passivos são a fé pública e a coletividade, mesmo que 

não haja concurso de servidor público. 

 

05. (IBFC / CRA-SP - 2011) Constituem crimes praticados por 

funcionários públicos contra a administração pública em geral, 
exceto: 

a) Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. 

b) Condescendência criminosa. 
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c) Apropriação indébita previdenciária. 

d) Corrupção passiva. 

 

06. (IBFC / MP-SP - 2011) A conduta do servidor público que 
desvia bem público para fins particulares, dele se aproveitando 

pessoalmente, constitui o crime de: 

a) apropriação indébita. 

b) usurpação de função pública. 

c) emprego irregular de verbas ou rendas públicas. 

d) peculato. 

 

07. (IBFC / MP-SP - 2011) O servidor público que executa ato 

de ofício contra disposição expressa de lei para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal pratica o crime de: 

a) concussão.       

b) prevaricação. 

c) peculato furto. 

d) desvio de função.  

 

08. (IBFC / FJPO - 2011) No que concerne ao tempo do crime 
o Código Penal adotou: 

a) a teoria do resultado. 

b) a teoria da tipicidade. 

c) a teoria da retroatividade. 

d) a teoria da ubiquidade. 

e) a teoria da atividade. 
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09. (IBFC / FJPO - 2011) São princípios de aplicação da lei 

penal no espaço, exceto: 

a) princípios da territorialidade temperada e da nacionalidade ativa. 

b) princípios da proteção e do pavilhão ou da bandeira. 

c) princípios da justiça universal e da nacionalidade passiva. 

d) princípios da representação e da defesa. 

e) princípios da extratividade, da ultratividade e da retroatividade.  

 

10. (IBFC / FJPO - 2011) Podem ser sujeitos passivos de 

crime: 

a) o ser humano, os animais e a pessoa jurídica. 

b) os objetos e os animais silvestres nos crimes ambientais. 

c) os semoventes e as pessoas jurídicas de direito público nos crimes 

econômicos. 

d) o ser humano, as pessoas jurídicas e a coletividade. 

e) o meio ambiente, os objetos de valor histórico e arquitetônico e os 

animais ameaçados de extinção.  

 

11. (IBFC / SEDS-MG - 2014) No que se refere aos crimes 
praticados por funcionário público contra a administração 

pública em geral, analise os itens a seguir: 

I. Aquele que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado 

perante concessionária de serviço público, valendo-se da qualidade de 

funcionário comete o crime de advocacia pública. 

II. Não é considerado crime a conduta do agente que se apropria 

de dinheiro recebido de outrem no exercício do cargo, mesmo que 

decorrente do erro do particular. 

III. Ocorre a concussão quando o  agente exige a vantagem indevida, 

mesmo antes de assumir a função, mas  desde que  seja em razão 

dela. 

Está CORRETO o que se afirma em: 
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 a) I, apenas. 

 b) III, apenas. 

 c) I e II, apenas. 

 d) II e III, apenas. 

 

12. (IBFC / SEDS-MG - 2014) Tício ocupa cargo de assessor 

em sociedade de economia mista e está sendo processado pela 
prática de peculato culposo. Sobre essa afirmativa, indique a 

alternativa INCORRETA: 

a) Tício não pode ser punido pela prática de ato de  crime praticado 

por funcionário público contra a administração pública em geral, 

pois é empregado de sociedade de economia mista, não sendo 

considerado funcionário público para efeitos do Código Penal. 

b) A punibilidade de Tício será extinta se ele reparar o dando antes 

de prolatada a sentença irrecorrível. 

c) A pena imposta será reduzida da metade, se Tício reparar o 

dano após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

d) O Código Penal prevê que a pena de  Tício será aumentada de 

um terço, pois ocupa cargo de assessoramento em sociedade de 

economia mista. 

 

13. (IBFC / SEDS-MG - 2014) “A pena é aumentada de um 

terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o 
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício 

ou o pratica infringindo dever funcional.” Trata-se de causa de 
aumento de pena prevista para o crime de: 

a) Concussão. 

b) Prevaricação. 

c) Peculato. 

d) Corrupção passiva. 
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14. (IBFC / SEDS-MG - 2014) Caio, servidor público, que 

estava sendo processado pela prática do crime de peculato 
culposo, reparou o dano causado antes de prolatada a sentença 

condenatória. Diante dessa situação, configurou-se a: 

a) Excludente de imputabilidade. 

b) Circunstância atenuante 

c) Causa de extinção de punibilidade. 

d) Excludente de antijuridicidade. 

 

15. (IBFC / SEDS-MG - 2014) Antônia, servidora pública 

federal, exigiu para si, em razão da função, vantagem indevida. 
Pode-se afirmar que a servidora cometeu o crime de: 

a) Concussão. 

b) Prevaricação. 

c) Peculato. 

d) Violência arbitrária. 

 

16. (IBFC / SEDS-MG - 2014) Tício, servidor público, retira-se 
da repartição onde trabalha sem perceber que deixou aberta a 

gaveta com os valores arrecadados por ele. Armando se 
aproveita da situação e se apropria do dinheiro que se 

encontrava sob a guarda de Tício. Nessa hipótese, pode-se 
afirmar que: 

a) Tício não cometeu crime algum. 

b) Armando terá reduzida pela metade a pena que lhe for imposta na 

sentença, se devolver o dinheiro indevidamente apropriado. 

c) Armando cometeu o crime de excesso de exação, sendo-lhe aplicada 

a causa de aumento da pena se o dinheiro tiver sido desviado em 

proveito próprio. 

d) Tício cometeu o crime de peculato culposo. 
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17. (IBFC / TJ-PR - 2014) Apropriar-se o funcionário público 

de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou 

desviá-lo, em proveito próprio ou alheio; exigir, para si ou para 

outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem

 indevida; solicitar ou receber, para si ou para outrem, 
direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 

assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem; e oferecer ou prometer vantagem 

indevida a funcionário público, para determiná-lo a 
praticar, omitir ou retardar ato de ofício, caracterizam, 

respectivamente, os crimes: 

a) Peculato; corrupção ativa; corrupção passiva; e concussão. 

b) Peculato; concussão; corrupção ativa; e corrupção passiva. 

c) Corrupção ativa; peculato; concussão; e corrupção passiva. 

d) Peculato; concussão; corrupção passiva; e corrupção ativa. 

 

18. (IBFC / TRE-AM - 2014) Dentre os crimes praticados por 

particular contra a Administração em geral, NÃO se encontra: 

a) Desacato. 

b) Favorecimento real. 

c) Tráfico de influência. 

d) Sonegação de contribuição previdenciária. 

 

19. (IBFC / TRE-AM - 2014) “Se quem presta o auxílio é 
ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica 

isento de pena.” A previsão legal citada corresponde ao crime 

de: 

a) Coação no curso do processo. 

b) Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. 

c) Arrebatamento de preso. 

d) Favorecimento pessoal. 
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20. (IBFC / TRE-AM - 2014) O funcionário público que solicita, 
para si, diretamente, vantagem indevida, em razão de sua 

função, comete o crime de: 

a) Concussão. 

b) Prevaricação. 

c) Corrupção Ativa. 

d) Corrupção Passiva. 

 

21. (IBFC / TRE-AM - 2014) Comete o crime de 
“tergiversação”: 

a) Aquele que acusa-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou 

praticado por outrem. 

b) O advogado que defende na mesa causa, simultânea ou 

sucessivamente, partes contrárias. 

c) O particular que presta a criminoso auxílio destinado a tornar seguro 

o proveito do crime. 

d) A parte ou advogado que oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer 

outra vantagem a perito para fazer afirmação falsa ou calar a verdade 

em perícia. 

 

22. (IBFC / MPE-SP - 2013) Em relação aos crimes de 
corrupção ativa e corrupção passiva, analise as assertivas 

abaixo: 

I. Comete corrupção passiva o funcionário público que exigir, para si 

ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.  

II. O funcionário que pratica ato de ofício com infração de dever 

funcional, cedendo a pedido de outrem, comete o crime de corrupção 

passiva, ao passo que o particular que, apenas, pediu, não comete 

crime de corrupção ativa.  

III. São sempre crimes de concurso necessário ou bilateral.  
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IV. A corrupção passiva, na hipótese em que o funcionário público 

solicita a vantagem indevida, não enseja a responsabilização do 

particular pela prática do crime de corrupção ativa, pois não se pune a 

conduta de entregar a vantagem, ainda que indevida, ao funcionário 

público. 

Está INCORRETO, apenas, o que se afirma em: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) l ie III. 

d) II e IV. 

e) IV. 

 

23. (IBFC / MPE-SP - 2013) No crime de Peculato culposo, a 

reparação do dano pelo agente: 

a) Exclui a ilicitude. 

b) Se posterior à sentença irrecorrível, reduz em dois terços a pena 

imposta. 

c) Se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. 

d) Se posterior à sentença irrecorrível, é causa atenuante de pena. 

e) Se precede à sentença irrecorrível, reduz na metade a pena 

imposta. 

 

24. (IBFC / MPE-SP - 2013) Aquele que exige vantagem 
indevida, para si, diretamente, antes de assumir função pública, 

mas, em razão dela, comete o crime de: 

a) Concussão. 

b) Excesso de Exação. 

c) Corrupção Ativa. 

d) Abuso de Autoridade. 
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e) Corrupção Passiva. 

 

25. (IBFC / MPE-SP - 2013) Aquele que, usando de violência, 
com o fim de favorecer interesse alheio, contra pessoa que 

funciona em processo administrativo, comete o crime de: 

a) Abuso de Autoridade. 

b) Coação no curso do processo. 

c) Violência Arbitrária. 

d) Tráfico de Influência. 

e) Fraude Processual. 

 

26. (IBFC / TJ-PR - 2014) Em relação ao dolo o Código Penal 

adota as teorias: 

a) Da vontade e do assentimento. 

b) Da vontade e da cognição. 

c) Da representação e do assentimento. 

d) Da probabilidade e da cognição. 

 

27. (IBFC / TRE-AM - 2014) Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, 

reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia 

ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida até 

um terço. 

b) O resultado, de que depende a existência do crime, somente é 

imputável a quem lhe deu causa. 

c) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se 

consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 
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d) Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou 

por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o 

crime. 

 

28. (IBFC / PC-RJ - 2013) O princípio da reserva legal 

constitui-se na garantia individual de que o poder de punir do 
Estado em matéria penal será exercido nos limites da norma 

positivada, permitindo a criação de tipos penais incriminadores 
e a instituição de penas por intermédio de: 

a) Qualquer espécie normativa, desde que elaborada em observância 

ao regular processo administrativo ou legislativo. 

b) Lei ordinária e medida provisória, já que esta última também possui 

força de lei até que seja submetida a regular processo legislativo. 

c) Decreto legislativo, já que são funções exclusivas do Poder 

Legislativo a criação de direito novo, a imposição de obrigações de 

caráter geral e a definição de sanções jurídicas. 

d) Decreto-lei, regularmente elaborado no exercício do poder 

administrativo-normativo do chefe do Poder Executivo, já que o ato de 

legislar encontra-se no feixe de atribuições típicas deste Poder. 

e) Lei em sentido estrito, entendida esta como a espécie normativa 

aprovada em regular processo legislativo levado a efeito no âmbito do 

Poder Legislativo. 

 

29. (IBFC / PC-RJ - 2013) O princípio da responsabilidade 
pessoal, conquista do direito penal moderno, limita a imposição 

da responsabilização penal àquele que: 

a) Tenha praticado o núcleo do tipo penal, afastando a possibilidade 

de punição daquele que de qualquer forma concorreu para a prática do 

crime. 

b) Guarde qualquer vínculo subjetivo com o autor do delito, desde que 

tenha tomado ciência prévia ou posterior de que o fato criminoso seria 

ou foi por este praticado. 

c) Seja considerado autor, coautor ou partícipe do crime, impedindo 

que terceiros totalmente alheios ao fato delituoso possam sofrer 

conseqüências penais dele decorrentes. 
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d) Tenha atuado na consecução do crime, sendo ressalvada a hipótese 

de incapacidade ou morte do autor, em que se permite a imposição de 

responsabilidade penal aos seus sucessores legais. 

e) Exclusivamente auxiliou ou instigou a prática do crime, não sendo 

permitido que sofra pena em proporção distinta daquela imposta ao 

executor do núcleo do tipo penal incriminador. 

 

30. (IBFC / PC-RJ - 2013) Levando em conta o que sustenta a 

teoria tripartida do conceito analítico de crime, o fato típico, a 

antijuridicidade e a culpabilidade são tidos como elementos 
componentes da figura delituosa, sem os quais este ente 

jurídico-penal não se aperfeiçoa. Com fundamento na referida 
conceituação e em seus desdobramentos no direito penal, 

podemos afirmar corretamente que são causas supralegais de 
exclusão da tipicidade: 

a) Inexigibilidade de conduta diversa e erro de tipo permissivo. 

b) Coação moral irresistível e erro de proibição. 

c) Insignificância da lesão ao bem jurídico e adequação social da 

conduta. 

d) Embriaguez preordenada e obediência hierárquica. 

e) Coação física irresistível e violenta emoção. 

 

31. (IBFC / PC-RJ - 2013) Um policial civil regularmente 
designado para atuar como responsável pela carceragem de 

uma Delegacia de Polícia é cientificado por familiares de um 
preso temporário que este sofre de “diabetes” grave e que 

necessita de constantes injeções de “insulina” para manter a 
doença sob controle, sendo-lhe exibido o respectivo laudo 

médico. O agente público simplesmente ignora esta informação 

e não a transmite aos seus superiores hierárquicos, mantendo 
o indivíduo no cárcere sem qualquer assistência médica. Dias 

depois, o preso é encontrado caído no chão da cela com visíveis 
sinais tanatológicos, sendo o óbito constatado e a causa mortis 

apurada como decorrente da ausência de controle glicêmico. No 
caso em tela o policial civil estará sujeito à responsabilização 

penal pela prática do crime de: 

a) Homicídio. 
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b) Omissão de socorro. 

c) Prevaricação. 

d) Tortura. 

e) Abuso de autoridade. 

 

Gabarito Direito Penal 
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Questões IBFC – Processo Penal (Prof. Renan Araujo) 
 

32. (IBFC / PC-RJ - 2014) A respeito das nulidades 
processuais, assinale a alternativa que NÃO corresponde ao 

entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal: 

a) No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, 

sendo que a deficiência de defesa também anulará o processo, 

independentemente de haver prejuízo para o réu. 

b) É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência 

penal por prevenção. 

c) Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer 

contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a 
suprindo a nomeação de defensor dativo. 

d) É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos 

da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para 
constituir outro. 

e) É nula a decisão que determina o desaforamento de processo da 
competência do júri sem audiência da defesa. 

 

33. (IBFC / TJ-RR - 2014) Assinale a alternativa incorreta: 

a) A lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação 
analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. 

b) Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado de ofício, 
mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, 

ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para 
representá-lo. 

c) Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito 
caberá recurso para o chefe de Polícia. 

d) No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma 

circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas não 
poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências 

em circunscrição de outra, devendo, neste caso, expedir carta 
precatória. 

 

34. (IBFC / TJ-RR - 2014) Assinale a alternativa incorreta: 
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a) Segundo estabelece o Código de Processo Penal o prazo para 

oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado 
da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do 

inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No 

último caso, mesmo que haja devolução do inquérito à autoridade 
policial para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da 

denúncia, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério 
Público recebeu pela primeira vez vista dos autos. 

b) A queixa, ainda quando a ação penal for privativa do ofendido, 
poderá ser aditada pelo Ministério Público, a quem caberá intervir em 

todos os termos subsequentes do processo. 

c) O prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contado da 

data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e, se este 
não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que 

aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. 

d) A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos 

autores do crime, a todos se estenderá. 

 

35. (IBFC / TJ-RR - 2014) Assinale a alternativa correta: 

a) A representação será irretratável, depois de recebida a denúncia. 

b) Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, 

requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças 
de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões 

invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao 
procurador-geral, e este oferecerá a denúncia ou designará outro órgão 

do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de 
arquivamento, ao qual não será o juiz obrigado a atender. 

c) Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá 
intentar a ação privada. No caso de morte do ofendido ou quando 

declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou 
prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou 

irmão. 

d) Se comparecer mais de uma pessoa com direito de queixa, terá 

preferência o ascendente, e em seguida, o parente mais próximo na 

seguinte ordem: cônjuge, descendente e irmão. 

 

36. (IBFC / TJ-RR - 2014) Assinale a alternativa incorreta, 
quanto ao impedimento ou à suspeição do Juiz: 
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a) O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver 

funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afm, em linha 
reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou 

advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da 

justiça ou perito 

b) O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afnidade 

cessará pela dissolução do casamento que Ihe tiver dado causa, 
mesmo sobrevindo descendentes. 

c) O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado 
por qualquer das partes, entre outras hipóteses, se ele, seu cônjuge, 

ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato 
análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia 

d) A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a 
parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. 

 

37. (IBFC / TJ-RR - 2014) Assinale a alternativa incorreta: 

a) Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias da sentença que 
pronunciar o réu.  

b) Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar 

prejuízo para a acusação ou para a defesa. 

c) A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo 

o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz 
competente. 

d) A nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que 
dele diretamente dependam ou sejam consequência. 

 

38. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com o Código de 

Processo Penal, NÃO está sujeita à recurso de ofício ou reexame 
necessário a sentença que: 

a) Conceder a ordem de habeas corpus. 

b) Absolver desde logo o réu com fundamento na existência de 

circunstância que exclua o crime. 

c) Absolver desde logo o réu com fundamento que o isente de pena. 

d) Denegar a ordem de habeas corpus. 
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39. (IBFC / TRE-AM - 2014) Indique a alternativa CORRETA, de 
acordo com a sistemática do Código de Processo Penal, relativa 

aos recursos: 

a) O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja 
interposto. 

b) Será negado seguimento, se o juiz, desde logo, reconhecer a 
impropriedade do recurso interposto pela parte. 

c) O recurso da pronúncia não suspende o julgamento. 

d) A apelação suspenderá a execução da medida de segurança aplicada 

provisoriamente. 

