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PORTUGUÊS – PROF. FELIPE LUCCAS
1. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Assinale a alternativa correta.
a) As palavras “nítida” e “horário” recebem acento agudo pelo mesmo motivo: são paroxítonas
terminadas em ditongo.
b) As palavras “impressão” e “relações” recebem o til pelo mesmo motivo: são paroxítonas terminadas
em ditongo nasal.
c) As palavras “inúmeros” e “prejuízos” recebem acento agudo por motivos diferentes. No caso de
“inúmeros”, a acentuação se dá por ser uma palavra proparoxítona terminada em “s”. No caso de
“prejuízos”, a acentuação se dá por ser uma palavra paroxítona no plural.
d) As palavras “têm” e “inglês” recebem acento circunflexo por motivos diferentes. No caso de “têm”, a
acentuação se dá para marcar que o verbo concorda com a terceira pessoa do plural. No caso de “inglês”,
a acentuação se dá por ser uma palavra oxítona terminada em e(s).
2. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
Em “Os cientistas não sabem explicar o porquê”, a palavra destacada é assim escrita, pois
a) está sendo usada como substantivo, significando “motivo”.
b) está sendo utilizada para introduzir uma causa ou explicação.
c) funciona como pronome relativo, equivalente a “por qual razão”.
d) introduz frase interrogativa.
e) está sendo utilizada em final de frase.
3. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência
correta.
( ) As palavras “Bélgica” e “psicológico” acentuam-se devido à mesma regra.
( ) Em “Há muito espaço, por outro lado, para o egocentrismo”, o verbo “há” está acentuado por ser
um monossílabo tônico terminado em -a.
( ) Em “os jovens de três décadas atrás”, as palavras “três” e “atrás” acentuam-se por serem oxítonas.
a) V – V – V.
b) V – V – F.
c) F – V – V
d) F – F – V.
e) V – F – F.
4. (AOCP / ESBERH / ASS. SOCIAL / 2017)
A acentuação das palavras “artístico”, “admissível” e “alguém”, retiradas do texto, justifica-se,
respectivamente, conforme as regras de acentuação das palavras da língua portuguesa, pois
a) marcam-se com acento agudo todas as palavras proparoxítonas, com acento agudo as palavras
paroxítonas cuja sílaba tônica tenha as vogais i e a e com acento agudo as palavras oxítonas terminadas
em em.
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b) marca-se com acento agudo a vogal i da sílaba tônica das palavras proparoxítonas, com acento agudo
a vogal i das palavras paroxítonas terminadas em l e com acento agudo a vogal e da terminação em das
palavras oxítonas.
c) marcam-se com acento agudo as palavras paroxítonas cuja sílaba tônica tenha a vogal i, com acento
agudo a vogal da sílaba tônica das palavras proparoxítonas terminadas em l e todas as palavras oxítonas
que tenham a vogal e na última sílaba.
d) marcam-se com acento agudo as vogais i e e das palavras em língua portuguesa sempre que elas
estiverem na sílaba tônica, independentemente de tratar-se de uma proparoxítona, paroxítona ou
oxítona.
e) marcam-se com acento agudo a vogal i das palavras proparoxítonas que não sejam terminadas em
ditongo, com acento agudo as palavras paroxítonas que têm na penúltima sílaba a vogal i seguida das
consoantes v ou f, como em hífen, e com acento agudo as oxítonas terminadas em em ou ens.
5. (AOCP / ESBERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão adequadamente grafadas.
a) Silhueta, entretenimento, autoestima.
b) Rítimo, silueta, cérebro, entretenimento.
c) Altoestima, entreterimento, memorização, silhueta.
d) Célebro, ansiedade, auto-estima, ritmo.
e) Memorização, anciedade, cérebro, ritmo.
6. (AOCP / ESBERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
No excerto “Wolton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e
grupos que tenham os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de
coesão entre pessoas e grupos diferentes. E que por isso, a internet não é uma mídia, mas um sistema
de comunicação comunitário.”, os termos destacados são, respectivamente:
a) polissílabo paroxítono; trissílabo oxítono.
b) trissílabo paroxítono; dissílabo paroxítono.
c) dissílabo paroxítono; trissílabo oxítono.
d) polissílabo paroxítono; dissílabo oxítono.
e) trissílabo paroxítono; dissílabo oxítono.
7. (AOCP / ESBERH / ANALISTA ADMINISTRATIVO / 2017)
Assinale a alternativa em que há um termo grafado inadequadamente
a) “Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de esteriótipos e da cultura
capacitista reinante [...]”.
b) “Cátia Malaquias, cofundadora da GADIM e fundadora da Starting with Julius, organização que
promove a inclusão de modelos com deficiência na publicidade na Austrália [...]”
c) “Patrícia Almeida convocou o movimento social dos diferentes países a cobrar de seus governos
medidas concretas em cumprimento do Artigo 8.”.
d) “Ela afirmou a cultura vigente gera discriminação e barreiras que impedem que outros artigos
importantes da Convenção sejam cumpridos.”.
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e) “A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de marketing social as novelas que incluem
personagens com deficiência, construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência
[...]”.
8. (AOCP / EBSERH / ANALISTA / 2017)
Em relação ao excerto “Alguns links eu abriria, mas sem usurpar excessivamente o tempo dedicado à
leitura do jornal, que acontece depois, enquanto tomo meu café.”, assinale se a alternativa está correta.
A conjunção adversativa “mas” funciona, nesse caso, como conjunção aditiva e poderia, sem prejuízos
sintáticos e semânticos, ser substituída pela conjunção “e”
9. (AOCP / EBSERH / ENFERMEIRO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “[...] a internet potencializa a vontade de se perder na opinião do grupo e de não pensar por
conta própria.”, a conjunção aditiva “e” coordena dois complementos nominais que especificam o
substantivo “vontade” e o verbo “potencializa” é bitransitivo.
10. (AOCP / EBSERH / ENFERMEIRO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “Mesmo na minha juventude, eu nunca tinha conhecido um tamanho sentimento de
unanimidade.”, o termo “mesmo” introduz uma noção de condição.
11. (AOCP / IF-BA / PROFESSOR / 2016)
Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como conjunção integrante.
a) “[...] não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem [...]”.
b) “[...] Esse contexto lança o desafio para escolas e professores [...]”
c) “[...] não tem como dar aula como se dava há 10 anos [...]”.
d) “[...] reclama que os alunos não prestam atenção [...]".
e) “[...] avalia Glaucia, que defende ser possível [...]".
12. (AOCP / PREF. VALENÇA-BA / TÉCNICO / 2016)
No período “o extraordinário sucesso da depressão e dos antidepressivos não existiria se nossa cultura
não atribuísse um valor especial à felicidade”, a oração sublinhada estabelece com a anterior uma
relação de
a) concessão.
b) finalidade.
c) conclusão.
d) condição.
e) causa.
13. (AOCP / SEJUS CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Assinale a alternativa correta em relação ao Texto 1.
a) Em “O psicólogo acredita que os principais prejuízos de uma vida atarefada é sentido nas relações
com amigos ou familiares.”, o verbo “acredita” está conjugado no presente do subjuntivo e a perífrase
verbal “é sentido” é formada por um verbo no presente do indicativo e um verbo no pretérito perfeito do
indicativo.
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b) Em “O ano passou rápido? Não dá para cumprir todas as obrigações dentro dos prazos? O dia parece
cada vez mais curto? Por que não se tem mais tempo para nada?”, os verbos sublinhados estão
conjugados, respectivamente, no pretérito imperfeito do indicativo, no presente do subjuntivo, no
presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo.
c) Em “Por que hoje é assim e antes não era? Hoje temos várias tarefas que não tínhamos.”, os verbos
sublinhados estão conjugados, respectivamente, no presente do indicativo, no pretérito imperfeito do
indicativo, no presente do indicativo e no pretérito imperfeito do indicativo.
d) Em “Há realmente essa impressão de que o tempo se acelerou. Na realidade, é uma percepção que
as pessoas têm que não cabe, no tempo disponível, tudo aquilo que elas têm que fazer”, os verbos
sublinhados estão conjugados, respectivamente, no presente do indicativo, no pretérito imperfeito do
subjuntivo, no presente do subjuntivo e no presente do indicativo.
14. (AOCP / EBSERH / ENFERMEIRO / 2017)
Referente ao trecho “Eu mesmo me surpreendo: em geral, acho chatérrimos os profetas do apocalipse,
que estão com medo de que o mundo se torne líquido ou coisa que valha.”, é correto afirmar que o verbo
“acho” é transitivo direto e o verbo “surpreendo” está na forma nominal do particípio passado.
15. (AOCP / EBSERH / TÉCNICO EM ENFERMAGEM / 2017)
Em relação à classificação dos verbos destacados no excerto “Estaríamos simplesmente perdendo a
oportunidade de fazer uma atividade legal por medo”, assinale a alternativa correta.
a) O verbo “estaríamos” está no futuro do pretérito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no infinitivo.
b) O verbo “estaríamos” está no futuro do pretérito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no
gerúndio.
c) O verbo “estaríamos” está no futuro do pretérito do modo indicativo e o verbo “fazer” está no modo
subjuntivo.
d) O verbo “estaríamos” está no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e o verbo “fazer” está
no infinitivo.
e) O verbo “estaríamos” está no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e o verbo “fazer” está
no particípio.
16. (AOCP / EBSERH / ASS. ADM. / 2017)
Julgue o item a seguir.
Em “E isso quando a www ainda engatinhava.”, o verbo em destaque está conjugado na terceira pessoa
do singular, no modo indicativo e no tempo pretérito perfeito.
17. (AOCP / EBSERH / ASS. ADM. / 2017)
Em relação à classificação dos verbos destacados no excerto “Ainda bem que somos crescidinhos, senão
ainda teria um Danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio.”, assinale a
alternativa correta.
a) O verbo “somos” está na primeira pessoa do plural, no presente do modo indicativo e é um verbo
anômalo. O verbo “sobrarem” está na terceira pessoa do plural, no futuro do presente do modo
subjuntivo e pertence à primeira conjugação.
b) O verbo “somos” está na primeira pessoa do plural, no presente do modo subjuntivo e é um verbo
anômalo. O verbo “sobrarem” está na terceira pessoa do plural, no futuro do presente do modo
subjuntivo e pertence à primeira conjugação.
c) O verbo “somos” está na primeira pessoa do plural, no presente do modo indicativo e é um verbo
anômalo. O verbo “sobrarem” está na terceira pessoa do plural, no futuro do presente do modo
subjuntivo e pertence à segunda conjugação.
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d) O verbo “somos” está na primeira pessoa do plural, no presente do modo indicativo e é um verbo
defectivo. O verbo “sobrarem” está na terceira pessoa do plural, no futuro do presente do modo
subjuntivo e pertence à primeira conjugação.
e) O verbo “somos” está na primeira pessoa do plural, no presente do modo indicativo e é um verbo
defectivo. O verbo “sobrarem” está na terceira pessoa do plural, no futuro do presente do modo
subjuntivo e pertence à terceira conjugação.
18. (AOCP / EBSERH / ASS. ADM. / 2017)
Julge o item a seguir.
No excerto “[...] não importam formas e meios de expressão, a comunicação humana não foi, não é e
nunca será algo tão simples [...]”, o verbo em destaque está conjugado na terceira pessoa do plural, no
modo subjuntivo e no tempo presente.
19. (AOCP / EBSERH / ASS. ADM. / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “Juraíldes da Cruz em sua letra visionária [...] já arrepiava: ‘Tiro o bicho de pé com canivete,
mas já tô na internet.’”, o verbo em destaque está conjugado na terceira pessoa do singular, no modo
indicativo e no tempo pretérito imperfeito.
20. (AOCP / EBSERH / ANALISTA ADM. / 2017)
Em relação ao excerto “Contudo, que possamos encetar os primeiros passos, buscando fazer a nossa
parte, acreditando que estaremos semeando não para nós, mas, quiçá, para nossos descendentes, a fim
de contribuirmos para um mundo melhor.”, assinale a alternativa correta.
a) Todo o excerto indica hipótese, pois todos os verbos se encontram conjugados no modo subjuntivo.
b) Todo o excerto indica uma situação hipotética. Isso é possível verificar tendo em vista as formas
verbais que, em alguns casos, apesar de estarem conjugadas no tempo presente, indicam futuro.
c) “Possamos encetar”; “buscando fazer” e “estaremos semeando” são locuções verbais em que um dos
verbos é o auxiliar conjugado, e o outro verbo está em sua forma nominal.
d) O verbo “contribuirmos” é um infinitivo conjugado, portanto, denominado infinitivo impessoal.
e) Como a maioria dos verbos encontram-se em sua forma nominal impessoal, é impossível identificar
um sujeito nesse excerto
21. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “[...] que fazem não se dar conta de perceber o tempo [...]”, a próclise é utilizada por haver
uma palavra de sentido negativo que atrai o pronome oblíquo átono.
22. (AOCP / EBSERH / ASS. SOCIAL / 2017)
Em relação aos pronomes destacados em “[...] a Assembleia emitiu um decreto pelo qual não era
admissível expor o povo francês à visão de ‘monumentos elevados ao orgulho, ao preconceito e à tirania’
– melhor seria destruí-los.” e em “Será que é possível apreciá-la sem riscos morais?”, é correto afirmar
que
a) ambos estão em posição proclítica.
b) ambos referenciam o objeto direto do verbo ao qual se anexam.
c) poderiam ser substituídos, respectivamente, por lhes e lhe.
d) ambos referenciam o objeto indireto do verbo ao qual se anexam.
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e) ambos poderiam ser retirados do texto sem prejuízos sintáticos e para a compreensão deste.
23. (AOCP / EBSERH / ANALISTA DE TECNOLOGIA / 2017)
Em relação aos termos que compõem o excerto “A conta é no nome da cachorra pointer que foi minha
grande companheira durante minha juventude nos anos 1970 e funciona assim: ninguém sabe que é
minha conta, não tenho amigos, não posto nada e não converso com ninguém.”, é correto afirmar que
a) o primeiro “que” classifica-se como pronome relativo e o segundo “que” é uma conjunção integrante.
b) o primeiro e o segundo pronome “minha” são possessivos e referem-se à palavra “cachorra”,
concordando com ela, e o terceiro pronome “minha” concorda com o feminino da palavra “conta”.
c) a palavra “funciona” concorda com o feminino da expressão “a conta” que inicia o excerto em questão.
d) a palavra “assim” é invariável, pois trata-se de um advérbio de intensidade.
e) tanto o primeiro quanto o segundo “que” funcionam como conjunção integrante.
24. (AOCP / EBSERH / ANALISTA DE TECNOLOGIA / 2017)
Em relação às afirmações a seguir, assinale a alternativa correta.
a) No excerto “Meu plano era acordar e verificar imediatamente os editoriais e as chamadas dos
jornais[...]”, o termo “meu” introduz uma noção de posse e o termo “imediatamente” é um advérbio que
se formou a partir de um processo de derivação prefixal.
b) No excerto “Em sua grande maioria, eles não escreviam para convencer o leitor: preferiam levantar
dúvidas, inclusive neles mesmos.”, o termo “para” introduz uma noção de finalidade e “eles” pertence à
classe das preposições.
c) No excerto “Mesmo na minha juventude, eu nunca tinha conhecido um tamanho sentimento de
unanimidade.”, o termo “mesmo” introduz uma noção de condição e tanto a palavra “tamanho” quanto
a palavra “juventude” têm dígrafo.
d) No excerto “Hoje, os colunistas desse tipo ainda existem, embora sejam poucos.”, o “embora”
introduz uma noção de concessão e o verbo “existem” concorda com o núcleo do sujeito “colunistas”.
e) No excerto “[...] a internet potencializa a vontade de se perder na opinião do grupo e de não pensar
por conta própria.”, a conjunção aditiva “e” coordena dois complementos nominais que especificam o
substantivo “vontade” e o verbo “potencializa” é bitransitivo.
25. (AOCP / EBSERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
Assinale a alternativa em que há inadequação quanto à colocação pronominal de acordo com a norma
culta da língua portuguesa.
a) “Não se preocupe com os olhares e se jogue na pista [...].”.
b) “O espírito fica leve, se liberta.”.
c) “Sem se ater ao profissional, ela tem o poder de aumentar a autoestima [...]”.
d) “Estimulamos a troca de casais e as pessoas são forçadas a conversar, interagir e, assim, soltam-se
mais.”.
e) “Uma vez, uma me disse que é mais barato que a terapia e traz mais benefícios.”.
26. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Assinale a alternativa cuja oração subordinada em destaque exerça função de sujeito da oração principal.
a) “[...] dão uma nítida impressão de que o tempo voa.”
b) “Hoje temos várias tarefas que não tínhamos.”
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c) “Parece que não temos mais intervalos.”
d) “As demandas exigem que as pessoas tenham inúmeras habilidades [...]”
27. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Assinale a alternativa em que a função do “que”, está corretamente indicada entre parênteses.
a) “[...] dando a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido [...]” (pronome relativo).
b) “[...] Hoje temos várias tarefas que não tínhamos.” (partícula expletiva).
c) “As demandas exigem que as pessoas tenham inúmeras habilidades [...]” (conjunção integrante).
d) “As pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem nele.” (conjunção explicativa).
28. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “Tenho que fazer minha lição de casa!”, o termo em destaque é um objeto indireto.
29. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “Tenho que fazer uma entrega!”, a função morfológica do termo em destaque é de pronome
relativo.
30. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)