40. (IBFC / MPE-SP - 2013) No procedimento previsto para 

processo e julgamento de crime afiançável, cuja 
responsabilidade é atribuída a funcionários público: 

a) Estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará 
autuá-la e ordenará a citação do acusado, para comparecer em 

audiência prévia, que se realizará dentro de 30 (trinta) dias. 

b) Estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a intimação do acusado, para responder por 

escrito, dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

c) Estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a notificação das partes, para comparecer em 
audiência prévia, que se realizará dentro de 15 (quinze) dias. 

d) Estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará 
autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por 

escrito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 

e) Estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará 

autuá-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

 

41. (IBFC / MPE-SP - 2011) No que se refere aos crimes de 

ação penal pública condicionada à representação, é correto 
afirmar que: 

a) a contagem do prazo decadencial de seis meses para representação 

tem por termo inicial a data de ocorrência do fato delituoso. 
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b) a representação, em regra, será retratável até o recebimento da 

denúncia pelo magistrado. 

c) o prazo decadencial para o exercício do direito de representação 

interrompe-se com o recebimento da denúncia e com a prolação da 

sentença penal condenatória. 

d) nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, 

caso ocorra o falecimento da vítima, o direito de representação passará 
ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 

 

42. (IBFC / MPE-SP - 2011) Analise as assertivas a seguir:  

I. Verificando o órgão do Ministério Público a ausência de elementos 
para o oferecimento de denúncia contra o investigado, remeterá 

imediatamente os autos do inquérito policial ao Procurador-Geral de 
Justiça, o qual determinará o seu arquivamento ou designará outro 

membro do parquet para promover a ação penal.  

II. É defeso ao Ministério Público desistir da ação penal proposta, 

exceto quando for autor de ação penal privada subsidiária da pública.  

III. A denúncia será oferecida no prazo de cinco dias quando o acusado 

estiver preso provisoriamente e em trinta dias quando estiver solto.  

IV. A morte do acusado, para fins de declaração de extinção da 
punibilidade pelo crime cometido, somente pode ser provada por meio 

da respectiva certidão de óbito.  

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas os itens I, II e III estão incorretos. 

b) Apenas os itens I e IV estão incorretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

 

43. (IBFC / MPE-SP - 2011) Considera-se fundamento para 

rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público:  

a) a ausência de rol de testemunhas no corpo da exordial acusatória. 

b) a inexistência de cota introdutória com descrição pormenorizada do 
fato delituoso e esclarecimento da autoria. 
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c) a ausência de justa causa para o exercício da ação penal pública. 

d) a presença de pressupostos processuais imprescindíveis ao 
exercício da ação penal. 

 

Gabarito Processo Penal 
 

 
 
 

  

1.  LETRA A 

2.  LETRA D 

3.  LETRA A 

4.  LETRA C 

5.  LETRA B 

6.  LETRA A 

7.  LETRA D 

8.  LETRA A 

9.  LETRA D 

10.  LETRA D 

11.  LETRA A 

12.  LETRA C 
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Questões IBFC – Direito Administrativo (Prof. Herbert Almeida) 

1. (IBFC / Câmara de Araraquara-SP - 2016) Preencha as 
lacunas com a alternativa correta. 

O controle administrativo da Administração Pública tem dois pilares de 
sustentação. O primeiro deles é _______________, reconhecidamente 

o mais importante em termos de função administrativa. Partindo-se da 
premissa de que esta função se desenvolve de forma subjacente à lei 

e que os agentes não têm aquela vontade livre que caracteriza os 
particulares em geral, não é difícil perceber que tudo quando se 

processe no âmbito da Administração Pública há de estar adstrito ao 
que a lei determina. O outro princípio de relevo é o ____________, ou 

seja, o poder que tem a Administração de estabelecer suas diretrizes, 
suas metas, suas prioridades e seu planejamento para que a atividade 

administrativa seja desempenhada da forma mais eficiente e rápida 

possível. Neste ponto, não se pode perder de vista que o único alvo da 
atividade administrativa tem que ser o interesse que estará a exigir o 

controle da Administração, não somente em sede de legalidade, mas 
também no que diz respeito aos objetivos a serem alcançados através 

da função de gerir os negócios da coletividade. 

a) O princípio da isonomia- das políticas administrativas. 

b) O princípio da legalidade- das políticas administrativas. 

c) O princípio da equidade- das políticas públicas. 

d) O princípio da anualidade- das políticas públicas 

 

2. (IBFC / Câmara de Araraquara-SP - 2016) Assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A extinção natural do ato administrativo é aquela que decorre do 
cumprimento normal dos efeitos do ato. Se nenhum outro efetivo vai 

resultar do ato, este se extingue naturalmente. Exemplo: a destruição 

de mercadoria nociva ao consumo público; o ato cumpriu seu objetivo, 
extinguindo-se naturalmente. 

b) A extinção subjetiva do ato administrativo ocorre com o 
desaparecimento do sujeito que se beneficiou do ato. É o caso de uma 

permissão. Sendo o ato de regra intransferível, a morte do 
permissionário extingue o ato por falta do elemento subjetivo. 

c) São três as formas de extinção do ato administrativo pela 
caducidade: a invalidação (ou anulação), a revogação e cassação. 
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d) O fundamento da extinção objetiva do ato administrativo consiste 

na essencialidade do elemento objeto no plano de existência do ato. 
Se a eficácia deste se irradia sobre determinado conteúdo, que 

representa o objeto, uma vez desaparecido este, extingue-se o próprio 

ato, despido que fica de elemento essencial para sua existência. 

 

3. (IBFC / Câmara de Araraquara-SP - 2016) É o modo de atuar 
da autoridade administrativa que consiste em intervir no 

exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar 
interesses gerais, tendo por objeto evitar que se produzam, 

ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura 
prevenir. Tratar-se do: 

a) Poder de polícia 

b) Poder discriminatório 

c) Poder Disciplinar 

d) Poder de regulação 

 

4. (IBFC / Câmara de Araraquara-SP - 2016) Pode-se 

conceituar os poderes administrativos como o conjunto de 

prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere 
aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado 

alcance seus fins. Dentre as modalidades de poderes 
administrativos aquele que é a elegerem, entre várias condutas 

possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para 
o interesse público sendo seu objetivo maior o atendimento aos 

interesses da coletividade. Trata-se do poder. 

a) De polícia 

b) Discricionário 

c) Regulamentar 

d) Disciplinar 

 

5. (IBFC / Câmara de Araraquara-SP - 2016) Analise as 
afirmações abaixo, em relação à espécie de bem público 

denominado águas públicas, e assinale a alternativa. 
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I. Águas públicas são aquelas de que se compõem os mares, os rios e 

os lagos do domínio público. 

II. As águas públicas dominicais, em toda sua extensão, são as águas 

dos lagos, bem como cursos d água naturais que, em algum trecho, 

sejam flutuáveis ou navegáveis por um tipo qualquer de embarcação. 

a) Apenas a afirmação I está incorreta. 

b) Todas as afirmações estão incorretas. 

c) Todas as afirmações estão corretas. 

d) Apenas a afirmação II esta incorreta 

 

6. (IBFC / Câmara de Araraquara-SP - 2016) Preencha as 
lacunas com a alternativa correta. 

A _____________ caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, 
poderia o procedimento ser realizado, mas que, pela particularidade do 

caso, decidiu o legislador não torná-lo obrigatório. Diversamente 
ocorre na ____________________ , porque aqui sequer é viàvel a 

realização do certame. 

a) Inexigibilidade de licitação- dispensa de licitação 

b) Dispensa de licitação- inexigibilidade de licitação 

c) Licitação pela modalidade convite - dispensa de licitação. 

d) Licitação pela modalidade de pregão on line- pregão presencial. 

 

7. (IBFC / Câmara de Vassouras-RJ - 2016) Preencha a lacuna 

do texto a seguir com a alternativa correta. 

De acordo com a Lei Federal 12.527/2011 - Lei de Acesso a Informação 

qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a 
informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por 

qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida. O órgão ou 

entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à 
informação disponível, e, não sendo possível conceder o acesso 

imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber 
o pedido deverá, em prazo não superior a __________ dias: - 

comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 

reprodução ou obter a certidão; indicar as razões de fato ou de direito 
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da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou comunicar que 

não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão 
ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse 

órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu 

pedido de informação. 

a) Sessenta. 

b) Noventa. 

c) Cinco. 

d) Vinte. 

e) Dois. 

 

8. (IBFC / TCM-RJ - 2016) A Reforma do Estado, em 1998, que 

culminou na Emenda Constitucional nº 19, incluiu na 
Constituição da República regras que são consequência direta 

do princípio da eficiência. Assim, analise as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa correta. 

I. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 

mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder 

público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para 
o órgão ou entidade 

II. O servidor público estável poderá perder o cargo mediante 
procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

III. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de 

governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, 
constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 

promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios 
ou contratos entre os entes federados. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b) I, II e III 

c) I e III , apenas 

d) II e III , apenas 
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9. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Autarquia, no Direito Administrativo 
brasileiro, indica um caso especial de descentralização por 

serviços. Trata-se de ente da administração indireta que, entre 

outras características: 

a) possui personalidade jurídica de direito privado 

b) adquire personalidade jurídica com o registro civil 

c) realiza atividades típicas da Administração Pública 

d) desempenha atividade econômica em sentido estrito 

 

10. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Considere a seguinte situação 
hipotética: 

Autoridade municipal fixou as linhas e os itinerários de ônibus da 
cidade, de modo a beneficiar determinada empresa, que disputa a 

concessão de serviço público de transporte coletivo. 

Desse modo, o ato da autoridade municipal poderá ser: 

a) anulado, por desvio de finalidade 

b) revogado, desde que seja caracterizado o desvio de poder 

c) revogado, desde que se trate de ato administrativo vinculado 

d) convalidado, desde que a autoridade municipal tenha poder 
discricionário para a fixação das linhas e dos itinerários 

 

11. (IBFC / TCM-RJ - 2016) A respeito da classificação do ato 

administrativo quanto à formação da vontade, podem ser: 

a) individuais, quando possuem destinatários ou casos específicos; ou 

gerais, quando atingem uma generalidade de pessoas numa situação 

b) imperfeitos, quando não completaram o ciclo de formação; 

pendentes, sujeitos à condição ou termo; e consumados, que já 
exauriram seus efeitos 

c) individuais, quando possuem destinatários ou casos específicos; 
imperfeitos, que não completam um ciclo de formação; ou gerais, 

quando atingem uma generalidade de pessoas numa situação 
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d) simples, quando decorrem da declaração de vontade de um único 

órgão; complexos, que resultam da conjunção de mais de um órgão 
cujas vontades se fundem para formar um único ato; ou compostos, 

com a presença de dois atos, um principal e outro acessório, este como 

pressuposto ou complemento daquele 

 

12. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Da hierarquia decorrem os 
seguintes poderes, exceto: 

a) ordenar ao subordinado atividades ou atos a praticar e a conduta a 
seguir em cada caso 

b) condicionar e restringir o exercício dos direitos individuais, tais 
como a propriedade e a liberdade, em benefício do interesse público 

c) fiscalizar as atividades dos órgãos ou agentes que lhes são 
subordinados, para zelar pela legitimidade dos atos praticados 

d) rever as decisões dos inferiores, o que exprime a capacidade da 
administração de reapreciar os próprios atos 

 

13. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Com relação aos princípios da 

licitação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

I. O edital (ou convite) constitui a lei interna da licitação e, por isso, 

vincula aos seus termos tanto a Administração como os particulares. 
Nesse contexto, trata-se de princípio básico de toda licitação, cuja 

inobservância enseja nulidade do procedimento. 

II. Por esse princípio, obriga-se a Administração a se ater ao critério 

fixado no ato de convocação, evitando o subjetivismo no julgamento. 
O que se deseja é impossibilitar que a licitação seja decidida sob a 

influência do subjetivismo, de sentimentos, impressões ou propósitos 
pessoais dos membros da comissão julgadora. 

As afirmativas acima correspondem, respectivamente, aos 
princípios licitatórios da: 

a) legalidade e da impessoalidade 

b) legalidade e da moralidade administrativa 

c) adjudicação compulsória e do julgamento objetivo 

d) vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo 
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14. (IBFC / TCM-RJ - 2016) No pregão, segundo a Lei nº 
10.520, de 2002, é vedada a exigência de: 

I. Garantia de proposta. 

II. Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação 
no certame. 

III. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua 

reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia 
da informação, quando for o caso. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b) II e III , apenas 

c) I e III , apenas 

d) I, II e III 

 

15. (IBFC / TCM-RJ - 2016) A respeito das disposições da 
Constituição da República concernentes aos servidores 

públicos, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 

correta: 

I. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

II. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 

finalidade. 

III. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 

estável ficará em readaptação, com remuneração integral ao tempo de 
serviço, até seu adequado aproveitamento em outra função. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b) II e III , apenas 

c) I e III , apenas 
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d) I, II e III 

 

16. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Sobre as disposições da 

Constituição da República concernentes ao regime 

previdenciário e de aposentadoria dos servidores públicos, 
considerando as atualizações de seu texto por emenda, leia as 

afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 

concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo 
servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu 

de referência para a concessão da pensão. 

II. Os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir da formação de 
reserva individual, cujo beneficiário recebe, no final de sua carreira, 

todo o saldo acumulado ao longo do tempo. 

III. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios é assegurado o regime próprio de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição 

do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial e as regras especiais dispostas na Constituição. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b) II e III , apenas 

c) I e III , apenas 

d) I, II e III 

 

17. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Aos servidores abrangidos pelo 
regime próprio de previdência, de que trata a Constituição da 

República, serão aposentados compulsoriamente, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição: 

a) aos 65 anos de idade, ou aos 70 anos de idade, na forma de lei 
ordinária 

b) aos 70 anos de idade, ou aos 65 anos de idade, na forma de lei 

ordinária 
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c) aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei 

complementar 

d) aos 75 anos de idade, ou aos 70 anos de idade, na forma de lei 

complementar 

 

18. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Os bens públicos afetados são 

prestigiados pelo regime jurídico público, ou seja, pelas 
cláusulas de inalienabilidade, imprescritibilidade, 

impenhorabilidade e pela não-oneração. Desse modo, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são 
inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que 

a lei determinar. Já os bens públicos dominicais submetem-se ao 
regime jurídico privado; assim, podem ser alienados, observadas as 

exigências da lei. 

II. Os bens públicos de quaisquer categorias são imprescritíveis. Não 

são passíveis, portanto, de aquisição por usucapião. Essa proteção não 
alcança só os bens imóveis, mas também os móveis. 

III. a impenhorabilidade não é mais suficiente para resguardar os bens 

públicos. Por essa razão é que o moderno processo de execução contra 
as pessoas jurídicas de direito público é idêntico ao processo para a 

execução contra as pessoas jurídicas de direito. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b) II e III , apenas 

c) I e III , apenas 

d) I, II e III 

 

19. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Acerca da aquisição de bens pela 

administração, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

I. A desapropriação é procedimento administrativo pelo qual o Poder 
Público ou delegatário autorizado visa alcançar a transferência 

compulsória da propriedade de alguém, mediante prévia e justa 

indenização, paga em dinheiro, salvo os casos que a própria 
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Constituição enumera, em que o pagamento é feito com títulos da 

dívida pública ou da dívida agrária. 

II. A desapropriação é forma originária de aquisição de propriedade, 

sendo capaz de gerar o título constitutivo de propriedade por força 

própria, ou seja, independentemente de título jurídico anterior. Mesmo 
na desapropriação amigável tem-se igual entendimento, dado que, 

neste caso, o expropriante e o expropriado ajustam seus interesses 
apenas em relação à indenização, às condições de pagamento e à 

transferência do bem. 

III. Na desapropriação indireta, também chamada de apossamento 

administrativo, o Estado apropria-se de um bem imóvel particular, e 
sua consequente integração ao patrimônio público, sem a observância 

das formalidades do procedimento expropriatório previsto na legislação 
de regência. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 

b) II e III , apenas 

c) I e III , apenas 

d) I, II e III 

 

20. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

I. A responsabilidade objetiva pública decorre de atos ilícitos e também 

lícitos. Caso o agente público aja com dolo ou culpa, o Estado poderá 
ser responsabilizado; nessa situação caberá ao Estado o direito de 

regresso contra o responsável. Caso o agente aja dentro dos limites de 
sua atuação, o Estado não poderá exercer o seu direito de regresso. 

II. Nos termos da atual Constituição, mesmo pessoas jurídicas privadas 
podem ser responsabilizadas objetivamente por seus atos, caso elas 

sejam prestadoras de serviço público. 

III. A teoria do risco administrativo não foi adotada no sistema 

brasileiro, razão pela qual não se admite o afastamento da 
responsabilização estatal pela ocorrência culpa exclusiva da vítima. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II, apenas 
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b) II e III , apenas 

c) I e III , apenas 

d) I, II e III 

 

21. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Considere as afirmativas abaixo a 
respeito das regras sobre a responsabilidade civil do Estado e 

assinale a alternativa correta. 

I. A culpa do agente público é de natureza objetiva, sendo assim 

dizemos que não há a necessidade da comprovação de sua culpa ou 
dolo. 

II. Quando o Estado deixa de fazer o serviço por não tê-lo disponível à 
sociedade ou por tê-lo deficiente (omissão genérica), a 

responsabilidade é subjetiva, segundo abalizada doutrina 
administrativista. 

A partir dessa análise, pode-se concluir que: 

a) apenas I está correta 

b) apenas II está correta 

c) I e II estão corretas 

d) todas estão incorretas 

 

22. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Acerca do controle da 

Administração, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta.  

I. Compete ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 
apreciar (não julgar, pois essa competência cabe ao respectivo Poder 

Legislativo) as contas prestadas anualmente pelo chefe do Poder 
Executivo local. 

II. Quando o administrado se sente lesado por ato administrativo, ele 
pode se utilizar dos recursos administrativos como meio para que o 

Poder Público reexamine o seu ato. Assim, poderá manejar recurso 
hierárquico próprio e impróprio, sendo o primeiro dirigido à autoridade 

superior dentro do mesmo órgão em que o ato foi praticado; e o 
segundo, que depende de previsão legal expressa, será encaminhado 

à autoridade de outro órgão não pertencente à hierarquia do órgão que 

editou o ato. 
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A partir dessa análise, pode-se concluir que: 

a) apenas I está correta 

b) apenas II está correta 

c) I e II estão corretas 

d) todas estão incorretas 

 

23. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Acerca do controle da 
Administração Pública, analise as afirmativas abaixo e assinale 

a alternativa correta. 

I. Os mecanismos de controle sobre a Administração Pública têm como 

objetivos fundamentais garantir o respeito aos direitos subjetivos dos 
administrados e assegurar a observância das diretrizes constitucionais 

da Administração. 

II. O fundamento do controle exercido pela Administração sobre seus 

próprios atos reside no dever-poder de autotutela que a Administração 
Pública tem sobre suas atividades, atos e agentes. Esse dever-poder 

de autotutela é exercido, normalmente, por órgãos superiores, em 
relação aos inferiores, e por órgãos especializados, como a assessoria 

jurídica da Administração 

A partir dessa análise, pode-se concluir que: 

a) apenas I está correta 

b) apenas II está correta 

c) I e II estão corretas 

d) todas estão incorretas 

 

24. (IBFC / TCM-RJ - 2016) Assinale a alternativa INCORRETA 
sobre o que constitui contrato de gestão. 

a) É um compromisso institucional, firmado entre o Estado, por 
intermédio de seus ministérios, e uma entidade publica estatal, a ser 

qualificada como Agência Executiva, ou uma entidade não estatal, 
qualificada como Organização Social 

b) É todo e qualquer contrato firmado com os órgãos da Administração 
Pública 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

c) Por parte do Poder Público contratante, o contrato de gestão e ́um 

instrumento de implementação, supervisão e avaliação de políticas 
públicas de forma descentralizada, racionalizada e autonomizada, na 

medida em que vincula recursos ao atingimento de finalidades públicas 

d) No âmbito interno das organizações (estatais ou não estatais) 
contratadas, o contrato de gestão se coloca como um instrumento de 

estratégia, uma vez que direciona a ação organizacional, assim como 
a melhoria da gestão, aos cidadãos/clientes beneficiários de 

determinadas políticas públicas 

 

25. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Considerando as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 sobre a 

alienação de bens da Administração Pública, assinale a 
alternativa correta. 

a) A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida 

de avaliação e quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para os órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 

fundacionais, e, para todos inclusive as entidades paraestatais, 

dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos casos de dação em pagamento. 

b) Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja 
derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, 

poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas 
a avaliação dos bens alienáveis, comprovação da necessidade ou 

utilidade da alienação e a adoção do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de convite. 

c) A alienação de bens da Administração Pública, independente da 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida 

de avaliação e quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 

fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de leilão, 

dispensada esta nos casos de dação em pagamento. 

d) Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja 
derivado de procedimentos extrajudiciais ou de dação em pagamento, 

poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas 
a avaliação dos bens alienáveis, comprovação da necessidade ou 

utilidade da alienação e a adoção do procedimento licitatório, sob a 
modalidade de convite. 
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26. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Analise os itens a 

seguir considerando as disposições da Lei Federal nº8.666, de 
21/06/1993 e assinale a alternativa correta. 

a) O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 

instrumentos regidos pela referida lei será feito pelo Tribunal de Contas 
competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos 

interessados da Administração responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade de despesa e execução, nos termos da 

Constituição em exclusão de quaisquer sistemas de controle interno. 

b) Apenas os licitantes responsáveis poderão representar ao Tribunal 

de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno 
contra irregularidades na aplicação da referida lei, para os fins de 

controle das despesas decorrentes de contratos e demais 
instrumentos. 

c) Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de 
controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil 

imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de 
edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades 

da Administração interessada à adoção de medidas corretivas 

pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. 

d) O sistema instruído na referida lei impede a pré-qualificação de 

licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da 
licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos 

interessados. 

 

27. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Assinale a 
alternativa INCORRETA diante de análise dos itens a seguir 

considerando as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/1993. 

a) A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante 
proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente 

superior. 

b) Na pré-qualificação serão observadas as exigências da referida lei 

relativas à concorrência, à convocação dos interessados ao 

procedimento e à analise da documentação 

c) Os órgãos da Administração são impedidos de expedir normas 

relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na 
execução das licitações. 
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d) Aplicam-se às disposições da referida lei, no que couber, aos 

convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração. 

 

28. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Assinale a 
alternativa que corresponde ao conceito de serviços públicos 

“uti singuli”: 

a) são aqueles em cuja prestação o Estado atua no exercício de sua 

soberania, razão pela qual são indelegáveis e remunerados por taxa. 

b) são aqueles prestados a um número determinado ou determinável 

de indivíduos, razão pela qual admitem mensuração personalizada. 

c) são aqueles prestados para toda a coletividade, indistintamente, ou 

seja, seus usuários são indeterminados e indetermináveis. 

d) são aqueles prestados no interesse direto da coletividade, razão 

pela qual são delegáveis e podem ser remunerados por imposto ou 
preço público. 

 

29. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Assinale a 

alternativa que corresponde às características inerentes à 

concessão especial de uso de bens públicos: 

a) ato unilateral, discricionário e precário, que se consubstancia em 

ato escrito, revogável a qualquer tempo sem ônus para a 
Administração. 

b) ato negociai, unilateral, discricionário e precário, dependente de 
licitação. 

c) transferência gratuita da posse de um bem público para outra 
entidade ou órgão da mesma entidade que dele tenha necessidade e 

se proponha a empregá-lo nas condições convencionadas. 

d) exige posse por 5 anos, e sem oposição; o imóvel público deve estar 

situado em espaço urbano e possuir área de até 250m2; o 
concessionário deve utilizar o bem para sua moradia ou de sua família 

desde que não seja proprietário ou beneficiário de outro imóvel urbano 
ou rural. 
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30. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) É inexigível a 

licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial na contratação: 

a) de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 

de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

b) de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de 
cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo 

humano e produção de alimentos, para beneficiaras famílias rurais de 
baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. 

c) de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins 
lucrativos, para a prestação de serviços de assistência técnica e 

extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, 

instituído por lei federal. 

d) realizada por Instituição Científica e Tecnológica - ICT ou por 

agência de fomento para a transferência de tecnologia e para o 
licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. 

 

31. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) No que se refere à 
desapropriação por utilidade pública, pode ser afirmado o que 

segue: 

a) A desapropriação por utilidade pública não pode abranger as zonas 

que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da 
realização do serviço. 

b) Entidades que exercem funções delegadas do Poder Público podem 
promover a desapropriação por utilidade pública mediante autorização 

expressa constante de lei ou contrato. 

c) Não se exige autorização legislativa para a desapropriação dos bens 

de domínio dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal pela 
União, como regra. 

d) A lei proíbe a desapropriação pelos Estados-membros de ações de 
instituições cujo funcionamento dependa de autorização do Governo 

Federal, salvo mediante prévia autorização, por Resolução do 

Congresso Nacional. 
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32. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Decorre do 

tratamento jurídico devotado à ação popular, em especial, 
quando se cuida da anulação de atos administrativos, a 

seguinte conclusão: 

a) a ilegalidade do objeto consiste na omissão ou na observância 
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou 

seriedade do ato. 

b) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou 

de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente 
ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. 

c) o vício de forma ocorre quando o resultado do ato importa em 
violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. 

d) o desvio de finalidade fica caracterizado quando o ato não se incluir 
nas atribuições legais do agente que o praticou. 

 

33. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Analise as 

afirmativas abaixo sobre a Lei 8.666/93, dando valor de V para 
Verdadeiro e F para Falso, em seguida assinale a alternativa 

correta: 

( ) Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos 
do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos 

ou entidades dos entes da Federação consorciados. 

( ) O sistema instituído na lei nº 8.666/ 93 não impede a pré-

qualificação de licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre 
que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação 

técnica dos interessados. 

( ) Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos 

procedimentos operacionais a serem observados na execução das 
licitantes, no âmbito de sua competência, observadas as disposições 

da lei nº 8.666/93. 

( ) Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as entidades da 

administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e 
contratos ao disposto da lei nº 8.666/93. 

( ) No processamento e julgamento das infrações penais definidas na 

lei nº 8.666/93, assim como nos recursos e nas execuções que lhes 
digam respeito, aplicar-se-ão, subsidiariamente, o Código de Processo 

Empresarial e a Lei de Execução Penal. 
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( ) Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com 

os preceitos da lei nº 8.666/93 ou visando a frustar os objetivos da 
licitação sujeitam-se às sanções previstas das responsabilidades civil e 

criminal que seu ato ensejar. 

a) F, F, F, F, V, F 

b) V, F, F, F,V, F 

c) V, V, V, V, F, V 

d) F, F, V, V, F, V 

 

34. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Com base na lei 

8.666 de 1993, indique a alternativa incorreta. 

a) Os contratos de licitação regidos pela lei nº 8.666/ 93 poderão ser 

alterados, com as devidas justificativas, no caso unilateralmente pela 
Administração quando houver modificação do projeto ou das 

especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetos. 

b) A execução do contrato de licitação deverá ser acompanhada e 

fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 

subsidia-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

c) O contratado na licitação é obrigado a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, às sua expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

d) A recusa mesmo justificada do adjudicatário em assinar o contrato, 
aceitarpu retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total 
da obrigação assuida, sujeitando-se às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

 

35. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Com base no 
Decreto- Lei 200/67, a execução das atividades da 

Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. 
A descentralização será posta em prática em planos principais, 

são eles. 

I. dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se 
claramente o nível de direção do de execução. 
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II. da Administração Federal para a das unidades federadas, quando 

estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio. 

III. da Aministração Federal para a órbita privada, mediante contratos 

ou concessões. 

IV. da administração federal para as autarquias municipais e estaduais. 

a) Apenas uma está incorreta. 

b) Todas estão corretas 

c) Apenas duas estão incorretas. 

d) Apenas uma está correta 

 

36. (IBFC / Câmara de Franca-SP - 2016) Com base no 
Decreto-Lei 200/67, a ação governamental obedecerá a 

planejamento que vise a promover o desenvolvimento 
econômico-social do País e a segurança nacional, norteando-se 

segundo planos e programas elaborados, na forma do 
planejamento, do orçamento- programa e da programação 

financeira, e compreenderá a elaboração e atualização dos 
seguintes instumentos básico: 

I. Plano geral de governo. 

II. Programas gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual. 

III. Orçamento- programa semestral e anual. 

IV. Programação financeira de desembolso. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas estão corretas 

b) Apenas uma está incorreta. 

c) Todas estão incorretas 

d) Apenas uma está correta 

 

37. (IBFC / EBSERH - 2016) Assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna. ________________ são 
entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, 

com patrimônio próprio e capital exclusivamente 
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governamental, criação autorizada por lei, para exploração de 

atividade econômica ou industrial, que o governo seja levado a 
exercer por força de contingência ou conveniência 

administrativa. 

a) Autarquias 

b) Fundações 

c) Empresas públicas 

d) Serviços sociais autônomos 

e) Sociedades de economia mista 

 

38. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa correta sobre 
um elemento que figura na relação do Direito Administrativo 

com o Direito Processual Civil e Penal de forma a aproximá-los. 

a) A supremacia do interesse privado. 

b) A licitude dos atos não proibidos por lei. 

c) A necessidade de provocação da via judicial. 

d) A garantia da ampla defesa. 

e) A existência de um julgador com poderes de decisão definitiva. 

  

39. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa que indica a 
fonte menos relevante para o Direito Administrativo brasileiro 

entre as enumeradas abaixo. 

a) Constituição Federal. 

b) Lei ordinária. 

c) Lei complementar. 

d) Jurisprudência. 

e) Costume. 

  

40. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa correta que 

identifica o princípio constitucional aplicável ao Direito 
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Administrativo, segundo o qual, impõe-se ao administrador 

público a observância da finalidade de seus atos, ou seja, que 
estes sejam praticados para o seu fim legal. 

a) Moralidade. 

b) Duplicidade. 

c) Impessoalidade. 

d) Publicidade. 

e) Eficiência. 

  

41. (IBFC / JUCEB - 2015) Considerando a doutrina brasileira 

sobre os poderes da Administração, assinale a alternativa 
correta sobre o que corresponde ao que cabe à Administração 

Pública para apurar infrações e aplicar penalidades aos 
servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina 

administrativa 

a) Poder normativo. 

b) Poder regulamentar. 

c) Atos normativos originários e derivados. 

d) Poder disciplinar. 

e) Poder decorrente. 

  

42. (IBFC / JUCEB - 2015) Considerando a doutrina brasileira 
sobre os poderes da Administração, analise as afirmações 

abaixo e assinale a alternativa INCORRETa) 

a) O chamado poder normativo esgota toda a competência normativa 

da Administração Pública. 

b) Os atos pelos quais a Administração exerce o seu poder normativo 

têm em comum com a lei o fato de emanarem normas, ou seja, atos 
com efeitos gerais e abstratos. 

c) Existem os atos normativos originários, aqueles emanados de um 
órgão estatal em virtude de competência própria, outorgada imediata 

e diretamente pela Constituição. 
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d) Existem os atos normativos derivados, aqueles que têm por objetivo 

a explicitação ou especificação de um conteúdo normativo 
preexistente, visando à sua execução no plano da práxis. 

e) Admitem-se dois tipos de regulamentos, o regulamento executivo e 

o regulamento independente ou autônomo. 

  

43. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa correta que 
indica os bens públicos que são inalienáveis, enquanto 

conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

a) Todos os bens públicos. 

b) Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial. 

c) Os bens públicos de uso comum especial e os dominiciais. 

d) Apenas os bens dominicais. 

e) Todos os bens públicos que não sejam de uso especial. 

  

44. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa correta sobre 

como devem ser considerados os bens públicos que constituem 
o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como 

objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades. 

a) Bens de uso comum do povo. 

b) Bens de uso especial. 

c) Bens dominicais. 

d) Bens infungíveis. 

e) Bens devolutos. 

  

45. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa INCORRETA 

a respeito das disposições da Constituição Federal sobre a 
Administração Pública. 

a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei. 
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b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

c) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, 

prorrogável uma vez, por igual período. 

d) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores 

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

e) A contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público só é válida nos casos 

expressamente mencionados na Constituição Federal. 

  

46. (IBFC / JUCEB - 2015) Considere as normas da Lei Federal 
n° 8.429 de 02/06/1992 que dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 

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

outras providências e assinale a alternativa correta. 

a) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na 

referida lei podem ser propostas até cinco anos após o término do 
exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança 

e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos 

casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

b) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na 

referida lei podem ser propostas até três anos após a prática do ato 
punível e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para 

faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, 
nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 

c) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na 

referida lei podem ser propostas até três anos após o término do 
exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança 

e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas 
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos 

casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 
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d) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na 

referida lei podem ser propostas até três anos após a prática do ato 
punível em qualquer caso. 

e) As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas na 

referida lei podem ser propostas até dois anos após a prática do ato 
punível em qualquer caso. 

  

47. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa correta 

quanto ao processo administrativo no âmbito da Administração 
direta e das entidades da Administração indireta, regidas pelo 

regime de direito público, do Estado da Bahia. 

a) É inadmissível a prova emprestada de qualquer espécie. 

b) É admitida a prova emprestada, produzida validamente em outro 
processo administrativo ou processo judicial, independentemente do 

exercício do direito ao contraditório sobre tal prova. 

c) É admitida a prova emprestada, apenas se tiver sido produzida 

validamente em processo judicial. 

d) É admitida a prova emprestada, produzida validamente em outro 

processo administrativo ou processo judicial, desde que seja garantido 

ao postulante ou ao notificado o exercício do direito ao contraditório 
sobre tal prova. 

e) É admitida a prova emprestada, apenas se tiver sido produzida 
validamente em outro processo administrativo. 

  

48. (IBFC / JUCEB - 2015) Considere as normas aplicáveis ao 

processo administrativo no âmbito da Administração direta e 
das entidades da Administração indireta, regidas pelo regime 

de direito público, do Estado da Bahia e assinale a alternativa 
correta. 

a) Quando não houver elementos suficientes para a abertura imediata 
do processo sancionatório, deverá ser instaurado inquérito policial, 

meio exauriente de apuração destinado a colher provas de autoria e 
materialidade do fato ilícito. 

b) É vedada a instalação de qualquer procedimento de sindicância no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado da Bahia. 

c) Quando não houver elementos suficientes para a abertura imediata 

do processo sancionatório, deverá ser instaurada sindicância 
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investigativa, a ser conduzida por servidores efetivos e estáveis, e 

concluída no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogável uma única vez por 
igual período. 

d) Quando não houver elementos suficientes para a abertura imediata 

do processo sancionatório, deverá ser instaurada sindicância 
investigativa, a ser conduzida por quaisquer servidores efetivos ou 

não, e concluída no prazo improrrogável de 30 (trinta). 

e) Quando não houver elementos suficientes para a abertura imediata 

do processo sancionatório, a autoridade administrativa deverá se 
abster de qualquer ato. 