Julgue o item a seguir.
No texto, nas falas “Tenho que fazer minha lição de casa!”, “Tenho que fazer uma entrega!” e “Eu tenho
que ver meu programa de TV!”, os termos sublinhados têm função de preposição.
31. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
O termo destacado em “uma de suas hipóteses é a chamada inveja subliminar, que surge sem que a
gente perceba conscientemente”, no contexto, é
a) partícula expletiva.
b) conjunção integrante.
c) conjunção subordinativa causal.
d) conjunção subordinativa consecutiva.
e) pronome relativo.
32. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
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Assinale a alternativa correta quanto à relação semântica existente entre as seguintes orações: “O
Facebook é ótimo. Nos aproxima dos nossos amigos.”
a) Concessiva.
b) Consecutiva
c) Temporal.
d) Adversativa.
e) Explicativa.
33. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
Analise o seguinte trecho e assinale a alternativa INCORRETA.
“Novos estudos estão mostrando que o uso frequente do Facebook nos torna mais impulsivos, mais
narcisistas, mais desatentos e menos preocupados com os sentimentos dos outros.”
a) Trata-se de um período composto por duas orações.
b) Os sujeitos das orações são, respectivamente, ‘”Novos estudos” e “o uso frequente do Facebook”.
c) Existe uma oração principal, não iniciada por conjunção, e uma oração subordinada, iniciada por
conjunção integrante.
d) Existem duas orações e, em uma delas, o sujeito está oculto para evitar repetições desnecessárias.
34. (AOCP / EBSERH / ADMINISTRAÇÃO / 2017)
Julgue o item a seguir.
Em “[...] se preservarmos os monumentos das antigas ideias, nunca teremos a força de nos inventarmos
de maneira radicalmente livre.”, o pronome destacado evidencia um sujeito indeterminado.
35. (AOCP / EBSERH / ADMINISTRAÇÃO / 2017)
Julgue o item a seguir.
Em “É uma pena a arte não ser um critério moral.”, as expressões destacadas são, respectivamente,
complemento de objeto direto e predicativo do sujeito.
36. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “O ano passou rápido? Não dá para cumprir todas as obrigações dentro dos prazos? O dia
parece cada vez mais curto? Por que não se tem mais tempo para nada?”, os pontos de interrogação
são utilizados para marcar frases interrogativas indiretas.
37. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
Em “No ano passado, pesquisadores das universidades de Michigan e de Leuven (Bélgica) recrutaram 82
usuários do Facebook.”, a vírgula presente no fragmento do texto
a) é obrigatória, pois separa adjunto adverbial de tempo antecipado.
b) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição na oração, deve estar
separado por vírgula.
c) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
d) é obrigatória, pois, no período, separa oração subordinada adverbial anteposta à principal.
e) está inadequada, pois separa termos essenciais da oração.
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38. (AOCP / EBSERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
A respeito da pontuação empregada nos excertos do texto, assinale a alternativa correta.
a) Em “Um copo de cerveja, para… não lembro bem para o que [...]”, as reticências foram empregadas
para realçar o que foi exposto anteriormente.
b) Em “Menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora [...]”, a vírgula foi
utilizada para isolar uma oração subordinada adverbial final.
c) Em “[...] você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das seis refeições
[...]”, a vírgula foi empregada para separar elementos de mesma função sintática.
d) Em “[...] porque são como uma planta: devem ser regadas diariamente [...]”, os dois-pontos foram
utilizados para anunciar uma enumeração.
e) Em “Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta [...]”, a vírgula foi utilizada para isolar o
adjunto adverbial.
39. (AOCP / EBSERH / TÉC. EM ENFERMAGEM / 2017)
Assinale a alternativa correta referente aos sinais de pontuação empregados no texto.
a) Em “Que tal um jantar em um restaurante – mas #foreveralone?”, a substituição do travessão pela
vírgula ocasionaria uma inadequação gramatical.
b) Em “Os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades
hedônicas (as voltadas ao prazer e à diversão) acompanhadas.”, os parênteses foram utilizados para
explicar ao leitor uma palavra utilizada anteriormente.
c) No excerto “Estaríamos simplesmente perdendo a oportunidade de fazer uma atividade legal por
medo.”, não é possível colocar o advérbio “simplesmente” entre vírgulas, pois isso ocasionaria uma
inadequação gramatical.
d) Em “De qualquer forma, os pesquisadores acham importante ressaltar que esse medo [...]”, a vírgula
foi utilizada para isolar uma oração subordinada.
40. (AOCP / EBSERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
A partir dos trechos do texto, assinale a alternativa correta.
a) Em “A solidão interativa grassa nas redes sociais, especialmente no facebook.”, a vírgula antecede
uma conjunção explicativa.
b) Em “Enquanto teclamos a torto e a direito, sugerindo que estamos sempre ON, a vida verdadeira
continua OFF.”, a vírgula destacada separa o sujeito do verbo.
c) Em “[...] a comunicação humana não foi, não é e nunca será algo tão simples [...]”, a vírgula antecede
uma conjunção aditiva.
d) Em “[...] a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos
interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos
diferentes.”, a vírgula antecede conjunção adversativa.
e) Em “Afinal, foi ele quem criou o hit que Genésio Tocantins espalhou pelo Brasil por meio do Domingão
do Faustão [...]”, a vírgula marca a presença de um vocativo.
41. (AOCP / EBSERH / ADMINISTRAÇÃO / 2017)
“A brasileira Patricia Almeida, fundadora da GADIM (Aliança Global para Inclusão das Pessoas com
Deficiência através da Mídia e do Entretenimento), participou da Programação oficial do Fórum Social
2016, na ONU, em Genebra [...]”. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito da
pontuação desse excerto.
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a) Há uma inadequação quanto à vírgula antes do verbo “participou”, pois não se separam sujeito e
verbo.
b) Há uma inadequação quanto à vírgula antes do verbo “participou”, pois, após parênteses, não há a
necessidade de outro sinal de pontuação.
c) “2016” deveria estar entre vírgulas, tendo em vista que se trata da data em que o Fórum Social foi
realizado.
d) “na ONU” está entre vírgulas por se tratar do lugar onde foi realizado o evento mencionado.
e) Há uma inadequação quanto ao uso dos parênteses, pois, no caso, deveriam ser substituídos por
travessões.
42. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No trecho “O resultado: os jovens da geração atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos
empatia que os jovens de três décadas atrás.”, a forma verbal “têm” está no plural para concordar com
“os jovens de três décadas atrás”.
43. (AOCP / EBSERH / ASS. SOCIAL / 2017)
Julgue o item a seguir.
Em relação ao trecho “Os nazistas queimavam a ‘arte degenerada’, mas só da boca para fora.” o verbo
destacado está no plural, pois concorda com um sujeito composto.
44. (AOCP / EBSERH / ANALISTA DE PROCESSOS / 2017)
Em relação aos termos que compõem o excerto “A conta é no nome da cachorra pointer que foi minha
grande companheira durante minha juventude nos anos 1970 e funciona assim: ninguém sabe que é
minha conta, não tenho amigos, não posto nada e não converso com ninguém.”, é correto afirmar que
a palavra “funciona” concorda com o feminino da expressão “a conta” que inicia o excerto em questão.
45. (AOCP / EBSERH / ANALISTA DE PROCESSOS / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “Hoje, os colunistas desse tipo ainda existem, embora sejam poucos.”, o verbo “existem”
concorda com o núcleo do sujeito “colunistas”.
46. (AOCP / EBSERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto, “(...) os seus instantes de lazer e diversão têm que, obrigatoriamente, ser vistos por todos.”,
o verbo destacado está acentuado, pois concorda com o sujeito, cujo núcleo está no plural.
47. (AOCP / EBSERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
Julgue o item a seguir.
A conjugação do verbo destacado a seguir está incorreta, pois ele deveria estar no singular, por
concordar com “a comunicação”: “[...] a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos
que tenham os mesmos interesses [...]”
48. (AOCP / EBSERH / ADMINISTRAÇÃO / 2017)
Assinale a alternativa cuja estrutura sintática aceita outra concordância verbal.
a) “A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de
todas as regras e normas [...]”.
b) “Desta forma, não cabem atitudes individualistas, egoísticas [...]”.
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c) “A grande maioria de nós ainda precisa de polícia, a fim de fiscalizar as nossas atitudes.”.
d) “Ninguém há que consiga viver tal qual um ermitão, um eremita, insulado de tudo e de todos.”.
e) “[...] as nossas atitudes. A sós, tendemos a infringir, a violar!”.
49. (AOCP / SEJUS-CE / AG. PENITENCIÁRIO / 2017)
Julgue o item a seguir.
No excerto “Se sai às 7h15, ela não cumpre o horário de entrada [...]”, o uso da crase é facultativo,
tendo em vista que está antes de uma indicação de horas.
50. (AOCP / CODEM-PA / ADVOGADO / 2017)
Em “Metade de todas as pessoas com acesso à internet, no mundo, entra no Facebook pelo menos uma
vez por mês”, a crase ocorreu
a) para atender à regência do verbo “entra”.
b) para introduzir expressão adverbial feminina.
c) para indicar que houve junção de dois artigos definidos, no feminino e no singular.
d) para atender a regência de “acesso” e pela presença de artigo definido, feminino, singular que
antecede “internet”.
e) inadequadamente, pois a palavra internet não admite artigo.
51. (AOCP / EBSERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
Considerando as regras de regência, assinale a alternativa correta.
a) Em “Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes.”, há uma inadequação, pois faltou
o acento indicativo de crase em “à diabetes”.
b) No excerto “[...] mas que aos bilhões, ajudam a digestão [...]”, há uma inadequação, pois faltou o
acento indicativo de crase em “à digestão”.
c) Em “[...] e enquanto tiver dentes, passar fio dental [...]”, há uma inadequação, pois faltou a
preposição exigida pela regência do verbo passar.
d) No trecho “As estatísticas comprovam que assistimos três horas de TV por dia”, há uma inadequação,
pois o verbo assistir, nesse caso, exige a preposição “a”.
e) Em “[...] dê meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma”, há uma inadequação, pois faltou
o acento indicativo de crase em “à meia hora”.
52. (AOCP / EBSERH / MÉDICO / 2017)
Julgue o item a seguir.
Em “Os guardas vermelhos da Revolução Cultural devastaram os monumentos históricos da China.”, o
verbo destacado é transitivo direto e indireto, por isso recebe tanto complemento de objeto direto quanto
de objeto indireto.
53. (AOCP / EBSERH / T.S.T. / 2017)
Julgue o item a seguir.
Os resultados mostraram que pessoas preferem fazer atividades práticas sozinhas e atividades hedônicas
(as voltadas ao prazer e à diversão) acompanhadas.
Em “[...] as voltadas ao prazer e à diversão [...]”, justifica-se o emprego da crase, pois o termo
destacado funciona como objeto indireto do verbo apresentado anteriormente.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