  

49. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa INCORRETA 

nos termos das normas brasileiras sobre licitações e legislação 
pertinente. 

a) Em regra geral, as licitações para a execução de obras e para a 
prestação de serviços obedecerão à seguinte sequência: projeto 

básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. 

b) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 

financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto 

nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime 
de concessão, nos termos da legislação específica. 

c) A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 
conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos 

relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto básico, o qual 
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das 

obras e serviços, desde que também autorizado pela Administração. 

d) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços 

sem similaridade ou de marcas, características e especificações 
exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou 

ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob 
o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato 

convocatório. 

e) Não será ainda computado como valor da obra ou serviço, para fins 

de julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das 

obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de 
aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos 

mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. 
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50. (IBFC / JUCEB - 2015) Considere as normas brasileiras 

sobre licitações e assinale a alternativa correta quanto aos 
termos e definições previstos na Lei Federal n° 8.666, de 

21/06/1993 que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências. 

a) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da 
obra ou do serviço por preço certo e total; 

b) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da 
obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas; 

c) compra - quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos 
por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

d) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em 
sua integral idade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços 

e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada 
até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em 

operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização 
em condições de segurança estrutural e operacional e com as 

características adequadas às finalidades para que foi contratada. 

e) Projeto Executivo - conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, 

ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com 
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem 

a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental 
do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução. 

  

51. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa correta 
quanto aos registros cadastrais para efeitos de licitação 

conforme prevê a Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 que 
regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

a) Para os fins da referida lei, os órgãos e entidades da Administração 

Pública que realizem frequentemente licitações manterão registros 
cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos 

por, no máximo, cinco anos. 

b) O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá 

estar permanentemente aberto aos interessados. 
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c) A unidade responsável pelo registro cadastral está obrigada a 

proceder, no mínimo semestralmente, através da imprensa oficial e de 
jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros 

existentes e para o ingresso de novos interessados. 

d) É vedado às unidades administrativas utilizarem-se de registros 
cadastrais de outros órgãos ou entidades da Administração Pública. 

e) A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas não 
será anotada no respectivo registro cadastral. 

  

52. (IBFC / JUCEB - 2015) Assinale a alternativa correta 

quanto à formalização dos contratos conforme prevê a Lei 
Federal n° 8.666, de 21/06/1993 que regulamenta o artigo 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

a) É nulo e de nenhum efeito qualquer contrato verbal com a 

Administração. 

b) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 

salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, que não sejam 

feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor 
não superior a 15% (quinze por cento) do limite estabelecido para o 

convite nas compras e serviços não referentes a obras e serviços de 
engenharia. 

c) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 
salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, que não sejam 

feitas em regime de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor 
não superior a 10% (dez por cento) do limite estabelecido para a 

tomada de preços nas compras e serviços não referentes a obras e 
serviços de engenharia. 

d) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 
salvo o de pequenas compras, feitas em regime de adiantamento, 

assim entendidas aquelas de valor não superior a 1% (um por cento) 
do limite estabelecido para o convite nos serviços de engenharia. 

e) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, 

salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, feitas em regime 
de adiantamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 

5% (cinco por cento) do limite estabelecido para o convite nas compras 
e serviços não referentes a obras e serviços de engenharia. 
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53. (IBFC / JUCEB - 2015) Analise as afirmações abaixo e 

assinale a alternativa correta quanto ao entendimento de Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro sobre o serviço público. 

a) Apesar do princípio da mutabilidade do regime jurídico ou da 

flexibilidade dos meios aos fins, o estatuto dos funcionários não pode 
ser alterado, tampouco os contratos podem ser alterados ou mesmo 

rescindidos unilateralmente. 

b) Pelo princípio da continuidade do serviço público os contratos 

administrativos não sofrem a imposição de prazos rigorosos. 

c) Pelo princípio da continuidade do serviço público os contratos 

administrativos não sofrem a aplicação da teoria da imprevisão. 

d) O princípio da continuidade do serviço público garante a 

aplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus contra a 
Administração. 

e) O princípio da mutabilidade do regime jurídico ou da flexibilidade 
dos meios aos fins autoriza mudanças no regime de execução do 

serviço para adaptá-lo ao interesse público, que é sempre variável no 
tempo. 

  

54. (IBFC / HMDCC - 2015) A administração pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá ao princípio da: 

I. Publicidade. 

II. Pessoalidade. 

III. Imoralidade. 

IV. Legalidade. 

V. Obediência. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) II. III e V apenas. 

c) I, II e III apenas. 

d) I e IV apenas. 
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55. (IBFC / HMDCC - 2015) Complete a lacuna da frase a 

seguir, com uma das alternativas abaixo descrita: “A atividade 
estatal, qualquer que seja o domínio institucional de sua 

incidência, está necessariamente subordinada a observância de 

parâmetros ético jurídicos que se refletem na consagração 
constitucional do princípio da _________”. Assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna. 

a) legalidade administrativa. 

b) probidade administrativa. 

c) razoabilidade administrativa. 

d) moralidade administrativa. 

  

56. (IBFC / HMDCC - 2015) Atos administrativos ordinatórios 
são aqueles que: 

Assinale a alternativa correta. 

a) contém um comando geral do Executivo visando ao cumprimento 

de uma lei. 

b) contém uma sanção imposta pela lei e aplicada pela Administração, 

visando a punir as infrações administrativas e condutas irregulares de 

servidores ou de particulares perante a Administração. 

c) visam a disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta 

funcional de seus agentes. 

d) contém uma declaração de vontade da Administração apta a 

concretizar determinado negócio jurídico ou a deferir certa faculdade 
ao particular, nas condições impostas ou consentidas pelo Poder 

Público. 

  

57. (IBFC / HMDCC - 2015) A administração pública 
compreende a administração direta e a indireta. Sobre o tema, 

leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. A Administração Direta é constituída pelos serviços integrados na 

estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios. 

II. A Administração Indireta compreende as Autarquias, Empresas 

Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas - 
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categorias de entidades, que não são dotadas de personalidade jurídica 

própria. 

a) Apenas a alternativa I está correta. 

b) Apenas a alternativa II está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas I e II estão incorretas. 

  

58. (IBFC / HMDCC - 2015) __________________________, 

não é um ______________ propriamente dito, pois não há 
interesses contraditórios, é mais bem conceituado como um 

acordo de Direito Público. Sua finalidade básica é possibilitar a 
Administração fixar metas e prazos de execução a serem 

cumpridos pela entidade privada ou pelo ente da administração 
indireta, a fim de permitir melhor controle de resultados. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente 
as lacunas. 

a) O plano operativo – convênio. 

b) O contrato administrativo – contrato. 

c) O termo de cooperação entre entes públicos – termo. 

d) O contrato de gestão – contrato. 

  

59. (IBFC / HMDCC - 2015) Com base na Lei da Improbidade 
Administrativa, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa 

correta: 

I. Legalmente, agente público é todo aquele que exerce, ainda que 

transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
constituintes da administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio 

público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio 

ou da receita anual, e poderão ser punidos se for o caso, sob a forma 

da lei. 
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II. As disposições previstas em lei são aplicáveis, no que couber, àquele 

que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a 
prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 

direta ou indireta. 

a) Apenas a alternativa I está correta. 

b) Apenas a alternativa II está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas I e II estão incorretas. 

  

60. (IBFC / HMDCC - 2015) Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito contidos 
em lei, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a 
alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de 

serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado é 
considerado ato de improbidade administrativa que importa 

enriquecimento ilícito. 

II. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em 

obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, 
medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos 

a qualquer das entidades mencionadas em lei, não é considerado ato 
de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. É 

classificado ato comum praticado pelo mercado sem punição legal 
prevista. 

a) Apenas a alternativa I está correta. 

b) Apenas a alternativa II está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas I e II estão incorretas. 

  

61. (IBFC / HMDCC - 2015) Qualquer ação ou omissão que 

viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições, constitui ato de improbidade 

administrativa que atenta contra os princípios da administração 

pública. Seguem abaixo alguns exemplos de Atos de 
Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios 
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da Administração Pública. Leia as sentenças e assinale a 

alternativa correta: 

I. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas 

sem a observância, consideração das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie não atenta contra nenhum 
princípio da administração pública, portanto não constitui Ato de 

improbidade Administrativa. 

II. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das 

atribuições e que deva permanecer em segredo, é um Ato de 
Improbidade Administrativa que atenta contra os princípios da 

Administração Pública. 

a) Apenas a alternativa I está correta. 

b) Apenas a alternativa II está correta. 

c) As alternativas I e II estão corretas. 

d) As alternativas I e II estão incorretas. 

  

62. (IBFC / HMDCC - 2015) Constitui ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário, dentre outras 

condutas, a de: 

Assinale a alternativa correta. 

a) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou 

aplicação de verba pública de qualquer natureza. 

b) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou 

indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a 
que esteja obrigado. 

c) agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como 
no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 

d) adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja 

desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente 
público. 

  

63. (IBFC / HMDCC - 2015) Ainda sobre Improbidade 

Administrativa, leia as sentenças abaixo, atribua valores (V) 
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verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa que representa 

a sequência correta de cima para baixo: 

( ) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se 

enriquecer ilicitamente não está sujeito, sob hipótese alguma, às 

cominações previstas em lei. 

( ) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à 

apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu 
patrimônio privado. Esta declaração compreenderá imóveis, móveis, 

semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens 
e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, e, quando for 

o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou 
companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a 

dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e 
utensílios de uso doméstico. 

a) V, V. 

b) V, F. 

c) F, F. 

d) F, V. 

  

64. (IBFC / HMDCC - 2015) Complete a lacuna com a 
alternativa correta. 

__________________________________ será utilizado quando, em 
um município houver uma unidade prestadora de serviços pertencente 

a outra esfera administrativa, ou seja, ele visa normatizar a pactuação 
entre as diferentes esferas de governo, município, estado e união, 

sobre o uso de uma determinada unidade prestadora de serviços sob 
gerência de uma esfera de governo e gestão de outra, fixando as metas 

desse acordo e determinado a elaboração de um plano operativo. 

a) O convênio. 

b) O Termo de Cooperação entre Entes Públicos. 

c) O contrato de gestão. 

d) O contrato administrativo. 

  

65. (IBFC / HMDCC - 2015) As principais diferenças entre 

contrato e convênio são: 
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( ) No convênio os interesses são opostos e contraditórios, no contrato 

eles são recíprocos. 

( ) Os entes conveniados têm objetivos institucionais comuns e, se 

reúnem para alcançá-los. 

( ) No convênio as partes buscam um resultado comum, no contrato 
as vontades “são antagônicas, se compõe, mas não se adicionam”. 

( ) Para a efetivação de um contrato é imprescindível o processo 
licitatório, já no convenio a licitação é inexigível, pois não há viabilidade 

de competição. 

( ) No convênio há uma mútua colaboração que pode ocorrer de 

diversas formas: repasse de recursos na forma de incentivo, cessão de 
uso de equipamentos, recursos humanos, materiais e imóveis, não se 

menciona preço, que é uma característica dos contratos. 

( ) No contrato, o valor pago a titulo de remuneração integra o 

patrimônio da entidade que o recebeu; no convenio a entidade 
conveniada deve utilizar o valor recebido para a execução de 

determinada atividade que foi ajustada. Dessa forma, o valor 
repassado não perde o caráter público, só podendo ser utilizado para 

os fins explicitados no convenio, por esse motivo, a entidade 

conveniada fica obrigada a prestar contas sobre a utilização do recurso 
público aos órgãos de controle interno e externo. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de 
cima para baixo. 

a) F, V, F, V, V, V. 

b) V, F, V, F, V, F. 

c) F, V, V, V, V, V. 

d) V, V, F, F, F, V. 

  

66. (IBFC / HMDCC - 2015) Complete a lacuna com a 

alternativa correta. 

____________________________ é um instrumento no qual são 

apresentadas ações, serviços, atividades, metas quantitativas e 
qualitativas e indicadores a serem pactuados entre gestores e 

prestadores de serviços de saúde. Nele, deverá constar também à 

caracterização da instituição, sua missão na rede, a capacidade 
instalada e sua utilização, a definição de oferta e fluxo de serviços. 
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a) O convênio. 

b) O Termo de Cooperação entre Entes Públicos. 

c) O plano operativo. 

d) O contrato de gestão. 

  

67. (IBFC / HMDCC - 2015) Quanto ao objeto, os serviços 

públicos se classificam como: 

Assinale a alternativa correta. 

a) administrativos, comerciais ou industriais e sociais. 

b) individuais ou “uti singuli” e gerais ou “uti universi”. 

c) delegáveis e indelegáveis. 

d) centralizados e descentralizados. 

  

68. (IBFC / HMDCC - 2015) É inexigível a licitação: 

Assinale a alternativa correta. 

a) quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento. 

b) quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 

nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da 

República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. 

c) para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

d) na contratação realizada por Instituição Científica e Tecnológica - 
ICT ou por agência de fomento para a transferência de tecnologia e 

para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação 
protegida. 

 

69. (IBFC / HMDCC - 2015) Os contratos administrativos 

podem ser alterados, com as devidas justificativas, 
unilateralmente pela Administração, quando: 
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Assinale a alternativa correta. 

a) necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos pela lei. 

b) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos. 

c) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, 

vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma 
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. 

d) conveniente a substituição da garantia de execução. 

 

70. (IBFC / Câmara Vassouras-RJ - 2015) O texto a seguir 

será a base para a questão: 

A Lei de Acesso à Informação (LAI), sob nº 12.527/2011, entrou em 

vigor em 16 de maio de 2012 e tem como propósito regulamentar o 
direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas 

no país. A Lei traz vários conceitos e princípios norteadores do direito 

fundamental de acesso à informação, bem como estabelece 
orientações gerais quanto aos procedimentos de acesso. Tais conceitos 

e princípios devem ser corretamente compreendidos pelos ocupantes 
de cargos e funções públicas, de forma a garantir a qualquer 

interessado o pleno exercício do direito constitucional de acesso à 
informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou 

geral. 

A Lei institui para toda a Administração Pública o princípio da 

publicidade máxima que estabelece a publicidade como preceito geral 
e o sigilo como exceção. Para garantir o exercício pleno do direito de 

acesso previsto na Constituição Federal, as exceções devem ser 
definidas de forma clara e de acordo com critérios definidos na Lei. É 

importante também assegurar que todos os interesses de sigilo 
envolvidos sejam devidamente ponderados. 

Assinale a alternativa correta. Para os efeitos desta Lei, 

considera-se informação sigilosa: 

a) Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público 

em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e 
do Estado. 
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b) Os pedidos de informação processados mediante procedimentos 

ágeis, de forma transparente e em linguagem de fácil compreensão, 
com a possibilidade de apresentação de recurso em caso de negativa 

da informação. 

c) Aquela responsável pelo monitoramento da Lei em todo Poder 
Executivo Federal. 

d) Aquela que estimula a cultura da transparência e a conscientização 
sobre o direito de acesso à informação. 

e) Aquela que tem o objetivo de subsidiar a formulação e 
implementação de políticas públicas para a área. 

  

71. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa 

INCORRETA considerando as normas da Constituição Federal 
sobre a Administração Pública. 

a) A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro 
de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 

demais setores administrativos, na forma da lei. 

b) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada 

a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de 

fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as 
áreas de sua atuação. 

c) Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas 

as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

d) Independe de autorização legislativa a criação de subsidiárias de 

empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, 
assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 

  

72. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa correta 

quanto ao tempo de efetivo exercício para que os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público adquiram estabilidade. 

a) Um ano. 
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b) Dois anos. 

c) Três anos. 

d) Quatro anos. 

  

73. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as normas da Constituição Federal sobre a 

Administração Pública. 

a) O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, 

prorrogável uma vez, por igual período. 

b) As funções de confiança, exercidas preferencialmente por 

servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 

percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de chefia e assessoramento. 

c) A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão. 

d)  É vedado ao servidor público civil qualquer associação sindical. 

  

74. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as previsões da Constituição Federal sobre os 

servidores públicos. 

a) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 

e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

b) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, excluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 

e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

c) Aos servidores titulares de cargos eletivos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, excluídas suas autarquias e 

fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 
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e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos 

servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Aos servidores 

titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado 
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição exclusiva do beneficiário, dos servidores ativos e inativos 
e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial. 

d) Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 

e solidário, mediante contribuição exclusiva do beneficiário, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 

  

75. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da Constituição Federal sobre o 

exercício de mandato eletivo do servidor público da 

administração direta, autárquica e fundacional. 

a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou 

distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego 

ou função, sendo-lhe facultado acumulara remuneração. 

c) Investido em qualquer cargo eletivo, havendo compatibilidade de 

horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo 

compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado acumular a remuneração. 

d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de 
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os 

efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 

  

76. (IBFC / EMBASA - 2015) Nos termos da lei federal n° 

8.666, de 21/06/1983, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 
da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta sobre o que é definido como o 

conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
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completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

a) Projeto executivo. 

b) Projeto básico. 

c) Projeto mínimo. 

d) Projeto formal. 

  

77. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa correta 

considerando a lei federal n° 8.666, de 21/06/1983, sobre qual 
é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, 

na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 

execução de seu objeto. 

a) Concorrência. 

b) Convite. 

c) Tomada de preços. 

d) Leilão. 