54. (AOCP / EBSERH / ASS. ADMINISTRATIVO / 2017)
Observe a expressão a seguir e assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma sobre crase:
“Welbert lembra que a dança faz bem à saúde.”.
a) Crase é a fusão da preposição “a” e do artigo feminino “a”.
b) Crase é o nome do acento que indica a contração de uma preposição e um artigo.
c) No excerto, a crase foi empregada inadequadamente.
d) No excerto, a crase se justifica por ser uma exigência de “dança”.
e) No excerto, a crase se justifica por ser uma exigência do verbo lembrar.
55. (AOCP / EBSERH / ENGENHEIRO CIVIL / 2017)
Existem alguns verbos que apresentam mais de um sentindo e, muitas vezes, diferentes regências. Em
alguns casos, atualmente, o dicionário Houaiss e até alguns gramáticos já consideram uma regência pela
outra. No entanto, de forma geral, nas gramáticas, o que se prescrevia como língua-padrão-culta eram
as diferentes regências. Assinale a alternativa que apresenta uma inadequação quanto a esse padrão
conservador da língua a respeito da regência verbal.
a) “É como uma hipótese sobre a qual não se quer nem pensar.”.
b) “Ainda assim, apenas o investimento em educação pública poderia de fato reverter a banalização da
violência [...]”.
c) “É absolutamente triste que precisemos de casos tão extremados para fazê-lo [...]”.
d) “[...] serviu para nos mostrar o quão hediondo é ter de viver sob a cultura do estupor e o quanto nos
habituamos [...]”.
e) “[...] cujos resultados não visem meramente o sucesso econômico e social, mas o aprendizado do
humano.”.
56. (AOCP / EBSERH / ENGENHEIRO CIVIL / 2017)
Julgue o item a seguir.
“[...] há uma escolha prévia, o que a torna ainda mais comprometedora, pelo menos no que diz respeito
as mentalidades.” (há uma inadequação quanto à regência nominal).
57. (AOCP / EBSERH / ENGENHEIRO CIVIL / 2017)
Assinale a alternativa em que a crase se justifica pela regência nominal.
a) “Pode ir do embasbacamento à inconsciência.”.
b) “Da empatia seletiva à misantropia.”.
c) “[...] na cultura do estupor às vítimas resta apenas trocar a fonte.”.
d) “[...] ou pelo menos promover, a integridade de todos e o respeito ao sujeito e às individualidades.”.
e) “Da surpresa à alienação.”.
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GABARITO – PORTUGUÊS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA A
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
LETRA D
LETRA D
LETRA C
INCORRETA
LETRA A
INCORRETA
LETRA A
INCORRETA
CORRETA

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

LETRA B
CORRETA
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA C
INCORRETA
INCORRETA
CORRETA
LETRA E
LETRA E
LETRA D
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
LETRA A
LETRA C

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

LETRA B
LETRA D
LETRA D
INCORRETA
INCORRETA
INCORRETA
CORRETA
CORRETA
INCORRETA
LETRA C
INCORRETA
LETRA D
LETRA D
INCORRETA
INCORRETA
LETRA A
LETRA E
CORRETA
LETRA D
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MATEMÁTICA – PROF. ARTHUR LIMA
1. (AOCP / PREF. SEROPÉDICA/RJ – 2013) Em um campeonato estadual de futebol, o time da
cidade obteve os seguintes resultados:
Vitórias

Empates

Derrotas

8

9

3

Qual é a porcentagem de partidas nas quais o time não ganhou?
a) 45%
b) 50%
c) 55%
d) 60%
e) 65%
2. (AOCP / PREF. SEROPÉDICA/RJ – 2013) Um entregador de pizzas recebe semanalmente
um salário que é composto de duas partes: uma parte fixa por ele estar à disposição da
pizzaria, mais uma parte variável que é de acordo com o número de entregas que ele fez. A
parte fixa é no valor de R$ 200,00, e a parte variável corresponde a R$ 5,00 por entrega.
Supondo que o entregador fez 70 entregas em uma semana, qual será o valor do salário que
irá receber?
a) R$ 350,00
b) R$ 400,00
c) R$ 500,00
d) R$ 550,00
e) R$ 600,00
3. (AOCP / PREF. SEROPÉDICA/RJ – 2013) Um pintor, para conseguir um determinado tom
de tinta, misturou 42 litros de tinta azul com 8 litros de tinta branca. Qual é a porcentagem
de tinta branca contida no total dessa mistura?
a) 10%
b) 16%
c) 17%
d) 20%
e) 25%
4. (AOCP / Auditor Pref. Camaçari/BA – 2014) Para se chegar ao valor de 1 unidade, um
determinado número natural passou pelas seguintes operações: Subtraiu-se 10 unidades
desse número; Adicionou-se 24 unidades ao resultado; Por fim, o resultado foi dividido por
49. Qual é esse número natural?
a) 25
b) 30
c) 35
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d) 45
e) 50
5. (AOCP / Auditor Pref. Camaçari/BA – 2014) Em um congresso para professores, reuniramse 1500 profissionais para assistir as palestras. Quantos professores de matemática estavam
neste congresso, sabendo que totalizavam 24% do total?
a) 260
b) 300
c) 360
d) 440
e) 500
6. (AOCP / Fiscal Pref. de Fundão – 2014) João gastou 30% do seu salário com alimentação
e os R$735 restantes foram usados para outras despesas. Seu salário originalmente era
a) R$ 2450.
b) R$ 245.
c) R$ 1715.
d) R$ 1250.
e) R$ 1050.
7. (AOCP / Pref. Angra dos Reis – 2015) Se 10% do valor de uma mercadoria é R$30,00,
metade do valor da mesma mercadoria é
a) R$ 150,00.
b) R$ 200,00.
c) R$ 250,00.
d) R$ 300,00.
e) R$ 1000,00.
8. (AOCP / COREN/SC – 2013) Considere as proposições a seguir:
p: “Gosto de praticar esportes.”
q: “Não gosto de ficar em casa.”
A sentença “Não gosto de praticar esportes e gosto de ficar em casa” é verdadeira quando
a) ~p é falsa e ~q é verdadeira.
b) p é falsa e ~q é falsa.
c) p é verdadeira e q é falsa.
d) ~p é verdadeira e q é verdadeira.
e) ~p é verdadeira e q é falsa.
9. (AOCP / COREN/SC – 2013) A negação da proposição “Ana gosta do campo e Márcia gosta
do litoral” é
a) Ana não gosta do campo ou Márcia não gosta do litoral.
b) Ana não gosta do campo e Márcia não gosta do litoral.
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c) Se Ana não gosta do campo, então Márcia não gosta do litoral.
d) Se Márcia não gosta do litoral, então Ana não gosta do campo.
e) Ana não gosta do campo se, e somente se, Márcia não gosta do litoral.
10. (AOCP / PREF. SEROPÉDICA/RJ – 2013) Considere as seguintes proposições:
p: A criança está doente.
q: O cachorro foi abandonado.
(Saiba que ~ x é definido como a negação da sentença x)
A sentença “O cachorro foi abandonado e a criança não está doente” assume valor lógico
verdadeiro quando
a) ~ p é verdadeira e q é falsa.
b) p é falsa e q é falsa.
c) ~ p é falsa e q é verdadeira.
d) p é verdadeira e ~ q é falsa.
e) ~ p é verdadeira e ~ q é falsa.
11. (AOCP / PREF. SEROPÉDICA/RJ – 2013) Seja a sentença “Se Gabriel estuda Matemática,
então Carlos estuda Ciências.” Assinale a afirmativa que traz a sentença equivalente à
sentença inicial.
a) Se Carlos estuda Ciências, então Gabriel estuda Matemática.
b) Se Gabriel estuda Ciências, então Carlos estuda Matemática.
c) Se Carlos não estuda Ciências, então Gabriel não estuda Matemática.
d) Se Gabriel não estuda Matemática, então Carlos não estuda ciências.
e) Se Gabriel não estuda Ciências, então Carlos estuda Matemática.
12. (AOCP / Auditor Pref. Camaçari/BA – 2014) Qual é a alternativa que apresenta a negação
da proposição: “Gosto de pipoca e gosto de chocolate”
a) “Gosto de pipoca e não gosto de chocolate”
b) “Não gosto de pipoca e gosto de chocolate”
c) “Não gosto de pipoca e chocolate”
d) “Não gosto de pipoca e não gosto de chocolate”
e) “Não gosto de pipoca ou não gosto de chocolate”
13. (AOCP / Auditor Pref. de Lagarto – 2011) Dizer que não é verdade a seguinte sentença
“Carlos é rico e Pedro é inteligente” é equivalente a dizer que
a) Carlos não é rico e Pedro não é inteligente.
b) Carlos não é rico ou Pedro não é inteligente.
c) Carlos é rico ou Pedro não é inteligente.
d) se Carlos não é rico, então Pedro é inteligente.
e) se Carlos não é rico, então Pedro não é inteligente.
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14. (AOCP / Auditor Pref. de Lagarto – 2011) Sendo p a proposição: “João é médico” e q a
proposição:” José é engenheiro” então a proposição pvq corresponde a
a) João é médico ou José é engenheiro.
b) João é médico e José é engenheiro.
c) João não é médico e José é engenheiro.
d) João é médico ou José não é engenheiro.
e) João não é médico ou João não é engenheiro.
15. (AOCP / Auditor Pref. de Lagarto – 2011) A negação de o cachorro late e o gato mia é
a) o cachorro não late e o gato não mia.
b) o cachorro late ou o gato mia.
c) o cachorro não late ou o gato não mia.
d) o cachorro e o gato não latem e nem miam.
e) o cachorro mia e o gato late.
16. (AOCP / Auditor Pref. de Lagarto – 2011) Duas grandezas x e y são tais que: “se x=4
então y=6”. Pode-se concluir que
a) se x = 4 então y = 6
b) se x = 3 então y = 3
c) se y = 6 então x = 4
d) se x ≠ 4 então y ≠ 6
e) se y ≠ 6 então x ≠ 4
17. (AOCP / TCE/PA – 2012) Três funcionários do Tribunal de Contas do Estado foram
investigados pelo chefe imediato do setor em que atuam acerca de uma consulta ilícita a um
relatório sob sigilo. O depoimento de cada um foi:
Ary: “Bruno não consultou o relatório e Clóvis consultou";
Bruno: “Se Ary não consultou o relatório, Clóvis também não consultou";
Clóvis: “Eu consultei o relatório, mas pelo menos um dos outros dois não consultou".
Considere as proposições:
p: “Ary consultou o relatório";
q: “Bruno consultou o relatório";
r: “Clóvis consultou o relatório".
Assinale a alternativa que apresenta uma possível linguagem simbólica para o depoimento de
Clóvis.
a) r∧~ (P∨q)
b) r∧~(P∧q)
c) r∧[(~P)∧q]
d) r∧[P∧(~q)]
e) r∧[(~P)∨q]
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18. (AOCP / TCE/PA – 2012) Considere as proposições:
p: “Brito pilota aviões";
q: “Brito pilota motos";
r: “Brito pilota carros".
Assinale a alternativa que apresenta uma possível linguagem simbólica para a sentença:
“Brito pilota carros e aviões ou Brito não pilota aviões e não pilota motos".
a) ( p ∧ r ) ∨ [(~ p ) ∨ ( ~ q )]
b) ( p ∨ r ) V ~ ( p ∧ q )
c) ( p ∧ r ) V ~ ( p ∨ q )
d) ( p ∧ r ) ∧ ~ ( p ∧ q )
e) ( p ∧ r ) ∨ [( ~ p ) ∧ q )]
19. (AOCP / EBSERH – 2016) Considere as proposições: p = “João gosta de maçãs”, q = “Está
chovendo aqui”. Assinale a alternativa que corresponde à proposição (~p ˄ ~q).
a) “João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
b) “João não gosta de maçãs ou não está chovendo aqui”.
c) “João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
d) “João não gosta de maçãs e está não chovendo aqui”.
e) “Se João gosta de maçãs, então não está chovendo aqui”.
20. (AOCP / EBSERH – 2016) Considere a proposição p: Joana é enfermeira e a proposição q:
José é médico. Assinale a alternativa que apresenta a negação da frase “Joana é enfermeira
e José é médico”.
a) “Joana não é enfermeira ou José não é médico”.
b) “Joana não é enfermeira e José não é médico”.
c) “Se Joana não é enfermeira, então José não é médico”.
d) “Joana não é enfermeira, se e somente se, José não é médico”.
e) “Joana não é enfermeira e José é médico”.
21. (AOCP / CASAN – 2016) A tabela verdade apresenta os estados lógicos das entradas e das
saídas de um dado no computador. Ela é a base para a lógica binária que, igualmente, é a base
de todo o cálculo computacional. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta a
fórmula que corresponde ao resultado da tabela verdade dada.