  

78. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa correta 

considerando as definições da lei estadual da Bahia n° 9.433, 
de 01/03/2005, sobre o que é licitação destinada à aquisição 

de diversos bens ou à contratação de serviços pela 
Administração, quando estes puderem ser adjudicados a 

licitantes distintos. 

a) Licitação por empreitada. 

b) Licitação por item. 

c) Licitação discriminada. 

d) Licitação privada. 

  

79. (IBFC / EMBASA - 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da lei federal n° 8.666, de 

21/06/1983, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
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Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências. 

a) As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 
licitação sem quaisquer ressalvadas ou exceções. 

b) Para os fins da referida lei, considera-se contrato todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 

denominação utilizada. 

c) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
exclusiva com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, 

da moralidade e da igualdade. 

d) É permitido aos agentes públicos incluir nas licitações cláusulas ou 

condições que restrinjam o seu caráter competitivo. 

 

80. (IBFC / Docas-PB - 2015) O texto a seguir será a base para 

a questão. 

A Administração Pública descentralizada ou indireta é exercida por 

pessoas jurídicas que não se confundem com os entes federados, 
criadas pelos mesmos, a saber: autarquias, fundações públicas, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, associações 
publicas. Com a reforma do Estado empreendida ao longo da década 

de 90, o instituto da autarquia foi revisitado, com a criação das 
agencias reguladoras, as quais possuem natureza juridica de 

autarquias em regime especial. 

Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: 

I. As agências reguladoras foram criadas para fiscalizar a prestação de 
serviços públicos praticados pela iniciativa privada. 

II. As agências reguladoras foram criadas para controlar a qualidade 

na prestação dos serviços públicos praticados pela iniciativa privada. 

III As agências reguladoras foram criadas para estabelecerem regras 

dos serviços públicos praticados pela iniciativa privada. 
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IV. As agências reguladoras foram criadas para receberem as normas 

e regras da iniciativa privada nos serviços públicos a serem praticados. 

a) Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b) Somente as afirmações II e III estão corretas. 

c) Somente as afirmações I, II e III estão corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

  

81. (IBFC / Docas-PB - 2015) Assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna a seguir. 0 Poder Legislativo 
desenvolve um papel de destaque no que se refere ao controle 

da Administração Pública, mais conhecido como controle 
parlamentar e divide-se em duas espécies o controle político e 

o controle orçamentário e financeiro. Com isso o controle do 
Poder Legislativo na Administração Pública é realizado 

a) Pela Câmara dos Deputados. 

b) Pelo Congresso Nacional auxiliado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU). 

c) Pela Casa Civil. 

d) Pelo Tribunal de Justiça. 

  

82. (IBFC / Docas-PB - 2015) O texto a seguir será a base para 

a questão: 

Segundo Dra. Irene Patricia Nohara o Direito Administrativo é o ramo 

do direito público que trata de princípios e regras que disciplinam a 
função administrativa e que abrange entes, órgãos, agentes e 

atividades desempenhadas pela Administração Pública na consecução 
do interesse público. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a 
seguir. No Direito Administrativo os bens públicos são 

considerados bens alodiais, ou seja, bens com 

a) domínio privado. 

b) domínio particular. 

c) domínio público. 
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d) domínio público e privado. 

  

83. (IBFC / Docas-PB - 2015) Assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna a seguir. 0 regime privado de 

licitações e contratos das estatais de direito privado são em 
regra , pois tem como base a Lei fundamental e suprema do 

Brasil, essa que serve de parâmetro de validade a todas as 
demais espécies normativas, situando-se no topo do 

ordenamento jurídico. 

a) Moratórias. 

b) Inconstitucionais. 

c) Constitucionais. 

d) Licitatórias. 

  

84. (IBFC / Docas-PB - 2015) Analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa 

que apresenta a sequencia correta de cima para baixo. 

( ) O procedimento licitatório previsto na Lei N°. 4.320/64 caracteriza 

ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da 

Administração Pública. 

( ) Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão 

como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o 
disposto no art. 42 da Lei N° 8.666/93, devendo cada unidade da 

Administração, no pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de 

serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita 
ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando 

presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 

( ) As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento 
diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da lei. 

a) F, V, V. 

b) V, F, V. 

c) F, F, V. 
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d) V, V, V. 

  

85. (IBFC / Docas-PB - 2015) Considere as disposições da Lei 

Federal n° 8.666, de 21/06/1993 que regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências e assinale a alternativa correta. 

a) Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante 

do quadro geral em razão de incompatibilidade desse com o preço 
vigente no mercado. 

b) As compras sempre deverão ser processadas através de sistema de 
registro de preços. 

c) A existência de preços registrados obriga a Administração a firmar 
as contratações que deles poderão advir. 

d) As compras deverão se dar mediante especificação completa do 
bem a ser adquirido com indicação de marca. 

  

86. (IBFC / Docas-PB - 2015) Conforme estabelece a Lei N°. 

8.666/93 as obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando: 

I. Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e 

disponível para exame dos interessados em participar do processo 
licitatório. 

II. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 
composição de todos as receitas. 

III. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 
pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 

executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o 
respectivo cronograma. 

IV. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas 
estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da 

Constituição Federal, quando for o caso. 

De acordo com as informações acima, está correto afirmar que: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III estão corretas. 
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c) Apenas a alternativa IV está incorreta. 

d) Apenas a afirmativa II está incorreta. 

  

87. (IBFC / Docas-PB - 2015) Assinale a alternativa incorreta. 

a) É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos 
financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto 

nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime 
de concessão, nos termos da legislação específica. 

b) É vedada, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de 
materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos 

quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico 
ou executivo. 

c) Será computado como valor da obra ou serviço, para fins de 
julgamento das propostas de preços, a atualização monetária das 

obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de 
aferição até a do respectivo pagamento, que será calculada pelos 

mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. 

d) Qualquer cidadão poderá requerer à Administração Pública os 

quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra 

executada. 

  

88. (IBFC / Docas-PB - 2015) De acordo com a Seção III da 
lei 8.666/93 (Das obras e serviços), estão corretas as 

afirmações: 

I Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a ele 
necessários o autor do projeto básico ou executivo, sendo pessoa física 

ou jurídica. 

II. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando houver 

projeto executivo aprovado pela autoridade competente e disponível 
para exame dos interessados em participar do processo licitatório. 

III. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: 
execução direta; execução indireta nos regimes dado por lei especifica. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) Apenas II e III estão corretas. 
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b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

89. (IBFC / Docas-PB - 2015) O texto a seguir será a base para 
a questão. 

Licitação pública é o conjunto de procedimentos administrativos para 
as aquisições de produtos ou contratação de serviços realizados pelos 

entes federativos, ou seja, governos Federal, Estadual ou Municipal 
com base em Leis, Decretos e Regulamentações. E podem ser 

realizadas em seis modalidades: Concorrência, Tomada de Preços, 
Concurso, Convite, Leilão e Pregão. 

Assinale a alternativa correta. Sobre a modalidade de 
Concorrência podemos dizer que: 

a) E uma modalidade da qual não podem participar quaisquer 
interessados que na fase de habilitação preliminar não comprovem 

possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos, ou seja, que 
atenda as exigências mínimas do Edital. 

b) E uma modalidade da qual não podem participar quaisquer 

interessados que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos, ou seja, que atenda as 

exigências mínimas do Edital. 

c) E uma modalidade da qual podem participar quaisquer interessados 

que na fase de habilitação preliminar não comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos, ou seja, que atenda as 

exigências mínimas do Edital. 

d) E uma modalidade da qual podem participar quaisquer interessados 

que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos, ou seja, que atenda as exigências 

mínima do Edital. 

  

90. (IBFC / Docas-PB - 2015) Preencha a lacuna do texto a 
seguir com a alternativa correta. Convite é a modalidade de 

licitado entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número 
mínimo de três pela unidade administrativa, a qual afixara, em 

local apropriado, copia do instrumento convocatório e o 
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estendera aos demais cadastrados na correspondente 

especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de ate horas da apresentado das propostas. 

a) Doze. 

b) Vinte e quatro. 

c) Trinta e seis. 

d) Quarenta e oito. 

 

91. (IBFC / Docas-PB - 2015) O texto a seguir será a base para 
a questão. 

Licitação pública é o conjunto de procedimentos administrativos para 
as aquisições de produtos ou contratação de serviços realizados pelos 

entes federativos, ou seja, governos Federal, Estadual ou Municipal 
com base em Leis, Decretos e Regulamentações. E podem ser 

realizadas em seis modalidades: Concorrência, Tomada de Preços, 
Concurso, Convite, Leilão e Pregão. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a 
seguir. A modalidade de Pregão tem se transformado na 

modalidade mais utilizada para realizar as compras e 

contratações públicas em razão da transparência e celeridade 
do processo. Com isso 

a) ... as propostas e os lances realizados pelos fornecedores 
antecedem a análise da documentação, sendo desta forma um 

procedimento mais célere. 

b) ... as propostas e os lances realizados pelos fornecedores são 

realizados após a análise da documentação, sendo desta forma um 
procedimento mais célere. 

c) ... as propostas e os lances não são realizados pelos fornecedores 
até a análise da documentação, sendo desta forma um procedimento 

mais célere. 

d) ... as propostas e os lances realizados pelos fornecedores 

antecedem a análise da documentação, não sendo desta forma um 
procedimento mais célere. 

 

92. (IBFC / Docas-PB - 2015) Assinale a alternativa correta 
com base nas disposições da Lei Federal n° 8.666, de 
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21/06/1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências. 

a) Nos termos da referida lei, é vedado à Administração Pública 

celebrar contrato com pessoas jurídicas domiciliadas no estrangeiro. 

b) Os contratos administrativos de que trata a referida lei regulam-se 

pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando se-
lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições de direito privado. 

c) A duração dos contratos regidos pela referida lei ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários, sem exceções. 

d) A declaração de nulidade do contrato administrativo não se dá 

retroativamente, permanecendo válidos os efeitos jurídicos que ele, 
ordinariamente, deveria produzir. 

  

93. (IBFC / Docas-PB - 2015) Analise as afirmações corretas 

com base na lei de licitações 8.666 de junho de 1.993. 

I.São principios da Lei: Em igualdade de condições, como critério de 

desempate, será assegurada prefencia, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; aos bens e 
serviços produzidos no país; aos bens e serviços produzidos ou 

prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

II.Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste 
entre Orgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 

que haja um acordo de vontades para a formação de vinculo e a 
estipulação de obrigações reciprocas, seja qual for a denominação 

utilizada. 

III Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras 

poderão, mediante previa justificativa da autoridade competente, 
exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade 

integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a 
partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, 

industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de 

financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo federal. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) Apenas I e III estão corretas. 
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b) Todas estão corretas. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

 

94. (IBFC / MGS - 2015) Assinale a alternativa correta 
considerando as disposições da lei federal nº 4.717, de 

29/06/1965, que regula a ação popular: 

a) Consideram-se patrimônio público, para os fins da referida lei, 

apenas, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou 
histórico. 

b) A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a 
invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e 

danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários causadores 
de dano. 

c) A sentença que, apreciando o fundamento de direito do pedido, 
julgar a lide manifestamente temerária, condenará o autor ao 

pagamento do dobro das custas. 

d) Em se tratando de instituições ou fundações para cuja criação ou 

custeio, o tesouro público concorra com menos de cinquenta por cento 

do patrimônio ou de receita anual, bem como de pessoas jurídicas ou 
entidades subvencionadas, as consequências patrimoniais da invalidez 

dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a 
contribuição dos cofres públicos. 

  

95. (IBFC / MGS - 2015) Assinale a alternativa considerando 

as disposições da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, que 
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências. 

a) Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda 
estrangeira não o poderá fazer o licitante brasileiro. 

b) As garantias de pagamento ao licitante brasileira não serão 
equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. 

c) As normas e procedimentos de organismo financeiro multilateral de 

que o Brasil seja parte não são aplicáveis na licitação, ainda que seja 
previsto o pagamento com recursos provenientes de financiamento 

dessas entidades. 
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d) Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por 

licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes 
dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes 

brasileiros quanto à operação final de venda. 

  

96. (IBFC / MGS - 2015) Considerando as disposições da lei 

federal nº 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta. 

a) Nas licitações para execução de obras e serviços, quando for 
adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a 

Administração fica impedida de fornecer elementos e informações aos 
licitantes com o intuito de elaborar suas propostas de preços. 

b) A autoridade competente para a aprovação do procedimento 
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

escrito e devidamente fundamentado. 

c) A Administração poderá celebrar o contrato com preterição da 

ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao 
procedimento licitatório, sob pena de nulidade. 

d) A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 
alteração ou cancelamento, e as propostas serão processadas e 

julgadas por comissão permanente ou especial de, no mínimo, 5 
(cinco) membros. 

  

97. (IBFC / FJP - 2014) Sobre Direito Administrativo, analise 

as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 

( ) O conceito de Direito Administrativo Brasileiro, para nós, sintetiza-

se no conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, 
os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, 

direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. 

( ) O Direito Administrativo é o ramo do direito universal que disciplina 
a função administrativa estatutária, bem como pessoas e órgãos que a 

exercem. 
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( ) É o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes 

e pessoas jurídicas administrativas que integram a Administração 
Pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de 

que se utiliza para a consecução de seus fins, de natureza pública. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de 
cima para baixo. 

a) V, V e V. 

b) V, F e V. 

c) F, F e V. 

d) V, F e F. 

e) F, V e V. 

  

98. (IBFC / FJP - 2014) Assinale a única alternativa que 
apresenta os princípios constitucionais da Administração 

Pública: 

a) moralidade, pessoalidade, controle interno e isonomia. 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

c) executoriedade, legitimidade, coatividade e motivação. 

d) imperatividade, organização funcional, gestão por competência. 

e) autotutela, regularidade funcional, supremacia do interesse público. 

  

99. (IBFC / FJP - 2014) Conforme a LAI - Lei de Acesso à 
Informação (Lei nº 12.527), relacione abaixo os níveis do 

sistema de classificação de informações (coluna da esquerda), 
existentes na LAI, com os seus respectivos prazos máximos de 

restrição de acesso à informação (coluna da direita) a partir da 
data de sua produção: 
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a) 1A - 3B - 5C 

b) 1A - 2C - 4E 

c) 1C - 3E - 4A 

d) 1C - 3E - 5B 

e) 1B - 3C - 4A 

  

100. (IBFC / FJP - 2014) Conforme a Lei nº 12.527 (Lei de 
acesso à informação) o tratamento das informações pessoais 

deve ser feito de forma transparente e com respeito à 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem 

como às liberdades e garantias individuais. Portanto, as 
informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, 

honra e imagem terão seu acesso restrito, independentemente 
de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de: 

a) 10 (dez) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. 

b) 50 (cinquenta) anos a contar da sua data de produção, a agentes 
públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. 

c) 15 (quinze) anos a contar da sua data de produção, a agentes 

públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. 

d) 25 (vinte e cinco) anos a contar da sua data de produção, a agentes 

públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. 

e) 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes 

públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. 

  

101. (IBFC / FJP - 2014) Dentre os elementos que integram o 
ato administrativo, assinale a alternativa que contém aqueles 

que se caracterizam pela possibilidade se serem 
consubstanciados discricionariamente: 

a) competência e forma. 

b) finalidade e motivo. 

c) motivo e objeto. 

d) forma e finalidade. 
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e) objeto e competência. 

  

102. (IBFC / FJP - 2014) Operam através da desconcentração, 

tanto na Administração Direta como na Administração Indireta: 

a) as pessoas jurídicas de direito público interno. 

b) os órgãos públicos. 

c) as pessoas naturais. 

d) as pessoas jurídicas de direito privado. 

e) as associações públicas. 

  

103. (IBFC / FJP - 2014) Integram a Administração Pública 
Indireta, na qualidade de pessoas jurídicas de direito público: 

a) as agências reguladoras. 

b) as repartições públicas. 

c) as empresas públicas. 

d) as sociedades de economia mista. 

e) os partidos políticos. 

  

104. (IBFC / FJP - 2014) Leia as afirmações a seguir. 

I. As atividades sujeitas à regulação do Estado são aquelas definidas 
na Constituição ou na Lei como serviço público, ou em outras 

atividades que – mesmo sem essa definição legal – tenham como 
característica o monopólio natural, ou sejam de caráter social ou 

econômico relevantes. 

II. O modelo e a implantação das agência reguladoras no Brasil teve 

como base no início, comparações feitas com outros países que adotam 
o modelo, a saber França e Japão. 

III. No Brasil, a partir de meados dos anos noventa, cada agência 
reguladora foi criada por uma lei específica. 

Das afirmações: 
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a) Estão corretas apenas a I e III. 

b) Estão corretas apenas a I e II. 

c) Estão corretas apenas a II e III. 

d) Está correta apenas a III. 

e) I, II e III estão corretas. 

  

105. (IBFC / FJP - 2014) Apresenta-se como forma direta de 
participação popular, possível de gerar a anulação de ato 

administrativo praticado com ilegalidade ou abuso de poder: 

a) referendo. 

b) eleição direta. 

c) plebiscito. 

d) ação popular. 

e) ação civil pública. 

  

106. (IBFC / FJP - 2014) De acordo com a doutrina 

administrativa pátria, submetem-se ao regime estatutário 
aplicável aos servidores públicos: 

a) empregados públicos. 

b) funcionários públicos. 

c) agentes administrativos. 

d) agentes políticos. 

e) colaboradores da Administração. 

 

107. (IBFC / FJP - 2014) Leia as definições a seguir sobre a 

extinção de uma concessão pública pode se dar por: 

I. É o retorno do serviço ao poder concedente, pelo término do prazo 

contratual. Abrange os bens vinculados ao serviço. 
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II. É o retorno do serviço ao poder concedente pela retomada coativa 

do serviço, antes do término do contrato mediante lei autorizadora. 
Neste caso, há indenização. Este procedimento pode ocorrer pela 

desapropriação dos bens vinculados ao serviço ou pela expropriação 

das ações. 