a) (p ^ q)
b) (p v q)
c) (p → q)
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d) (¬ p)
e) (¬ q)
22. (AOCP / EBSERH – 2015) A negação de “Todos os candidatos vão passar no concurso" é
a) “Existe candidato que não passará no concurso".
b) “Existe apenas um candidato que vai passar no concurso".
c) “Existe apenas um candidato que não vai passar no concurso".
d) “Nenhum candidato vai passar no concurso".
e) “Todos os candidatos não vão passar no concurso".
23. (AOCP / EBSERH – 2015) Considerando a proposição composta ( p ∨ r ), é correto afirmar
que
a) a proposição composta é falsa se apenas p for falsa.
b) a proposição composta é falsa se apenas r for falsa.
c) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que ambas, p e r sejam verdadeiras.
d) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que ambas, p e r sejam falsas.
e) para que a proposição composta seja falsa é necessário que ambas,p e r sejam falsas.
24. (AOCP / EBSERH – 2015) Assinale a proposição tautológica.
a) ( p → q ) ∨ ( p → ~ q )
b) ( p → q ) ∧ ~ q
c) ( ~ p ∨ q ) → ~ q
d) p → (p ∧ q )
e) ~ (~ p ∧ q ) → ( p ∨ q )
25. (AOCP / EBSERH – 2015) Considerando a proposição composta (p ↔ r ), é correto afirmar
que
a) a proposição composta é falsa apenas se p for falsa.
b) a proposição composta é falsa apenas se r for falsa.
c) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que p e r tenham valores lógicos iguais.
d) para que a proposição composta seja verdadeira é necessário que p e r tenham valores lógicos
diferentes.
e) para que a proposição composta seja falsa é necessário que ambas, p e r sejam falsas.
26. (AOCP / EBSERH – 2015) Assinale a proposição equivalente a p→(q∧p).
a) p → q.
b) ( p → q ) ∧ ~ q.
c) ( ~ p ∧ q ) → ~ q.
d) q → p.
e) ~(~p ∧ ~q ) → ( p ∨ q ).
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27. (AOCP / EBSERH – 2015) Sabendo que as proposições p, q e r têm valores lógicos,
respectivamente, V, V e F, assinale a proposição composta a seguir que tenha F como valor
lógico.
a) (~p v q) → ~r
b) (p v q) → ~r
c) (p ∧ q) → q
d) r → p ∧ r
e) p → q ∧ r
28. (AOCP / EBSERH – 2015) Considere as proposições: p = “Maringá é uma cidade", q =
“Pedro gosta de viajar". Assinale a alternativa que corresponde à proposição (p → ~ q).
a) “Maringá é uma cidade ou Pedro gosta de viajar”.
b) “Maringá é uma cidade e Pedro não gosta de viajar”.
c) “Se Maringá é uma cidade então Pedro não gosta de viajar”.
d) “Se Maringá não é uma cidade então Pedro gosta de viajar”.
e) “Maringá é uma cidade ou Pedro não gosta de viajar”.
29. (AOCP / EBSERH – 2015) Sabendo que a proposição “Pedro gosta ou Pedro some” é falsa,
então
a) “Pedro gosta e Pedro some”.
b) “Pedro gosta e Pedro não some”.
c) “Pedro não gosta e Pedro some”.
d) “Pedro não gosta e Pedro não some”.
e) “Pedro some e Pedro gosta”.
30. (AOCP / MPE/BA – 2014) Laura, Daniela e Luciana possuem números de filhos diferentes.
Uma possui um filho; outra, dois filhos; e outra, três. Sabendo que
• ou Daniela possui um filho, ou Luciana possui um filho;
• ou Laura possui dois filhos ou Luciana possui três filhos;
• ou Luciana possui três filhos, ou Daniela possui três filhos.
Podemos afirmar que Laura, Daniela e Luciana possuem, respectivamente:
a) dois filhos, um filho e três filhos.
b) dois filhos, três filhos e um filho.
c) três filhos, dois filhos e um filho.
d) três filhos, um filho e dois filhos.
e) um filho, dois filhos e três filhos.
31. (AOCP / EBSERH – 2015) Considere as proposições:
“Tudo que tem asa voa”
“Todo bule tem asa”
então, uma conclusão logicamente válida a partir das proposições citadas é
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a) todo bule voa.
b) nenhum bule voa.
c) todo avião é bule.
d) bule não voa.
e) nenhum avião voa.
32. (AOCP / UFMS – 2014) Daniel, Guilherme e Bruno são amigos, mas torcem para times
diferentes. Um deles é são-paulino, outro é palmeirense e o outro é santista, não
necessariamente nesta ordem. Sabendo que
- ou Daniel é são-paulino, ou Bruno é são-paulino,
- ou Daniel é palmeirense, ou Guilherme é santista;
- ou Bruno é santista, ou Guilherme é santista;
- ou Guilherme é palmeirense, ou Bruno é palmeirense.
Sendo assim, os times de Daniel, Guilherme e Bruno são respectivamente:
a) São Paulo, Palmeiras e Santos.
b) Palmeiras, São Paulo e Santos.
c) Palmeiras, Santos e São Paulo.
d) Santos, São Paulo e Palmeiras.
e) São Paulo, Santos e Palmeiras.
33. (AOCP / UFC – 2014) Jonas coleciona relógios. Os três que ele mais gosta são um digital
de pulso, um de ponteiros de pulso e um de parede. Um dos relógios é preto, outro é cinza e
o outro branco.
Sabe-se que:
• Ou o relógio digital é preto, ou o de parede é preto.
• Ou o relógio digital é cinza, ou o de ponteiros é branco.
• Ou o de parede é branco, ou o de ponteiros é branco.
• Ou o de ponteiro é cinza, ou o de parede é cinza.
Portanto, as cores do relógio digital, do de ponteiros e do de parede são, nesta ordem:
a) preto, branco e cinza.
b) preto, cinza e branco.
c) cinza, branco e preto.
d) cinza, preto e branco.
e) branco, cinza e preto.
34. (AOCP / SERCOMTEL – 2016) Um grupo de quatro amigos está jogando truco em uma
mesa quadrada (cada amigo está sentado em um lado da mesa). Em uma das rodadas do jogo,
Amanda jogou um quatro de ouro na mesa, outro jogou, um três de paus, outro um dois de
copas e o outro um ás de espada. Lucas está sentado à direita de Amanda, Camila à direita de
quem jogou o três de paus. Por sua vez, João que não jogou o dois de copas encontra-se à
frente de Lucas. Sendo assim, os nomes dos amigos que jogaram o três de paus, o dois de
copas e o ás de espada são, respectivamente:
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a) João, Camila e Lucas.
b) João, Lucas e Camila.
c) Lucas, Camila e João.
d) Lucas, João e Camila.
e) Camila, João e Lucas.
35. (AOCP / SERCOMTEL – 2016) Observe os números a seguir:
902; 704; 506;...
Seguindo o mesmo padrão, qual seria o próximo termo?
a) 100
b) 206
c) 308
d) 102
e) 004
36. (AOCP / FUNDASUS – 2015) Considere a seguinte sequência:

Qual é o valor de X e Y respectivamente?
a) 10 e 8.
b) 7 e 11.
c) 11 e 7.
d) 11 e 8.
e) 10 e 11.
37. (AOCP / EBSERH – 2014) Em um grupo de cinco amigos, temos o seguinte arranjo: João
é mais alto que Pedro. Pedro é mais alto que Paulo. José é mais baixo que Jonas e mais alto
que João. Qual é o amigo mais baixo?
a) Jonas.
b) José.
c) João.
d) Pedro.
e) Paulo.
38. (AOCP / BRDE – 2012) Complete o elemento faltante, considerando a sequência a seguir:
1 2 4 8 ? 32 64
a) 26
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b) 12
c) 20
d) 16
e) 34
39. (AOCP / BRDE – 2012) Assinale a alternativa que apresenta a ordem em que os 5
retângulos foram colocados.

a) TQRZP
b) PZRQT
c) RTZPQ
d) ZPRTQ
e) PZRTQ
40. (AOCP / EBSERH – 2017) Na sequência DÓ, RÉ, MI, RÉ, DÓ, RÉ, MI, RÉ, DÓ, RÉ, .... o
vigésimo termo é
a) DÓ.
b) RÉ.
c) MI.
d) LÁ.
e) SI.
41. (AOCP / EBSERH – 2017) Em uma escola da rede particular de ensino, o cargo de professor
titular de uma turma só pode ser exercido por um professor que tenha o título de mestre.
Sabendo que nessa escola a professora Clarice é professora titular de uma turma e que o
professor Augusto não é professor titular, pode-se afirmar com certeza que
a) Clarice possui o título de mestre, mas Augusto não possui esse título.
b) Clarice possui o título de mestre e Augusto possui o título de mestre.
c) Clarice pode possuir o título de mestre, mas Augusto não possui esse título.
d) Clarice possui o título de mestre e Augusto também pode ter o título de mestre.
e) Clarice não possui o título de mestre e Augusto também não possui esse título.
42. (AOCP / EBSERH – 2017) Observe a sequência de palavras a seguir e, a partir da análise
do seu padrão, assinale a alternativa, que melhor se encaixa no lugar de “???”:
(FÉ, PAZ, AMOR, UNIÃO, ÁRVORE, SININHO, ???)
a) NATAL.
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b) PRESENTE.
c) ESPERANÇA.
d) HARPA.
e) ANJO.
43. (AOCP / EBSERH – 2017) Arthur jogou uma moeda três vezes e observou a face voltada
para cima ao fim de cada movimento. Após o último resultado, afirmou: “Saíram três vezes a
face coroa”. Leonardo estava acompanhando cada um dos lançamentos e, ao ouvir isso,
acusou Arthur: “MENTIRA!”. Se Leonardo está certo, é correto afirmar que
a) saíram três caras.
b) não saiu sequer uma coroa.
c) ao menos uma não era coroa.
d) saíram três coroas.
e) saíram duas caras e uma coroa.
44. (AOCP / EBSERH – 2017) Saulo tem um hábito bastante curioso ao subir escadas: vai
diretamente ao segundo degrau, depois pula alguns degraus atingindo o quinto degrau,
depois vai ao sétimo, ao décimo e assim sucessivamente até que não restem mais degraus.
Certa vez, ao cumprir o seu ritual em uma escadaria de 102 degraus numerados de 1 a 102,
ocupou, ordenadamente, os degraus com os números 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, ... , 100, 102,
como era de seu costume. Dessa forma, sobre essa sequência, é correto afirmar que Saulo
a) ocupou todos os degraus com números pares.
b) ocupou apenas os degraus pares.
c) ocupou apenas os degraus múltiplos de 3.
d) ocupou todos os degraus múltiplos de 5.
e) não pisou no degrau 50.
45. (AOCP / EBSERH – 2016) Considere uma sequência de números ímpares consecutivos
iniciada pelo número 1. Qual é a soma do quarto termo com o oitavo termo?
a) 7
b) 13
c) 15
d) 21
e) 22
46. (AOCP / EBSERH – 2016) Em uma urna, havia 10 bolas, sendo 4 bolas brancas, 3 verdes,
2 pretas e 1 vermelha. Se foram retiradas dessa urna 5 bolas e, sabendo que nenhuma delas
era preta, então o que podemos, com certeza, afirmar sobre as bolas que foram retiradas da
urna?
a) Pelo menos uma era branca.
b) 3 eram brancas, 1 verde e 1 vermelha.
c) 2 eram brancas e 3 eram verdes.
d) Pelo menos uma era verde.
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e) 4 eram brancas.
47. (AOCP / EBSERH – 2016) Considere a seguinte sequência:
2; 5; 8; 11; 14;...
Assinale a alternativa que apresenta 1/5 do segundo termo somado com 1/5 do sétimo termo
dessa sequência.
a) 1
b) 3
c) 4
d) 5
e) 7
48. (AOCP / EBSERH – 2016) Considere a sequência de letras do alfabeto iniciada pela letra F. Qual
é o quinto termo dessa sequência?
a) I.
b) J.
c) K.
d) L.
e) M.
49. (AOCP / EBSERH – 2016) Uma bola azul tem o mesmo peso que cinco bolas brancas e uma bola
branca tem o mesmo peso que 3 bolas amarelas. Sendo assim, a alternativa que apresenta o mesmo
peso de 4 bolas azuis é
a) 30 bolas brancas.
b) 50 bolas amarelas.
c) 40 bolas brancas.
d) 10 bolas brancas e 20 bolas amarelas.
e) 10 bolas brancas e 30 bolas amarelas.
50. (AOCP / EBSERH – 2016) Considere uma sequência de números ímpares que começa pelo
número 5. Sendo assim, qual é a diferença entre o sétimo e o quarto termo?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 11
e) 12
51. (AOCP / CASAN – 2016) Se o padrão da sequência (1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5,
___) for mantido, o próximo número será
a) 1.
b) 2.
c) 3.
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d) 4.
e) 5.
52. (AOCP / EBSERH – 2015) Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, ESTAR, ......., a sexta
palavra é
a) FOFOCA.
b) BANANA.
c) ÁRVORE.
d) CAFÉ.
e) FANTOCHE.
53. (AOCP / EBSERH – 2015) Observe a sequência a seguir:
1; 2; 3; 4; 11; 22; 33; 44;111; 222; 333; ...
Seguindo esse padrão, qual deverá ser o próximo termo?
a) 33
b) 3333
c) 444
d) 4444
e) 555
54. (AOCP / EBSERH – 2015) Os três filhos de João e Cristina estudam em colégios diferentes,
e cada colégio possui um período de férias diferente um do outro. Lívia tem férias do dia 01
ao dia 31 de julho, Lúcia tem férias do dia 11 ao dia 26 de julho e Miguel do dia 18 ao dia 31
de julho. Sendo assim, quantos dias os 3 filhos de João e Cristina estarão juntos de férias?
a) 8 dias.
b) 9 dias.
c) 10 dias.
d) 12 dias.
e) 15 dias.
55. (AOCP / COREN/SC – 2013) No quadrado mágico a seguir, a soma dos números de cada
linha, de cada coluna ou das duas diagonais deve ser sempre o mesmo número.

12

17

B

10
15

A

O quadrado está incompleto. Se ele for preenchido, os números que deverão ficar no lugar de
A e B respectivamente são
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a) 11 e 9.
b) 9 e 12.
c) 14 e 12.
d) 9 e 11.
e) 12 e 14
56. (AOCP / COREN/SC – 2013) José, João e Marcelo estão em especialidades diferentes. Um
é pediatra, outro é neurologista e o outro cardiologista. Sabendo que:
• ou João é pediatra, ou Marcelo é pediatra;
• ou José é neurologista, ou Marcelo é cardiologista;
• ou Marcelo é cardiologista, ou João é cardiologista.
Podemos afirmar que José, João e Marcelo são, respectivamente,
a) neurologista, pediatra e cardiologista.
b) neurologista, cardiologista e pediatra.
c) cardiologista, neurologista e pediatra.
d) cardiologista, pediatra e neurologista.
e) pediatra, neurologista e cardiologista.
57. (AOCP / Auditor Pref. Camaçari/BA – 2014) Em um bairro planejado, as casas são
dispostas da seguinte maneira, na primeira quadra estão as casas de número 1 ao 13, na
segunda quadra estão as casas de número 14 ao 26, na terceira quadra as casas de número
27 ao 39, e assim por diante. Sendo assim, em qual quadra se encontra a casa de número
155?
a) 9ª quadra.
b) 10ª quadra.
c) 11ª quadra.
d) 12ª quadra.
e) 13ª quadra.
58. (AOCP / Auditor Pref. Camaçari/BA – 2014) Nayara precisa entregar um trabalho para
sua professora. Foi definido que o prazo de entrega deveria ser no décimo quarto dia, contados
a partir do dia seguinte que o trabalho foi passado para a turma. Se a professora passou o
trabalho numa sexta-feira, qual será o dia da semana que Nayara precisará entregá-lo?
a) Segunda.
b) Terça.
c) Quarta.
d) Quinta.
e) Sexta.
59. (AOCP / Auditor Pref. Camaçari/BA – 2014) Joana começou a assistir um filme com
duração de 220 minutos, mas depois de 1 hora e 15 minutos ela precisou pausar o filme por
causa de um compromisso. Sendo assim, quanto tempo falta para Joana terminar de assistir
esse filme?
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a) 2 horas e 45 minutos.
b) 2 horas e 25 minutos.
c) 2 horas e 15 minutos.
d) 1 hora e 45 minutos.
e) 1 hora e 30 minutos.
60. (AOCP / Auditor Pref. Camaçari/BA – 2014) João, José, Marcelo e Tiago são irmãos e,
enquanto jogavam bola no quintal, um deles chutou a bola com muita força e acabou
quebrando o vidro da janela do vizinho. O que podemos com certeza afirmar sobre quem
chutou a bola, sabendo que apenas uma das proposições abaixo é verdadeira?
1. Quem chutou foi João ou José.
2. Quem chutou foi Marcelo ou João.
3. Quem chutou foi João ou Tiago.
a) Não foi João.
b) Não foi Marcelo.
c) Não foi Tiago.
d) Pode ter sido o Marcelo.
e) Foi o João.
61. (AOCP / Auditor Pref. Fundão – 2014) Observe a sequência de “palavras” a seguir: (ABEL,
ACEM, ADEN, AEEO, AFEP, ...)
Se for mantida a lei de formação da sequência, a sexta “palavra” será
a) AGAR.
b) ARTE.
c) AMOR.
d) AGRO.
e) AGEQ.
62. (AOCP / Pref. Juazeiro/BA – 2016) Os dois próximos números na sequência numérica (30,
28, 27, 25, 24, 22, ..., ...) são
a) 21 e 18.
b) 20 e 19.
c) 21 e 19.
d) 21 e 17.
e) 20 e 18.
63. (AOCP / Câmara de Rio Branco/AC – 2016) Considere a seguinte sequência:
6; 11; 16; 21; 26;...
Qual é a diferença entre o oitavo termo e o sexto termo?
a) 5
b) 6
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c) 10
d) 15
e) 16
64. (AOCP / Câmara de Rio Branco/AC – 2016) Considere uma sequência de números pares
iniciada pelo número 8. Qual é a soma do quinto termo dessa sequência com o décimo termo?
a) 36
b) 42
c) 44
d) 46
e) 48
65. (AOCP / SERCOMTEL – 2016) Considere a seguinte sequência:
11; 12; 14; 17; 21;...
Qual é o sétimo termo?
a) 26
b) 29
c) 30
d) 32
e) 35
66. (AOCP / EBSERH – 2016) Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas
alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é
a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede
1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?
a) 1,67 metros.
b) 1,69 metros.
c) 1,71 metros.
d) 1,73 metros.
e) 1,75 metros
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GABARITO – MATEMÁTICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

LETRA D
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA A
LETRA A

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA C
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA D

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA C
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INFORMÁTICA – PROF. VICTOR DALTON
1. (AOCP – FUNDASUS – Agente Comunitário de Saúde – 2015) Assinale a alternativa que
apresenta a denominação correta para o Software representado na imagem a seguir.

a) MS-Excel.
b) MS-Word.
c) Paint.
d) Internet.
e) E-Mail.
2. (AOCP – CODEM/PA – Analista Fundiário – 2017) O resultado da fórmula do Excel
=SE(SOMA(3;4;5)>10;"maior";"menor") é
a) #NOME?
b) 10
c) 3;4;5
d) maior
e) menor
3. (AOCP – Prefeitura de Camaçari –2014) A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft
Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil), esta planilha é composta por duas tabelas,
na “TABELA SALÁRIO” a coluna BONIFICAÇÃO foi calculada com base na “TABELA –
CONDIÇÕES DE BONIFICAÇÃO” que mostra os intervalos de salários e percentual da
bonificação. Com base nas informações das tabelas assinale a alternativa que mostra a
fórmula correta inserida na célula C3.
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a) =SE(B3<=800;B3*15%;SE(B3<=1500;B3*10%;B3*5%))
b) =SE(B3<800;B3*15;SE(B3<1500;B3*10;B3*5))
c) =SE(B3=800;B3*15%;SE(B3=1500;B3*10%;B3*5%))
d) =SE(B3<800;B3*15%;B3<1500;B3x10%;B3x5%)
e) =SE(B3<=800;B3*15%;B3<=1500;B3*10%;B3*5%))
4. (AOCP – FUNDASUS – Assistente Administrativo – 2015) Em uma fórmula do MS-EXCEL
2007, versão português, que objetiva a soma total de um determinado intervalo de células,
pode ser utilizada a função
a) =SOMA()
b) =ADIÇÃO()
c) =TOTAL()
d) =GERAL()
e) =ST()
5. (AOCP – Prefeitura de Camaçari –2014) Em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010
(instalação padrão português – Brasil), nas células A1, A2, A3 e A4, foram
inseridos,respectivamente, os valores 2, 4, 6 e 8. Na célula B1, foi inserida a fórmula
=A4+A1*A2+MÉDIA(A1:A4). Assinale a alternativa que apresenta o resultado obtido pela
fórmula contida em B1.
a) 21
b) 45
c) 40
d) 90
e) 20
6. (AOCP – Prefeitura de Camaçari –2014) A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft
Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Nesta planilha, deseja-se inserir na célula
C4 uma fórmula que retorne como resposta o total de títulos mundiais ganhos pelo Brasil.
Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta.
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a) =CONT.Brasil(B4:B22)
b) =SOMASE(B4:B22;Brasil)
c) =CONT.SE(B4:B22;"Brasil")
d) =SOMASE.Brasi(B4;B22;Brasil)
e) =SOMA(B4:B22;"Brasil")
7. (AOCP – Sercomtel Comunicações – Técnico Profissionalizante – 2016) Um usuário do MSExcel 2013, versão português, necessita contar a quantidade de dias entre duas datas,
conforme a figura a seguir. A alternativa que apresenta o uso correto da função que calcula
esse resultado é