III. É o desfazimento do contrato por ato unilateral da Administração 

ou por decisão judicial. Há indenização. Ocorre rescisão por ato 
unilateral quando há inadimplência. 

IV. É a invalidação do contrato por ilegalidade. Não há indenização. Os 
efeitos são a partir do início do contrato. 

As quatro descrições apresentadas acima correspondem 
respectivamente, ao que se lê na alternativa: 

a) Advento do termo contratual; Encampação; Caducidade; Anulação. 

b) Encampação; Caducidade; Anulação; Advento do termo contratual. 

c) Advento do termo contratual; Caducidade; Encampação; Anulação. 

d) Caducidade; Anulação; Encampação; Advento do termo contratual. 

e) Anulação; Advento do termo contratual; Encampação; Caducidade. 

  

108. (IBFC / FJP - 2014) “É o acordo de vontades celebrado 

entre duas ou mais pessoas jurídicas de direito público da 
mesma natureza, ou entre entidades da administração indireta, 

para a consecução de objetivos comuns. Ele constitui nova 
espécie da administração indireta de todos os entes federados 

que dele participarem. Ele reger-se-á pelo direito civil no que 
não for expressamente derrogado por normas de direito 

público, de forma que estarão sujeitos às regras sobre licitação, 
celebração de contratos, prestação de contas e admissão de 

pessoal”. Assinale a alternativa que corresponde ao enunciado: 

a) serviço delegado a particulares. 

b) parceria público-privada. 

c) concessão ambiental. 

d) convênio administrativo. 

e) consórcio administrativo. 
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109. (IBFC / FJP - 2014) Uma das finalidades precípuas da 

Administração Pública é a realização, direta ou indiretamente, 
de serviços públicos que visem a atender especiais demandas 

de caráter público e social. Nesse sentido, assinale a alternativa 

que apresenta a correta classificação dos serviços públicos: 

a) Serviços Industriais - são os que a administração executa para 

atender as suas necessidades internas. 

b) Serviços de Utilidade Pública - são aqueles que se relacionam 

intimamente com as atribuições do Poder Público e para a execução 
dos quais a Administração usa da sua supremacia sobre os 

administrados. 

c) Serviços próprios do Estado - são os que a Administração, 

reconhecendo sua conveniência para os membros da coletividade, 
presta-os diretamente ou aquiesce em que sejam prestados por 

terceiros, nas condições regulamentadas e sob seu controle, mas por 
conta e risco dos prestadores, mediante remuneração dos usuários. 

d) Serviços Gerais ou “uti universi” - são aqueles que a Administração 
presta sem ter usuários determinados, para atender à coletividade no 

seu todo. 

e) Serviços impróprios do Estado - são os que produzem renda 
mediante uma remuneração da utilidade usada ou consumida. 

  

110. (IBFC / FJP - 2014) Em atenção ao preceituado na Lei 

8666 de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 
as compras realizadas pela Administração Pública, não 

deverão: 

a) balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades 

da Administração Pública. 

b) ser processadas através de sistema de banco de dados e registro 

de empresas. 

c) atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade 

de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for 
o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 

oferecidas. 

d) ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para 
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. 
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e) submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes 

às do setor privado. 

  

111. (IBFC / FJP - 2014) No que concerne ao disposto na Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8666 de 1996), 
assinale a alternativa correta: 

a) Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras 
não poderão exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou 

entidade integrante da administração pública, medidas de 
compensação comercial, industrial, tecnológica. 

b) A licitação não deve ser sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, inclusive quanto ao conteúdo das 

propostas, durante todo o iter procedimental. 

c) É permitido aos agentes públicos admitir, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que restrinjam o seu caráter competitivo, 
inclusive nos casos de sociedades cooperativas 

d) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável. 

e) O procedimento licitatório previsto na Lei 8666 de 1993 caracteriza 

ato administrativo informal, seja ele praticado em qualquer esfera da 
Administração Pública. 

  

112. (IBFC / FJP - 2014) Em consonância com os preceitos 

contidos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 
8.666 de 1993), o prazo mínimo até o recebimento das 

propostas ou da realização do evento deverá ser de: 

a) sessenta dias para o convite. 

b) trinta dias para concorrência, quando o contrato a ser celebrado 
contemplar o regime de empreitada integral ou quando a licitação for 

do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”. 

c) trinta dias para tomada de preços, quando a licitação for do tipo 

“melhor técnica” ou “técnica e preço”. 

d) vinte dias para o pregão. 

e) vinte dias para a consulta. 
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113. (IBFC / FJP - 2014) Uma das características 
determinantes dos contratos administrativos é a existência de 

preceitos de direito público que culminam por gerar 

prerrogativas especiais para a Administração Pública 
contratante; diante deste contexto, assinale a alternativa que 

não se apresenta como cláusula exorbitante em tais contratos: 

a) rescisão unilateral nas hipóteses previstas em lei. 

b) modificação unilateral para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado. 

c) aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 
ajuste. 

d) fiscalização da execução contratual. 

e) rescisão consensual, quando ocorrer interesses comuns entre as 

partes que pactuaram o acordo. 

  

114. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação ao Princípio da 
Supremacia do interesse público sobre o interesse privado, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Pode ser invocado, inclusive ao arrepio do direito posto, já que 
inerente ao convívio social. 

b) Não se radica em dispositivo algum da Constituição Federal, ainda 
que inúmeros aludam ou impliquem manifestações concretas dele, 

como os princípios da função social da propriedade ou do meio 
ambiente. 

c) É princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade, sendo sua 
própria condição de existência. 

d) Permite à Administração a possibilidade de, nos termos da lei, de 
construir terceiros em obrigações mediante atos unilaterais. 

  

115. (IBFC / TRE-AM - 2014) Configuram restrições 

excepcionais ao Princípio da Legalidade, EXCETO: 

a) Medidas provisórias. 

b) Decretos. 



 

  www.estrategiaconcursos.com.br 

c) Estado de defesa. 

d) Estado de sítio. 

  

116. (IBFC / TRE-AM - 2014) " A todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação". O mandamento constitucional tem por conteúdo o 
princípio da: 

a) Proporcionalidade. 

b) Eficiência. 

c) Segurança jurídica. 

d) Continuidade dos serviços públicos. 

  

117. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação aos "atos da 

Administração" e aos "atos administrativos", assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) São conceitos sinônimos, já que sujeitos ao mesmo regime jurídico. 

b) Não podem ser considerados atos administrativos os atos exercidos 

no uso de prerrogativas públicas, portanto, de autoridade, sob regência 

do Direito Publico. 

c) São atos administrativos os atos políticos ou de governo. 

d) Há atos que não são praticados pela Administração Pública, mas 
que devem ser incluídos entre os atos administrativos, por exemplo, 

aqueles relativos à vida funcional dos servidores do Poder Judiciário. 

  

118. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação ao "ato 
administrativo", assinale a alternativa CORRETA: 

a) É praticado, apenas, pela autoridades do Poder Executivo. 

b) A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto são 

requisitos necessários à formação do ato administrativo. 

c) A presunção de legitimidade do ato administrativo não isenta o 

administrador de comprovar a sua validade e sua conformidade com a 
lei. 
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d) Atos administrativos vinculados são aqueles que o administrador 

pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu 
destinatário e de sua conveniência. 

  

119. (IBFC / TRE-AM - 2014) Analise as seguintes afirmativas, 
referentes à "Teoria dos Motivos Determinantes": 

I. Essa teoria tem origem no direito francês e se baseia no princípio de 
que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar 

compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da 
vontade. 

II. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, a motivação 
existente passa a vincular o agente aos termos em foi mencionada. 

III. Se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que 
impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação não 

provoca a invalidação do ato. 

Está INCORRETO o que afirma em: 

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

  

120. (IBFC / TRE-AM - 2014) Assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Desconcentração é fenômeno da distribuição interna de plexos de 
competências decisórias, agrupadas em unidades individualizadas. 

b) Hierarquia é o vínculo de autoridade que une órgãos e agentes, 
através de escalões sucessivos numa relação de autoridade de superior 

a inferior. 

c) Pela descentralização, embora existam dois entes personalizados, 

persiste o vínculo hierárquico entre a Administração Central e a pessoa 
estatal descentralizada. 

d) A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas: aquela 
que originalmente tem a titulação sobre certa atividade e outra que à 

qual foi atribuído o seu desempenho. 
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121. (IBFC / TRE-AM - 2014) Entidade criada com a função 
principal de controlar em toda a sua extensão, a prestação dos 

serviços públicos e o exercício de atividades econômicas, bem 

como a própria atuação das pessoas privadas que passaram a 
executá-los: 

a) Associação Pública. 

b) Agência Executiva. 

c) Agência Reguladora. 

d) Empresa pública. 

  

122. (IBFC / TRE-AM - 2014) Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Poder Vinculado é aquele que a lei confere à Administração Pública 
para a prática de ato de sua competência, sem determinar os 

elementos e requisitos necessários à sua formalização. 

b) Poder Disciplinar é a faculdade que a Administração Pública tem de 

fiscalizar todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a 
coletividade. 

c) Poder Regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes do 

Executivo de explicar a lei para a sua fiel execução, podendo esta ser 
delegada a seus subordinados. 

d) Poder Discricionário é aquele que o Direito concede à Administração, 
de modo explicito ou implícito, para a prática de atos administrativos 

com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e 
conteúdo. 

  

123. (IBFC / TRE-AM - 2014) Indique a alternativa CORRETA, 

relacionada aos poderes de Polícia Administrativa e a Polícia 
Judiciária: 

a) A Polícia Judiciária é atividade da Administração que se exaure em 
si mesma, ou seja, inicia e se completa no âmbito da função 

administrativa. 

b) A Polícia Administrativa preordena-se ao indivíduo em si, ou seja, 

aquele a quem se atribui o cometimento de ilícito penal. 
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c) A Polícia Judiciária tem natureza predominantemente preventiva, 

eis que se destina à responsabilização penal do indivíduo. 

d) A Polícia Administrativa atua na área do ilícito puramente 

administrativo (preventiva ou repressivamente). 

  

124. (IBFC / TRE-AM - 2014) Fulano da Silva foi preso e 

condenado pela prática de crime. Posteriormente, foi 
comprovada a sua inocência. A sentença criminal havia sido 

proferida de modo negligente, pois o juiz não apreciou 
devidamente as provas produzidas no processo. Nessa 

hipótese. 

a) Caberá ao Estado indenizar o condenado, pois a sentença foi 

decorrente de erro judiciário. 

b) Somente o juiz poderá ser responsabilizado pelas perdas e danos 

em virtude dos prejuízos causados. 

c) O condenado terá a alternativa de propor a ação indenizatória contra 

o Estado ou contra o próprio juiz responsável pelos danos, cabendo ao 
autor provar que a conduta judicial foi consumada de forma dolosa. 

d) Não há que se falar em responsabilidade do juiz ou do Estado, pois 

os atos judiciais traduzem uma das funções estruturais do Estado, 
refletindo o exercício da própria soberania. 

  

125. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação à responsabilidade 

civil do Estado, assinale a alternativa CORRETA: 

a) As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros. 

b) As pessoas jurídicas de direito público apenas responderão pelos 
danos que causarem a terceiros, se o responsável agiu com dolo ou 

culpa. 

c) As pessoas jurídicas de direito privado terão direito de regresso 

contra o responsável pelo dano, apenas, se este agiu com dolo. 

d) As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos 

causados a terceiros, se prestadoras de serviços públicos. 
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126. (IBFC / TRE-AM - 2014) Sobre o controle da Administração 

Pública, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O controle administrativo deriva do poder-dever de autotutela. 

b) O controle judicial é unicamente de legalidade, de sorte que os atos 

discricionários não se sujeitam a este controle, sobretudo, quanto à 
competência. 

c) O controle administrativo pode incidir sobre a legalidade e sobre o 
mérito dos atos da Administração. 

d) O controle legislativo é o exercido pelos órgãos legislativo ou por 
comissões parlamentares sobre determinados atos do Executivo da 

dupla linha da legalidade e da conveniência pública. 

  

127. (IBFC / TRE-AM - 2014) Sobre a classificação dos agente 
públicos, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Os agentes políticos podem ocupar cargos vitalícios ou cargos em 
comissão. 

b) Os servidores públicos são aqueles que possuem regime jurídico 
estatuário, geral e ocupam cargos públicos efetivos ou em comissão. 

c) A contratação de agentes públicos por tempo determinado depende 

de juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. 

d) Empregados públicos são aqueles sujeitos ao regime jurídico da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e não ocupam cargo público. 

  

128. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com o texto do Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis da União (Lei Federal nº 

8.112/1990), excluem-se do teto remuneratório as seguintes 
vantagens, EXCETO: 

a) Adicional noturno. 

b) Gratificação natalina. 

c) Gratificação por encargo de curso ou concurso. 

d) Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 
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129. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com a Lei Federal nº 

8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos da União, das autarquias e das fundações públicas 

federais, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um 

servidor. 

b) A reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução são 

formas de provimento de cargo público. 

c) A ajuda de custo, as diárias e o transporte constituem indenizações 

ao servidor. 

d) O concurso público terá validade de até um ano, podendo ser 

prorrogado uma única vez, por igual período. 

  

130. (IBFC / TRE-AM - 2014) Analise as seguintes afirmativas, 
de acordo com a Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o 

regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União: 

I. Constituem indenizações dos servidores: gratificações, ajuda de 

custo, diárias, transporte e auxílio-moradia. 

II. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional 
à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia 

continuará sendo pago por um mês. 

III. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando, 

injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de 5 
(cinco) dias. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) I, II e III. 

  

131. (IBFC / TRE-AM - 2014) NÃO se interrompem as férias do 
servidor público federal por motivo de: 
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a) Serviço militar ou eleitoral. 

b) Comoção interna. 

c) Convocação para júri. 

d) Remoção do servidor para outra sede. 

  

132. (IBFC / TRE-AM - 2014) Antônio, servidor público federal, 

recusou-se a atualizar seus dados cadastrais, solicitados pelo 
serviço de pessoal competente. O servidor: 

a) Não está sujeito a penalidade alguma, pois a recusa em atender À 
solicitação não consta do rol de penalidades prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis da União. 

b) Estará sujeito à pena de advertência. 

c) Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias, cessando os 
efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. 

d) Será submetido a processo administrativo disciplinar de rito 
sumário. 

  

133. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com a legislação que 

regulamenta o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da 

União, a demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO: 

a) Crime hediondo. 

b) Corrupção. 

c) Abandono de cargo. 

d) Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. 

 

134. (IBFC / TRE-AM - 2014) Paulo é agente público há cinco 
anos e foi notificado, pelo órgão com o qual mantém vínculo, a 

apresentar sua declaração anual de bens devidamente 
atualizada. O agente, entretanto, deixou de apresentar a 

declaração sob a alegação de que este documento já havia sido 
apresentado quando iniciou o exercício das suas funções. Dessa 

forma, pode-se concluir que Paulo: 
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a) Agiu corretamente, pois a lei prevê que somente a posse e o 

exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de 
declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, 

sendo desnecessária a sua atualização. 

b) Agiu corretamente, pois a lei somente o obriga a apresentar a 
declaração anual de bens atualizada quando deixar o exercício do 

mandato, cargo, emprego ou função. 

c) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, 

sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

d) Não agiu corretamente, ficando exclusivamente sujeito à pena de 

multa por dia de atraso pelo descumprimento da obrigação prevista em 
lei. 

  

135. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação à Lei Federal nº 

8.429/1998 (Lei de Improbidade Administrativa), assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições, e notadamente, frustar a licitude de concurso público. 

b) É possível transação, acordo ou conciliação nas ações de 

improbidade. 

c) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se 

enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite 
do dano causado ao erário. 

d) As disposições desta lei são aplicáveis apenas aos agentes públicos. 

  

136. (IBFC / TRE-AM - 2014) São exemplos de serviços 
públicos "útil universi", EXCETO: 

a) Pavimentação de ruas. 

b) Iluminação pública. 

c) Uso de linha telefônica. 

d) Prevenção de doenças. 
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137. (IBFC / TRE-AM - 2014) Analise as seguintes afirmativas, 

de acordo com a Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal: 

I. Nos processos administrativos é absolutamente vedada a cobrança 

de despesas processuais. 

II. A omissão do dever de comunicar o impedimento de atuar em 

processo administrativo constitui falta grave, para efeitos disciplinares. 

III. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes 

devidamente justificados, a avocação temporária de competência 
atribuída a órgão hierarquicamente inferior. 

NÃO está correto o que se afirma em: 

a) I, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) II e III, apenas. 

  

138. (IBFC / TRE-AM - 2014) Analise as seguintes afirmativas, 
de acordo com a Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. 

I. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de 
recurso, com efeito suspensivo. 

II. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser 
utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, 

desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. 

III. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo 

deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico 
para decidir. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

a) II, apenas. 

b) III, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas. 
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139. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com as disposições da 
Lei Federal nº 9.784 de 1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 

analise as assertivas, abaixo: 

I. Os seus preceitos também se aplicam aos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de suas 
funções típicas. 

II. Considera-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura 
da Administração direita e da estrutura da Administração indireta. 

III. Considera-se entidade a unidade de atuação dotada de 
personalidade indireta. 

IV. O ato de delegação e sua revogação independem de publicação no 
meio oficial. 

Está CORRETA, apenas, o que se afirma em: 

a) I, II e III, apenas. 

b) II, III e IV, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I e IV, apenas. 