a) =DIA(B1)
b) =DIA(B1,B2)
c) =DIAS(B2:B1)
d) =DIAS(B2;B1)
e) =DIAS(B2-B1)
8. (AOCP – EBSERH – Técnico em Informática – 2016) Considerando o MS-Excel 2010 versão
em português, em sua instalação padrão, e a planilha a seguir, ao clicar na célula A1 e
executar a fórmula =CONCATENAR(A3;C3), a respectiva célula receberá como resultado

a) 2.
b) 8.
c) 10.
d) 28.
e) 238.
9. (AOCP – DESENBAHIA – Técnico Escriturário – 2017) Considere a planilha abaixo: A função
PROCV do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão em Português do Brasil) pode ser utilizada
para procurar um determinado valor na
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a) primeira coluna à esquerda do intervalo de pesquisa de uma tabela e retornar o valor, na mesma
linha, da coluna onde queremos o resultado.
b) primeira linha à esquerda do intervalo de pesquisa de uma tabela e retornar o valor, na mesma linha,
da coluna onde queremos o resultado.
c) última coluna à esquerda do intervalo de pesquisa de uma tabela e retornar o valor, na mesma linha,
da coluna onde queremos o resultado.
d) última linha à esquerda do intervalo de pesquisa de uma tabela e retornar o valor, na mesma linha,
da coluna onde queremos o resultado
e) última linha à direita do intervalo de pesquisa de uma tabela e retornar o valor, na mesma linha, da
coluna onde queremos o resultado.
10. (AOCP – Prefeitura de Juiz de Fora – Auditor – 2016) Considerando o MS-Excel 2010,
versão português em sua instalação padrão, e a planilha a seguir, ao clicar na célula A5 e
inserir a fórmula a seguir, pressionando a tecla <Enter>, será exibido como resultado:
=SE(A1+B5>B2^2;CONT.SE(D1:D5;”<50”);A1+A4*C2)

a) 0.
b) 4.
c) 15.
d) 36.
e) 74.
11. (AOCP – Sercomtel – Técnico Profissionalizante - 2016) Um usuário irá abrir e trabalhar
em um documento texto no MS-Word 2013. O documento está armazenado em um dispositivo
removível, que é denominado “dispositivo remoto”. Por padrão, o MSWord abre o documento
no local de armazenamento. Contudo, se ocorrer algum problema com o dispositivo, ele
poderá desencadear problemas de salvamento e até perda do trabalho. Para evitar isso, o
usuário deverá configurar uma opção do MS-Word 2013 para
a) realizar o acompanhamento das versões criadas do arquivo no dispositivo conectado remotamente.
b) fazer automaticamente uma cópia local de documentos que estão armazenados remotamente.
c) copiar manualmente o arquivo na máquina local, retirando ele do dispositivo remoto.
d) impedir que o editor de texto salve o arquivo em outras pastas.
e) ativar o modo de rastreamento na revisão do arquivo.
12. (AOCP – Sercomtel – Técnico Profissionalizante - 2016) Considerando o Ms-Word 2010,
versão português em sua configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta as
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funcionalidades correspondentes às respectivas teclas de atalho: Ctrl + X, Ctrl + V, Ctrl + C e
Ctrl + P.
Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação da questão.
a) Copiar, Colar, Recortar e Imprimir.
b) Recortar, Colar, Copiar e Imprimir.
c) Colar, Copiar, Recortar e Imprimir.
d) Colar, Copiar, Imprimir e Recortar.
e) Recortar, Imprimir, Colar e Copiar.
13. (AOCP – Prefeitura de Valença – Técnico Ambiental - 2016) Considerando o MS-WORD
2007, versão português, para agilizar o acesso às funcionalidades, existem combinações de
teclas pré-definidas, como “Ctrl + C” para copiar e “Ctrl + V” para colar. Essa “combinação de
teclas” é conhecida como
a) atalhos de teclado.
b) tecla de Aderência.
c) tecla Key.
d) tecla Direta.
e) atalho Contínuo.
14. (AOCP – Sercomtel – Técnico Profissionalizante - 2016) Considerando o MS-Word 2010,
versão português em sua configuração padrão, e um documento contendo diversas páginas,
sabendo que o cursor está posicionado na primeira linha da primeira página, ao pressionar a
tecla de atalho CTRL + END, esse cursor
Obs: O caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação da questão.
a) continuará posicionado na primeira página, mas no final da primeira linha.
b) continuará posicionado na primeira página, mas no início da última linha.
c) continuará posicionado na primeira página, mas no final da última linha.
d) será posicionado na última página, na primeira linha que contenha texto.
e) será posicionado na última página, no final da última linha que contenha texto.
15. (AOCP – FUNDASUS – Assistente Administrativo - 2015) Considerando o MS-WORD 2007
em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta o efeito de fonte aplicado na
palavra a seguir:
APROVADO
a) Negrito.
b) Itálico.
c) Sobrescrito.
d) Tachado.
e) Sublinhado.
16. (AOCP – Prefeitura de Juiz de Fora – Auditor Fiscal - 2016) Considerando o MS-Word 2010,
versão português em sua instalação padrão, no menu “Layout da Página” existe a
opção “Quebras”, que possibilita algumas configurações de quebras de
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a) linha e coluna.
b) cabeçalho e rodapé.
c) linha e parágrafo.
d) página e seção.
e) imagens e sons.
17. (AOCP – Prefeitura de Camaçari/BA – Fisioterapeuta - 2014) Os livros e revistas hifenizam
o texto para proporcionar um espaçamento mais uniforme entre as palavras. O recurso
hifenização, presente no Word 2010 (instalação padrão português – Brasil), encontra-se na
guia
a) Referência.
b) Revisão.
c) Layout da Página.
d) Inserir.
e) Página Inicial.
18. (AOCP – FUNDASUS – Assistente Administrativo - 2015) Considerando o MS-WORD 2007
em sua instalação padrão, o recurso que permite ao Word quebrar linhas entre as sílabas das
palavras (separação de sílabas ao final de cada linha) é
a) a separação.
b) a hifenização.
c) o vocábulo.
d) centralizar.
e) concatenar.
19. (AOCP – Prefeitura de Paranavaí/PR – Nutricionista - 2013) No Processador de Texto
Microsoft Word 2010, (instalação padrão Português- Brasil) à opção de traduzir palavras ou
parágrafos em um idioma diferente usando dicionários bilíngues ou tradução automática,
encontra-se na guia
a) Referências
b) Revisão
c) Correspondências
d) Inserir
e) Página Inicial.
20. (AOCP – BRDE – Analista de Sistemas - 2012) Utilizando o Microsoft Word 2003, instalado
em um sistema operacional Windows XP professional, instalação padrão português Brasil, o
usuário tem opção de escolher algumas formas para exibir o documento que está sendo
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visualizado ou editado, para isto, o mesmo deve acessar o menu exibir e escolher o layout
desejado. Assinale a alternativa a seguir que apresenta apenas opções que o Word fornece
para o usuário.
a) Layout em cascata, Layout terminal, Layout padrão.
b) Layout normal, Layout estrutural, Layout em cascata.
c) Layout estrutural, Layout de impressão, Layout normal.
d) Layout padrão, Layout da web, Layout de livro.
e) Layout da web, Layout de leitura, Layout de impressão.
21. (AOCP – FUNDASUS – Técnico em Contabilidade - 2015) Considerando o MS-WORD 2007
em sua instalação padrão, assinale a alternativa que apresenta o recurso que permite a
visualização de um “plano de fundo quadriculado”, que pode ser usado para alinhar os objetos
do documento.