  

140. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com base na Lei 8.666/93, os 

órgãos e entidades da Administração Pública que realizam 
frequentemente licitações manterão registros cadastrais para 

efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por, no 
máximo: 

a) 06 meses. 

b) 12 meses. 

c) 18 meses. 

d) 24 meses. 

  

141. (IBFC / TRE-AM - 2014) Com relação à Lei Federal nº 

12.462/2011, que institui o Regime Diferenciado de 
Contratação, assinale a alternativa CORRETA: 
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a) O procedimento de licitação, em razão da celeridade que a 

contratação, sob regime diferenciado, exige, observará, apenas, as 
seguintes fases: publicação do instrumento convocatório; 

apresentação de propostas ou lances e julgamento. 

b) O Regime Diferenciado de Contratações Públicas é aplicável às 
licitações e contratos necessários à realização das ações integrantes do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

c) O Regime Diferenciado de Contratações Públicas não é aplicável às 

licitações e contratos necessários à realização das obras e serviços de 
engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

d) O objeto da licitação deverá ser definido de forma clara e precisa 
no instrumento convocatório, apresentando especificações excessivas, 

ainda que possam parecer irrelevantes ou desnecessárias. 

  

142. (IBFC / TRE-AM - 2014) De acordo com a Lei Federal nº 
10.520/2002 (Lei do Pregão), assinale a alternativa CORRETA: 

a) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se 
outro não estiver fixado no edital. 

b) Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as 

normas da Lei Federal nº 12.462/2011, que institui o Regime 
Diferenciado de Contratação. 

c) É vedada a realização do pregão por meio da utilização de recursos 
de tecnologia da informação. 

d) Para aquisição de bens e serviços comuns, não poderá ser adotada 
a licitação na modalidade de pregão. 

  

143. (IBFC / TRE-AM - 2014) Para aquisição de bens e serviços 

comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida pela Lei. 

a) 5.172/66. 

b) 10.406/02. 

c) 10.520/02. 

d) 4.320/64. 
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144. (IBFC / TRE-AM - 2014) O Sistema de Cotação Eletrônica 

permitirá o encaminhamento eletrônico de propostas de 
preços, com possibilidade de apresentação de lances 

sucessivos, em valor: 

a) Superior ao último preço registrado, durante o período indicado no 
pedido de cotação eletrônica de preços. 

b) Inferior ao último preço registrado, durante o período indicado no 
pedido de cotação eletrônica de preços. 

c) Superior ao penúltimo preço registrado, durante o período indicado 
no pedido de cotação eletrônica de preços. 

d) Inferior ao penúltimo preço registrado, durante o período indicado 
no pedido de cotação eletrônica de preços. 

  

145. (IBFC / TRE-AM - 2014) Tratando da instrução e 

procedimentos para a utilização do sistema de cotação 
eletrônica de preços, analise as afirmativas abaixo, dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequencia correta de cima para baixo. 

( ) Os pedidos de cotação eletrônica de preços serão divulgados no site 

www.comprasnet.gov.br e encaminhados, por correspondência 
eletrônica, para um quantitativo de fornecedores que garantam 

competitividade, escolhidos de forma aleatória pelo sistema eletrônico, 
entre aqueles registrados na correspondente linha de fornecimento e 

que tenham indicado possibilidade de entrega no município onde esteja 
localizado o órgão promotor da cotação. 

( ) No pedido de cotação eletrônica de preços deverá constar a 
especificação do objeto a ser adquirido, as quantidades requeridas, 

observados a respectiva unidade de fornecimento, as condições da 
contratação, o endereço eletrônico onde ocorrerá a cotação eletrônica, 

a data e horário de sua realização. 

( ) As referências de horários, no pedido de cotação eletrônica de 

preços e durante a sessão pública virtual, observarão o horário de 
Brasília - DF, o qual será registrado no sistema e na documentação 

pertinente. 

( ) A participação em cotação eletrônica dar-se-á, exclusivamente, 
após a digitação da senha privativa do fornecedor e subsequente 

encaminhamento, por meio do sistema, de proposta de preço e de 
lances, em data e horário previstos no pedido de cotação eletrônica. 
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( ) Durante o transcurso da sessão pública virtual de cotação 

eletrônica, os fornecedores participantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance que tenha sido apresentado pelos demais 

participantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

( ) A etapa de lances da cotação eletrônica será encerrada a qualquer 
instante após apresentação de aviso de fechamento iminente, 

observado o período de tempo máximo de trinta minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema imediatamente após o 

encerramento da cotação eletrônica, o sistema divulgará a 
classificação, indicando as propostas ou lances de menor valor, até o 

máximo de cinco. 

Assinale a alternativa correta: 

a) F, V, F, F, F, V. 

b) F, F, V, V, V, F. 

c) V, F, F, F, V, F. 

d) V, V, V, V, V, V. 

  

146. (IBFC / TJ-PR - 2014) A doutrina e a jurisprudência 

reconhecem à Administração a faculdade de anular seus 

próprios atos, por vício de ilegalidade, ou revogá-los por razões 
de mérito. Essa possibilidade é inerente ao princípio da: 

a) Supremacia do interesse público sobre o particular. 

b) Autoexecutoridade. 

c) Autotutela. 

d) Imperatividade. 

  

147. (IBFC / TJ-PR - 2014) No tocante à extinção dos atos 

administrativos, assinale a alternativa correta: 

a) A anulação ocorre nos casos de ilegalidade, ao passo que a 

revogação diz respeito ao mérito do ato administrativo, podendo ser 
levadas a efeito pela Administração Pública, ou, em caso de 

provocação, pelo Poder Judiciário. 

b) Na extinção do ato pela própria Administração Pública, a revogação 

pode ser praticada de ofício ou por provocação, enquanto que a 
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anulação ocorre sempre em razão de um recurso ou reclamação, com 

efeitos ex tunc, sujeitando-se ambas ao prazo previsto no artigo 54, 
caput, da Lei 9.784/99. 

c) A revogação, que opera efeitos ex nunc, aplica-se tanto aos atos 

vinculados quanto aos atos discricionários, podendo ser explícita ou 
implícita. 

d) A única hipótese em que é dado ao agente público eleger livremente 
as alternativas de convalidar ou invalidar é no caso de vício de 

competência em ato de conteúdo discricionário. 

 

148. (IBFC / TJ-PR - 2014) Sobre a Administração Pública é 
correto afirmar: 

a) Os órgãos públicos são unidades de atuação administrativa dotadas 
de personalidade jurídica própria, destinadas à consecução de tarefas 

predeterminadas. 

b) A hierarquia administrativa, que engloba, dentre outros, o poder de 

expedir ordens, poder de controle sobre os atos e atividades dos 
subordinados e o poder de revisão, incide em todas as instâncias 

administrativas, inclusive sobre as autarquias, em relação aos quais 

recebe o nome de “supervisão ministerial”. 

c) O ato de delegação de competência consiste na transferência de 

poderes e atribuições de um órgão a outro, com o objetivo de 
assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na 

proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. 

d) A Administração casuística, assim entendida como a decisão de 

casos individuais, compete, em princípio, à estrutura central de 
decisão. 

  

149. (IBFC / TJ-PR - 2014) Sobre o poder disciplinar, é 

incorreto afirmar: 

a) Decorre do poder hierárquico, constituindo atividade administrativa 

vinculada, tendente a apurar e punir condutas tipificadas como ilícitos 
administrativos. 

b) Na sistemática da Lei 8112/1990, a autoridade que tiver ciência de 

irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
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podendo haver a delegação de competência específica para tal 

finalidade, em caráter permanente ou temporário. 

c) A independência das instâncias permite que a prática de um mesmo 

fato possa ser sancionada conjuntamente nas esferas penal e 

administrativa, sem que isso caracterize bis in idem. 

d) O regime disciplinar dos Notários e Registradores do Estado do 

Paraná (Lei Estadual 14277/2003) prevê as sanções de repreensão e 
multa para o caso de faltas leves, que têm prazo prescricional de 03 

(três) anos. 

  

150. (IBFC / TJ-PR - 2014) O balizamento ou a limitação dos 
direitos e liberdades individuais pela Administração Pública, em 

prol do interesse público, fundamenta-se no poder: 

a) Disciplinar. 

b) Regulamentar. 

c) De Polícia. 

d) Hierárquico. 

  

151. (IBFC / TJ-PR - 2014) Sobre responsabilidade civil do 

Estado, marque a proposição incorreta: 

a) É impertinente a investigação da conduta da vítima ou de sua culpa, 

tendo em vista ser objetiva a responsabilidade do Estado. 

b) A responsabilidade do Estado por erro judiciário independe de ter o 

Juiz atuado com dolo ou culpa. 

c) O caso fortuito, a força maior e a conduta da vítima podem excluir 

total ou parcialmente a responsabilidade do Estado. 

d) Embora objetiva a responsabilidade do Estado, com base no nexo 

de causalidade, é subjetiva relativamente a este a responsabilidade do 
agente causador do dano, embasada no dolo e na culpa. 

  

152. (IBFC / TJ-PR - 2014) Assinale a proposição correta, em 

relação aos servidores contratados pela Administração, por 
tempo determinado, mediante seleção pública simplificada, 
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para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público: 

a) Ocupam cargos públicos efetivos. 

b) Ocupam cargos públicos em comissão. 

c) Desempenham função pública. 

d) Ocupam empregos públicos. 

  

153. (IBFC / TJ-PR - 2014) Quanto às concessões e permissões 

de serviço público, leia atentamente as afirmativas abaixo e 
assinale a incorreta. 

a) No âmbito da Lei 8987/1995, o concessionário será remunerado 
pela tarifa paga pelo usuário do serviço público, fixada pelo preço da 

proposta vencedora da licitação, não sendo possível a criação de tarifas 
diferenciadas em função das características técnicas e dos custos 

específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de 
usuários. 

b) Por meio das concessões não há transferência da titularidade do 
serviço público privativo, mas apenas a outorga de sua execução aos 

particulares, que os exercem por sua conta e risco, nas hipóteses 

autorizadas por lei. 

c) De acordo com a Lei 8987/1995, no caso de extinção da concessão 

retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e 
privilégios transferidos ao concessionário, nos termos do edital e do 

contrato, com a imediata assunção do serviço pelo poder concedente. 

d) A permissão de serviços públicos é feita a título precário, a pessoas 

físicas ou jurídicas que demonstrem capacidade por seu desempenho, 
por sua conta e risco, formalizada mediante contrato de adesão, 

conforme prevê a Lei 8987/1995. 

  

154. (IBFC / TJ-PR - 2014) Relativamente aos contratos 
administrativos, é correto afirmar: 

a) Não há possibilidade de invocação da exceção do contrato não 
cumprido pelo contratado. 

b) É vedada em qualquer hipótese a contratação verbal. 
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c) É obrigatória a prestação de garantia de execução do contrato pelo 

contratado. 

d) É possível a rescisão amigável. 

  

155. (IBFC / TJ-PR - 2014) Sobre o tombamento é correto 
afirmar: 

a) Os bens cuja conservação seja de interesse público serão 
considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico 

nacional a partir da edição do decreto do chefe do Poder Executivo. 

b) No caso da alienação onerosa de bens tombados pertencentes a 

pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado, terão direito 
de preferência a União, os Estados e os Municípios, nesta ordem. 

c) O tombamento é modalidade de intervenção do Estado na 
propriedade de particulares, mediante indenização, não se aplicando a 

bens públicos. 

d) As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, 

demolidas ou mutiladas, sem prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, podendo, todavia, ser 

reparadas e pintadas pelos proprietários para fins de conservação, com 

subsequente comunicação ao órgão competente. 

  

156. (IBFC / PC-SE - 2014) A respeito da publicidade dos atos 
oficiais, corolário da atividade administrativa, assinale a 

alternativa correta: 

a) O direito à publicidade dos atos oficiais não comporta exceções em 

razão da máxima efetividade das normas constitucionais. 

b) A todos será assegurado o direito à publicidade dos atos oficiais, 

salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem o 
contrário, nos termos da lei, independentemente de fundamentação. 

c) A todos será assegurado o direito à publicidade dos atos oficiais, 
salvo somente quando o interesse social exigir o contrário, nos termos 

da lei, independentemente de fundamentação. 

d) A todos será assegurado o direito à publicidade dos atos oficiais, 

salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem o 

contrário, nos termos da lei, e, nesses casos, desde que a recusa seja 
devidamente fundamentada 
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157. (IBFC / PC-SE - 2014) Acerca dos “Servidores Públicos” e 
das normas constitucionais pertinentes, assinale a alternativa 

correta e de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal: 

a) Salvo nos casos previstos na Constituição Federal e em lei 

complementar, o salário mínimo não pode ser usado como indexador 
de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. 

b) O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor do 
servidor público incidem sobre o abono utilizado para se atingir o 

salário mínimo. 

c) O direito ao auxílio-alimentação se estende aos servidores inativos. 

d) É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de 
servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção 

monetária. 

  

158. (IBFC / PC-SE - 2014) Sobre o tema específico “Dos 
Servidores Públicos” e seus vencimentos, assinale a alternativa 

correta e de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal: 

a) Pode o Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores 

públicos na sua função atípica de legislar. 

b) Excepcionalmente, pode o Poder Judiciário aumentar vencimentos 

de servidores públicos para corrigir uma injustiça histórica. 

c) Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, 

aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de 
isonomia. 

d) Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores 
públicos, mas pode, excepcionalmente, declarar a isonomia entre 

servidores de diversos Estados da Federação, para que o Executivo 
cumpra sua função de aumentar os vencimentos. 

  

159. (IBFC / PC-RJ - 2014) Assinale a alternativa incorreta 

acerca dos vícios de nulidade contidos nos elementos do ato 

administrativo: 
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a) A incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas 

atribuições legais do agente que o praticou. 

b) A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa 

em violação de lei em sentido estrito. 

c) A inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou 
de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente 

ou juridicamente inadequada ao resultado obtido. 

d) O desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato 

visando fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na 
regra de competência. 

e) O vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta 
ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade 

do ato. 

  

160. (IBFC / PC-RJ - 2014) Segundo o entendimento pacificado 
pelo Supremo Tribunal Federal, os conselhos de fiscalização 

profissional possuem natureza jurídica de: 

a) Organização Social. 

b) Empresa Pública. 

c) Consórcio Público. 

d) Entidade paraestatal. 

e) Autarquia. 

  

161. (IBFC / PC-RJ - 2014) Assinale a alternativa que 
corresponde às exatas características do exercício do poder de 

polícia administrativo: 

a) A generalidade do comando não gera direito de indenização em 

favor do particular. 

b) Deve-se recorrer ao Judiciário previamente à prática do ato. 

c) Visa a repressão de ilícitos penais. 

d) Incide somente sobre pessoas. 

e) É custeado por impostos. 
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162. (IBFC / PC-RJ - 2014) Considerando o entendimento do 
Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de 

responsabilização civil do Estado em caso de prisão preventiva 

de acusado que, ao final da ação penal, venha a ser absolvido, 
assinale a alternativa correta: 

a) Pode ser reconhecida, pois nesse caso há presunção de erro 
judiciário, o que enseja a responsabilização do Estado, cabendo ação 

de regresso contra o magistrado, caso este tenha agido com dolo ou 
culpa. 

b) Pode ser reconhecida, pois nesse caso a situação é análoga ao 
excesso de prazo na prisão cautelar, o que enseja a responsabilização 

do Estado, sem, contudo, responsabilizar subjetivamente o 
magistrado. 

c) Pode ser reconhecida, pois nesse caso a situação é análoga à prisão 
por excesso de prazo, cabendo ação de regresso contra o magistrado, 

caso este tenha agido com dolo ou culpa. 

d) Não pode ser reconhecida, pois nesse caso a responsabilidade é 

pessoal do juiz pelo erro judiciário e, sendo ele um agente público, 

responderá caso tenha agido com dolo ou culpa. 

e) Não pode ser reconhecida, pois interpretação diversa violaria o 

princípio do livre convencimento do juiz, salvo nos casos em que este 
proceda com dolo, situação em que caberá a sua responsabilização 

pessoal. 

  

163. (IBFC / PC-RJ - 2014) Segundo a lei do mandado de 
segurança (Lei Federal nº 12.016/09) e de acordo com o 

entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 
Superior Tribunal de Justiça, é cabível mandado de segurança 

contra: 

a) Decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 

b) Ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução. 

c) Decisão judicial transitada em julgado. 

d) Ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia 
mista ou empresa pública. 

e) Lei em tese. 
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164. (IBFC / PC-RJ - 2014) Analise as assertivas abaixo, que 
dizem respeito a atos de improbidade administrativa previstos 

na Lei Federal nº 8.429/92: 

I. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. 

II. Exercer atividade de consultoria para pessoa física ou jurídica que 

tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou 
omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a 

atividade. 

III. Ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei ou 

regulamento. 

Assinale a alternativa que corresponde respectivamente à 

espécie de improbidade administrativa descrita na referida Lei: 

a) I - Prejuízo ao Erário; II - Atentatório aos Princípios da 

Administração; III - Enriquecimento Ilícito. 

b) I - Prejuízo ao Erário; II - Enriquecimento ilícito; III - Atentatório 

aos Princípios da Administração. 

c) I - Enriquecimento Ilícito; II - Prejuízo ao Erário; III - Atentatório 

aos Princípios da Administração. 

d) I - Atentatório aos Princípios da Administração; II - Enriquecimento 
Ilícito; III - Prejuízo ao Erário. 

e) I - Atentatório aos Princípios da Administração; II - Prejuízo ao 
Erário; III - Enriquecimento Ilícito. 

  

165. (IBFC / PC-RJ - 2014) As assertivas abaixo descritas são 

hipóteses em que há dispensa de licitação, conforme prevê o 
artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, com exceção de: 

a) Contratação de instituição ou organização, pública ou privada, com 
ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência 

técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na 

Reforma Agrária, instituído por lei federal. 

b) Compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, 

no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios 

correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. 
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c) Compras de materiais de uso das Polícias Civis e Militares dos 

Estados, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, 
quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela 

estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 

mediante parecer de comissão instituída por decreto. 

d) Contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e 

gás natural com concessionário, permissionário ou autorizado, 
segundo as normas da legislação específica. 

e) Contratação realizada por empresa pública ou sociedade de 
economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição 

ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o 
preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 

  

166. (IBFC / PC-RJ - 2014) Suponha que determinado 

Município do Estado do Rio de Janeiro, após elaborar a sua lei 
orçamentária, destine determinada verba para construção de 

uma praça pública. Para iniciar o projeto, o referido Município 
realiza licitação para a poda e limpeza de árvores e plantas no 

terreno público. Uma empresa sagra-se vencedora e o certame 

é homologado, sendo celebrado contrato administrativo com o 
Município. Após a empresa contratada terminar a limpeza e 

poda do terreno, enquanto ainda não havia sido efetuado o 
pagamento pelo serviço, sobrevém uma terrível enchente que 

desabriga parte dos munícipes. Em razão disso, o Município 
interrompe algumas obras que estavam em andamento, 

inclusive a construção da referida praça pública. Fundamentou 
o Administrador Público que foi obrigado a interromper alguns 

gastos com a finalidade de construir novas moradias para a 
população desabrigada pela enchente. Levando em conta os 

fatos narrados e de acordo com o entendimento sumulado pelo 
Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta: 

a) O Município deverá anular o referido contrato administrativo, pois a 
despesa se tornou ilegal, porém, deverá arcar com o serviço de poda 

e limpeza da praça, pois este já foi realizado e gerou direito adquirido 

para a empresa contratada. 

b) O Município deverá anular o referido contrato administrativo, pois a 

despesa se tornou ilegal, não devendo arcar com o serviço de poda e 
limpeza da praça, pois não se originam direitos de um ato ilegal. 

c) O Município deverá revogar o referido contrato administrativo, pois 
ele se tornou inconveniente e inoportuno, porém, deverá arcar com o 

serviço de poda e limpeza da praça, pois este já foi realizado e gerou 
direito adquirido para a empresa contratada. 
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d) O Município deverá revogar o referido contrato administrativo, pois 

ele se tornou inconveniente e inoportuno, não devendo arcar com o 
serviço de poda e limpeza da praça, pois a Administração Pública deve 

estabelecer prioridades e reserva de gastos. 

e) O Município poderá convalidar o referido contrato administrativo, 
com a finalidade de preservar o direito adquirido pela empresa 

prestadora do serviço de poda e limpeza da praça, uma vez que ela 
agiu de boa fé. 

  

167. (IBFC / PC-RJ - 2014) Segundo o entendimento sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros compensatórios na 
desapropriação indireta incidem: 

a) A partir da imissão na posse. 

b) A partir da ocupação. 

c) A partir da citação válida. 

d) Após a sentença de primeiro grau. 

e) Desde o trânsito em julgado da sentença. 

  

168. (IBFC / SEDS-MG - 2014) Após regular processo, ficou 

demonstrado que não eram subsistentes os motivos que 
determinaram a aposentadoria de Antônio, servidor público 

estadual. Diante de tal situação, pode-se afirmar que: 

a) A concessão da aposentadoria é ato jurídico perfeito e Antônio não 

está obrigado a retornar ao serviço público. 

b) A concessão da aposentadoria constituiu-se em direito adquirido do 

servidor e Antônio não pode ser obrigado a retornar ao serviço público. 

c) Será cassada a aposentadoria de Antônio se deixar de tomar posse 

e entrar em exercício dentro do prazo legal. 

d) Será suspenso o pagamento da aposentadoria até que o servidor 

retorne ao exercício das funções do cargo anteriormente ocupado. 

  

169. (IBFC / SEAP-BA - 2014) Considerando o que dispõe a Lei 
Federal nº 8.429/1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis 
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aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, 

assinale a alternativa correta. 

a) A citada lei não se aplica aos atos de improbidade praticados contra 

o patrimônio de entidade cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido. 

b) A citada lei se aplica, entre outros, aos atos de improbidade 

praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção de 
órgão público. 

c) A citada lei só se aplica aos atos de improbidade praticados contra 
a administração direta. 

d) A citada lei só se aplica aos atos de improbidade praticados contra 
a administração indireta. 

e) A citada lei se aplica a todos os atos de improbidade praticados 
contra a administração pública e privada. 

  

170. (IBFC / SEAP-BA - 2014) Nos termos da Lei Federal nº 

8.429/1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito, assinale a 

alternativa correta. 

a) Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
ou atividade nas entidades mencionadas na citada lei. 

b) Não constitui improbidade administrativa perceber vantagem 
econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou 

locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal 
por preço inferior ao valor de mercado. 

c) Não constitui enriquecimento ilícito usar, em proveito próprio, bens, 
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das 

entidades mencionadas na citada lei. 

d) É permitido exercer atividade de consultoria ou assessoramento 

para pessoa física ou jurídica ainda que esta tenha interesse suscetível 
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das 

atribuições do agente público. 

e) Constitui enriquecimento natural adquirir, para si ou para outrem, 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
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qualquer natureza mesmo que seu valor seja desproporcional à 

evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

  

171. (IBFC / SEAP-BA - 2014) Nos termos da Lei Federal nº 

8.429/1992, assinale a alternativa correta sobre como é 
considerado o ato de improbidade administrativa que por 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa. que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades mencionadas na 
citada lei. 

a) Fortalecimento de erário. 

b) Extinção do erário. 

c) lesão ao erário. 

d) Perda de função. 

e) Enriquecimento lícito. 

  

172. (IBFC / SEAP-BA - 2014) Assinale a alternativa correta 
sobre os atos que atentam contra os Princípios da 

Administração Pública nos termos da Lei Federal nº 

8.429/1992. 

a) Não constitui ato de tal espécie, deixar de prestar contas. 

b) Não constitui objeto da mencionada lei. 

c) É permitido, a qualquer tempo, revelar medida política ou 

econômica. 

d) Não existe segredo de qualquer espécie na Administração Pública. 

e) Constitui ato de tal espécie, retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício. 

  

173. (IBFC / SEAP-BA - 2014) Conforme previsão expressa da 

Lei Federal nº 8.429/1992, assinale a alternativa INCORRETA 
sobre a DECLARAÇÃO DE BENS. 

a) É condição para a posse e exercício por agente público. 
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b) Deve incluir qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais 

do agente público. 

c) Deve ser anualmente atualizada e na data em que o agente público 

deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. 

d) Trata-se de ato facultativo e, portanto, depende apenas da vontade 
do agente público sobre o esclarecimento de dados e informações de 

sua vida íntima. 

e) Sua falta pode ser motivo de demissão.  

 

174. (IBFC / IPSEMG - 2014) Dos Atos de Improbidade 

Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito, leia as 
sentenças abaixo e assinale a alternativa correta: 

I. Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial 

indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego 
ou atividade nas entidades mencionadas em Lei. 

II. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvelou imóvel, ou 
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por 
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, não 

constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa II está correta. 

c) As afirmativas I e II estão corretas. 

d) Nenhuma afirmativa está correta. 

 

Gabarito Direito Administrativo 
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Questões IBFC – Estatuto da Criança e do Adolescente           

(Prof. Ricardo Torques) 

1. (IBFC / SES-PR - 2016) Quanto ao direito à vida e à saúde, 

previsto no estatuto da criança e do adolescente, analise os 

itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa correta: 

I. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão 

condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de 

mães submetidas a medida privativa de liberdade. 

II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 

condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou 

responsável, nos casos de internação de criança e em pelo menos meio 

período nos casos de intenação de adolescente. 

III. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que 

necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos 

ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II está correta. 

d) I, II e III estão corretas. 

 

2. (IBFC / SES-PR - 2016) Considerando o estatuto da criança 

e do adolescente, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a 

alternativa correta:  

I. Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência 

médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que 

ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação 

sanitária para pais, educadores e alunos. 

II. A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico 

que a acompanhou na fase pré-natal. 

III. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança 

ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 

Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências 

legais. 

a) I, II e III estão corretas  

b) Apenas I e III estão corretas 

c) Apenas I e II estão corretas  
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d) Apenas II está correta 

 

3. (IBFC / MGS - 2014) Assinale a alternativa correta, 

considerando as disposições da Lei Federal n° 8.069, de 

13/07/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências. 

a) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do 

pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

b) O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do 

pedido, mesmo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.  

c) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis anos à data do 

pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes.  

d) O adotando deve contar com, no máximo, dezesseis anos à data do 

pedido, mesmo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. 

 

4. (IBFC / MGS - 2014) Nos termos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as entidades de atendimento governamentais e 

não- governamentais NÃO serão fiscalizadas: 

a) Pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

b) Pelo Poder Judiciário 

c) Pelo Ministério Público. 

d) Pelos Conselhos Tutelares. 

 

5. (IBFC / MGS - 2014) De acordo com o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a prestação de serviços comunitários consiste 

na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 

período não excedente a: 

a) Três meses, junto a associações sem fins lucrativos, entidades 

religiosas e escolas, bem como em programas comunitários ou não-

governamentais. 

b) Um ano, junto a entidades educacionais, órgãos da Administração 

Pública e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 

programas sociais ou governamentais. 
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c) Seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e 

outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais. 

d) Doze meses, junto a entidades beneficentes de assistência social, 

com ou sem fins lucrativos, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como em programas mantidos por entidades 

religiosas. 

 

6. (IBFC / SEDS-MG - 2014) De acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no que tange às ações civis públicas: 

a) Todos os legitimados poderão tomar dos interessados compromisso 

de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá 

eficácia de título executivo judicial. 

b) Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o 

qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

c) As associações deverão tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá natureza 

de compromisso extrajudicial. 

d) Somente o Ministério Público poderá tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o 

qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

 

7. (IBFC / SEDS-MG - 2014) Em 2013, o governo brasileiro 

editou o manual “Mapa da Violência: Homicídios e Juventude no 

Brasil.” Segundo esse documento, a Capital de Estado que 

registrou os menores índices de violência contra sua juventude 

em 2011, foi: 

a) São Paulo. 

b) Curitiba. 

c) Natal. 

d) Porto Alegre. 

 

8. (IBFC / SEDS-MG - 2014) O Estatuto da Criança e do 

Adolescente NÃO considera crime, a prática de: 
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a) Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de 

comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente. 

b) Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou 

vigilância a vexame ou a constrangimento. 

c) Descumprir, injustificadamente, prazo fixado no Estatuto da Criança 

e do Adolescente em benefício de adolescente privado de liberdade. 

d) Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à 

sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo 

ordem escrita da autoridade judiciária competente. 

 

9. (IBFC / SEDS-MG - 2014) A execução dos Planos de 

Atendimento Socioeducativo será acompanhada: 

a) Pelo Poder Judiciário e Ministério Público. 

b) Pelos Poderes Legislativos federal, estaduais, distrital e municipais, 

por meio de suas comissões temáticas pertinentes. 

c) Pelos Conselho Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

d) Pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. 

 

10. (IBFC / SEDS-MG - 2014) As epidemias e doenças 

infecciosas, que eram as principais causas de morte entre os 

jovens há cinco ou seis décadas atrás: 

a) Continuam sendo a principal causa de morte entre jovens de 15 

(quinze) a 29 (vinte e nove) anos no Brasil. 

b) Foram rapidamente substituídas pelos altos índices de homicídios 

ocorridos em disputas territoriais, conflitos de fronteira, raciais ou 

étnicos. 

c) Permanecem crescendo, sendo acompanhadas pela grande 

mortalidade decorrente de homicídios, cujos números vêm crescendo 

em virtude da ausência de estratégias de desarmamento. 

d) Foram sendo progressivamente substituídas pelas denominadas 

causas externas, principalmente, acidentes de trânsito e homicídios. 
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11. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com relação às disposições do 

ECA, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O direito de liberdade não abrange a diversão. 

b) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de 

acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada, no 

mínimo, a cada 6 (seis) meses. 

c) A permanência da criança e do adolescente em programa de 

acolhimento institucional, como regra, não se prolongará por mais de 

dois anos. 

d) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, ressalvadas as designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

e) A falta ou a carência de recursos materiais, a depender do caso 

concreto, poderá constituir motivo suficiente para a suspensão do 

poder familiar. 

 

12. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com relação às entidades de 

atendimento às crianças e adolescentes, assinale a alternativa 

CORRETA: 

a) As entidades que mantenham programa de acolhimento 

institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher 

crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade 

competente. 

b) As entidades governamentais não poderão sofrer fiscalização dos 

Conselhos Tutelares. 

c) Os programas em execução das entidades de atendimento serão 

reavaliados pelo Conselho Tutelar a cada dois anos. 

d) O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento 

institucional é equiparado ao tutor, para todos os efeitos de direito. 

e) As entidades não governamentais deverão proceder à inscrição de 

seus programas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, ao passo que as entidades governamentais estão 

dispensadas da inscrição. 

 

13. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com base nas disposições do ECA, 

assinale a alternativa INCORRETA: 
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a) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o 

direito de opor-se a terceiros, inclusive aos próprios pais. 

b) Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos 

pais, separadamente, apenas, após o nascimento. 

c) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela 

ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou 

adolescente. 

d) O reconhecimento do filho havido fora do casamento pode suceder-

lhe ao falecimento, se deixar descendentes. 

e) O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou 

suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de 

guarda. 

 

14. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com relação à medida de 

internação prevista nos artigos 121 e seguintes do ECA, é 

CORRETO afirmar que: 

a) Não admite a realização de atividades externas. 

b) Comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser 

reavaliada, no máximo a cada seis meses. 

c) Durante o período de internação, inclusive provisória, é facultada a 

realização de atividades pedagógicas. 

d) Atingida a idade de vinte e um anos, o adolescente será liberado, 

independentemente de autorização judicial. 

e) A medida de internação aplicada por descumprimento reiterado e 

injustificável da medida anteriormente imposta não poderá ser superior 

a 3 (três) meses. 

 

15. (IBFC / MPE-SP - 2013) Com relação ao Conselho Tutelar, 

analise as seguintes assertivas: 

I. O Conselho Tutelar é órgão permanente e vinculado ao Poder 

Judiciário, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA.  

II. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, 

ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, 
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cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e 

enteado.  

III. O candidato a membro do Conselho Tutelar deve ter idade mínima 

de vinte e cinco anos. IV. O processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território 

nacional a cada dois anos.  

IV. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá 

em data unificada em todo o território nacional a cada dois anos. 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em: 

a) I. 

b) II. 

c) III e IV. 

d) II e IV. 

e) IV. 

 

16. (IBFC / MPE-SP - 2013) Quanto à atuação do Ministério 

Público, no âmbito do ECA, assinale a alternativa CORRETA: 

a) A intimação do Ministério Público, nos processos em que figure 

criança ou adolescente em situação de risco, será feita pessoalmente. 

b) As manifestações processuais do representante do Ministério 

Público dispensam fundamentação. 

c) Compete ao Ministério Público conceder a remissão como forma de 

extinção do processo. 

d) Compete ao Ministério Público conceder a remissão como forma de 

suspensão do processo. 

e) Compete ao Ministério Público instaurar sindicâncias, requisitar 

diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito 

policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à 

infância e à juventude. 

 

17. (IBFC / MPE-SP - 2013) Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Constitui crime punido com detenção seis meses a dois anos, deixar 

o médico de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente. 
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b) Os crimes definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente podem 

ser de ação penal pública condicionada à representação ou de ação 

penal pública incondicionada. 

c) Constitui crime punido com detenção de um a três anos, hospedar 

criança desacompanhada do pai ou responsável, em motel. 

d) Incorre em multa o pai que descumpre, ainda que culposamente, 

os deveres inerentes ao poder familiar. 

e) Não configura crime a promessa de entrega de filho a terceiro, ainda 

que mediante paga ou recompensa. 

 

18. (IBFC / MPE-SP - 2013) Nos procedimentos afetos à 

Justiça da Infância e Juventude, conforme dispõe o artigo 198, 

da Lei Federal n° 8.069/90, adotou-se o sistema recursal: 

a) Do Código de Processo Penal, com adaptações previstas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

b) Do Código de Processo Civil, com adaptações previstas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

c) Do Código de Processo Civil, integralmente. 

d) Do Código de Processo Penal, integralmente. 

e) Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que instituiu um sistema 

recursal próprio. 

 

19. (IBFC / SDHPR - 2013) Com relação às competências das 

entidades que integram o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), está CORRETO o que se afirma em: 

a) Compete aos Municípios instituir e manter processo de avaliação 

dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo, seus planos, entidades 

e programas. 

b) Compete aos Estados garantir a defesa técnica do adolescente a 

quem se atribua prática de ato infracional 

c) Compete à União prestar assessoria técnica e suplementação 

financeira aos Municípios para a oferta regular de programas de meio 

aberto. 

d) Compete ao Distrito Federal estabelecer diretrizes sobre a 

organização e funcionamento das unidades e programas de 
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atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento 

das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. 

 

Gabarito Estatuto da Criança e do Adolescente 
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Considerações Finais 

Conheça nossos cursos completos com aulas em vídeo, aulas 

escritas (PDF) e fórum de dúvidas, focados na banca IBFC e no 

edital do TJ/PE: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-

tribunal-de-justica-de-pernambuco/ 

 

Fim de prova. Esperamos que você tenha tido um excelente 

desempenho!  

Um forte abraço dos professores do Estratégia Concursos! 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/tj-pe-tribunal-de-justica-de-pernambuco/
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