a) Eixo X,Y.
b) Linhas de Grade.
c) Quadricular.
d) Matriz.
e) Riscar.
22. (AOCP – Prefeitura de Valença – Técnico Ambiental - 2016) Considerando o MSPowerPoint 2007, versão português, em sua configuração padrão, assinale a alternativa que
apresenta a forma correta para iniciar uma apresentação a partir do primeiro slide.
a) Pressionar a tecla F1.
b) Executar a tecla de atalho Ctrl + X.
c) Pressionar a tecla F5.
d) Executar a tecla de atalho Ctrl + esc.
e) Executar a tecla de atalho Ctrl + Enter.
23. (AOCP – TCE/PA – Técnico de Informática - 2012) Sobre o slide mestre do MS-PowerPoint
em português, é correto afirmar que
a) proporciona um lugar para exibir os slides da apresentação na forma de imagens miniaturizadas à
medida que você realiza a edição.
b) armazena todas as informações sobre o tema e os leiautes dos slides de uma apresentação.
c) refere-se ao primeiro slide da apresentação que contém informações como título, autor, data e hora,
por exemplo.
d) refere-se ao modo de execução dos slides em máquinas que não tenham instalado o Power Point
Viewer.
e) refere-se a um painel para exibir uma imagem ampla do slide atual e todos os demais slides
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24. (AOCP – TCE/PA – Técnico de Informática - 2012) O objetivo da tecla “C", durante uma
apresentação do MS-Power Point em português, é
a) finalizar a apresentação e voltar para o editor de slides.
b) exibir um slide em branco sem conteúdo algum.
c) capturar uma tela para utilizá-la como figura em um outro documento.
d) copiar um slide para colar em um outro documento após a apresentação.
e) levar o usuário para a tela com um número digitado após pressionar “C".
25. (AOCP – FUNDASUS – Assistente Administrativo – 2015) Acerca dos termos utilizados na
internet, quando anexamos um arquivo a uma mensagem de e-mail, estamos realizando uma
operação de
a) ROM.
b) Boot.
c) Hashtag.
d) Upload.
e) UML.
26. (AOCP – EBSERH – Técnico em Informática – 2017) Algumas empresas criam ambientes
virtuais com servidores de páginas para manterem sites, servidores de e-mail para permitir a
comunicação via correio eletrônico e até mesmo servidores de arquivos. Essa estrutura visa
à obtenção de uma comunicação mais rápida e centralizada entre os funcionários da empresa.
Tal estrutura é conhecida como
a) intranet.
b) internet.
c) telnet.
d) SMTP.
e) FTP.
27. (AOCP – CASAN – Técnico de Laboratório – 2016) A base para a comunicação de dados da
internet é um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI, que é responsável por
transferir hipertextos. Esse protocolo é conhecido como
a) HTML.
b) HTTP.
c) FTP.
d) PHP.
e) www.
28. (AOCP – Prefeitura de Paranavaí –2013) Com relação a conceitos de Internet assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Navegador de internet é um programa que permite você acessar e navegar entre as páginas de um
ou mais sites.
b) Os Cookies possuem como principal função armazenar as preferências dos usuários sobre um
determinado site na Internet.
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c) Download é a saída de arquivos do seu computador para a internet. Os provedores gratuitos de
download variam bastante na sua política, capacidades e prazo de validade das transferências.
d) E-mail é uma ferramenta que permite compor, enviar e receber mensagens, textos, figuras e outros
arquivos através da Internet.
e) HTTP é um protocolo que permite o funcionamento da interface gráfica na Internet, esta que é a mais
conhecida e que permite transmissão de texto, fotos e gráficos de uma maneira simples e rápida.
29. (AOCP – BRDE – Agente Administrativo – 2012) Utilizando o navegador Internet Explorer
versão 8.0 ou superior, instalado em um sistema operacional Windows XP professional,
instalação padrão português Brasil, qual conjunto de teclas (atalho) pode ser utilizado para
abrir uma nova guia e, em seguida, fechar a guia, respectivamente? (Obs: O caracter “+”
serve apenas para representação)
a) Ctrl+Q, Ctrl+P
b) Ctrl+O, Ctrl+F
c) Ctrl+N, Ctrl+S
d) Ctrl+T, Ctrl+W
e) Ctrl+X, Ctrl+K
30. (AOCP – Colégio Pedro II – 2010) Sobre a utilização de atalhos no navegador Internet
Explorer, na versão 8.x, no sistema operacional Windows XP, assinale a alternativa
INCORRETA.
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão (Português Brasil). A utilização do caractere
+ é usada apenas para interpretação.
a) Acionando o atalho ctrl+n, uma nova janela do navegador será aberta.
b) Acionando o atalho ctrl+f5, irá atualizar a página da Web atual, mesmo que os carimbos de data/hora
da versão da Web e da versão armazenada localmente sejam iguais.
c) Acionando o atalho ctrl+ b, será aberta a caixa de diálogo “organizar favoritos”.
d) Acionando o atalho ctrl+ t, será aberta uma nova guia no primeiro plano.
e) Acionando o atalho ctrl+ e, a aba atual será fechada e caso seja a última aba aberta, a janela atual
do navegador também será fechada.
31. (AOCP – Colégio Pedro II – 2010) Sobre a utilização do atalho “ctrl+k” no navegador
Internet Explorer, na versão 8.x, no sistema operacional Windows XP, assinale a alternativa
correta.
Obs: Utilizando instalação padrão (Português Brasil). A utilização do caracter + é usada
apenas para interpretação.
a) Irá duplicar a guia atual em uma nova guia, ou seja, irá abrir o endereço da guia atual na nova guia.
b) Disponibiliza uma janela com um campo para informar um novo endereço URL para ser redirecionado.
c) Restaura a janela do navegador retornando ao tamanho definido antes de maximizar.
d) Irá imprimir a página atual ou o quadro ativo.
e) Irá remover a guia atual se estiver com mais de uma guia aberta.
32. (AOCP – Prefeitura de Camaçari – 2014) Considerando o Navegador Mozilla Firefox,
assinale a alternativa correta.
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a) Mozilla Firefox é um navegador livre e multiplataforma desenvolvido pela Mozilla Foundation (em
português: Fundação Mozilla) com ajuda de centenas de colaboradores.
b) Ele é uma excelente alternativa ao Word e pode ser facilmente adotada pelos usuários do mesmo,
pois seu visual é semelhante.
c) Navegador criado pela Adobe Read.
d) Navegador com licença somente para rodagem em Sistema Operacional Linux.
e) É um protocolo de comunicação usado entre duas ou mais máquinas em rede para encaminhamento
dos dados.
33. (AOCP – FUNDASUS – Jornalista – 2015) Considerando o navegador Mozilla Firefox, versão
38.0.5, em sua instalação padrão, para exibição do histórico de navegação, basta executar a
tecla de atalho
Obs. o caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação das alternativas.
a) Shift+F7
b) Alt+F4
c) Alt+F7
d) Ctrl+H
e) Ctrl+I
34. (AOCP – SEJUS/CE – Agente Penitenciário – 2017) Utilizando o Navegador de Internet
Google Chrome (versão 59 em português e Sistema Operacional Windows 7), como é possível
alterar o mecanismo de pesquisa padrão?
a) Abra o Google Chrome. No canto superior direito, abra o menu e selecione a opção “Configurações”.
Em “Mecanismo de pesquisa”, ao lado de “O mecanismo de pesquisa usado na barra de endereço”. Clique
na seta para baixo. Selecione um novo mecanismo de pesquisa padrão.
b) Abra o Google Chrome. Dentro da barra de pesquisa, abra o menu que fica à esquerda e selecione a
opção “Mecanismo de pesquisa”, clique na seta para baixo. Selecione um novo mecanismo de pesquisa
padrão.
c) Abra o Google Chrome. No canto superior direito, abra o menu e selecione a opção “Buscar” e informe
o mecanismo de pesquisa desejado. Selecione um novo mecanismo de pesquisa padrão dentre os
resultados da busca.
d) Abra o Google Chrome. Dentro da barra de pesquisa, no canto esquerdo, clique na seta para baixo.
Em “Mecanismo de pesquisa utilizado”, selecione um novo mecanismo de pesquisa padrão.
35. (AOCP – Sercomtel – Analista – 2016) Considerando o Navegador de Internet Google
Chrome, versão 49 em português, para selecionar o endereço do site da aba ativa, basta o
usuário executar qual Tecla de Atalho?
Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação das alternativas.
a) Alt + F7
b) Ctrl + Alt + A
c) Shift + F
d) Ctrl + L
e) Alt + F3
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36. (AOCP – Prefeitura de Valença – Técnico Ambiental – 2016) Considerando o Navegador
Google Chrome, versão 48 em português, as imagens a seguir indicam que o navegador está
em qual modo de navegação?

a) Segura.
b) De risco.
c) Deep web.
d) Anônima.
e) Abstrata.
37. (AOCP – FUNDASUS – Agente Comunitário de Saúde – 2015) Acerca dos conceitos e
fundamentos básicos da internet, a nomenclatura E-MAIL representa
a) Editor de Vídeo.
b) Bloco de Notas.
c) Planilha Eletrônica.
d) Correio Eletrônico.
e) Música Online.
38. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) O protocolo SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) é utilizado no envio de e-mails, e normalmente é utilizado em conjunto
com outros protocolos, pois sua capacidade de enfileirar mensagens no ponto receptor é
limitada. Qual das alternativas abaixo apresenta somente protocolos que normalmente são
utilizados em conjunto com o SMTP para o recebimento de e-mails?
a) HTTP, DNS.
b) XML, HTTPS.
c) POP3, IMAP.
d) STPP, HTTP.
e) POP, PROXY.
39. (AOCP – CASAN-SC – Advogado – 2009) Utilizando o MS Office Outlook 2003, instalação
padrão, português Brasil, a tecla F9 é utilizada para o atalho da opção?
a) Enviar e Receber Tudo.
b) Enviar Todos.
c) Receber Todos.
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d) Responder.
e) Responder a Todos.
40. (AOCP – UFFS – Engenheiro de Segurança do Trabalho – 2016) Acerca dos conhecimentos
básicos sobre Hardware, o termo “Onboard” é utilizado para indicar
a) que o processador possui apenas uma memória CACHE.
b) que a placa mãe possui apenas uma interface de rede.
c) que o microcomputador é monoprocessado.
d) que o microcomputador é multiprocessado.
e) que o dispositivo está integrado à Placa Mãe.
41. (AOCP – EBSERH – Técnico em Informática – 2017) É uma das partes principais do
hardware do computador e é responsável pelos cálculos, pela execução de tarefas e pela
demanda de dados. A velocidade com que o computador executa as tarefas está diretamente
ligada à velocidade desse componente. Qual é o componente em questão?
a) Memória.
b) Processador.
c) HD (Hard Disk).
d) Placa Mãe.
e) Roteador.
42. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) O Processador (CPU) é o centro do
sistema de processamento de dados. Essa unidade é constituída por três elementos básicos.
Qual desses elementos é responsável por interpretar instruções de um programa, controlar
entrada e saída de dados e controlar todas as atividades internas de uma determinada
máquina?
a) Unidade Lógica e Aritmética (ULA).
b) Unidade de Controle (UC).
c) Registradores.
d) Clock.
e) Chipset.
43. (AOCP – Prefeitura de Camaçari –Administrador – 2014) É um circuito integrado que
executa instruções de máquina, manipulando e processando dados. Esta é a definição de
a) memória RAM.
b) processador.
c) memória ROM.
d) PCI Express.
e) gabinete.
44. (AOCP – EBSERH – Técnico em Informática – 2017) FPM, RAM, DRAM, DIP, SIMM, DIMM,
DDR, DDR2, DDR3 são tipos de
a) HD.
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b) monitores.
c) memórias.
d) processadores.
e) impressoras.
45. (AOCP – EBSERH – Técnico em Informática – 2017) Esse tipo de memória permite apenas
leitura. As informações são gravadas pelo fabricante uma única vez e não é possível alterar
essa informação ou apagá-la, somente é possível acessá-la. Outra característica importante é
que esse tipo de memória não é volátil. A memória em questão é conhecida como
a) memória RAM.
b) memória ROM.
c) memória PROM.
d) memória EPROM.
e) memória Flash.
46. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) Com relação à volatilidade das
memórias do computador, marque (V) para as memórias voláteis e (N) para as não voláteis
e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) RAM
( ) ROM
( ) SRAM
( ) EPROM
( ) Cache
( ) DRAM
a) V – N – V – N – V – V.
b) N – V – N – V – N – N.
c) N – N – V – N – N – V.
d) V – V – V – V – N – V.
e) V – N – N – N – V – V.
47. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) Qual é o tipo de memória RAM que é
uma memória estática, que tem baixo consumo de energia e é extremamente rápida?
a) SSDRAM
b) SRAM
c) SDRAM
d) DRAM
e) EPRAM
48. (AOCP – FUNDASUS – Assistente de Biblioteca – 2015) Assinale a alternativa que
apresenta um tipo de memória PRIMÁRIA existente nos Computadores Pessoais.
a) SPICE.
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b) TMEM.
c) RAM.
d) PLEX.
e) EXA.
49. (AOCP – Prefeitura de Camaçari –Administrador – 2014) Um usuário de computador
deseja fazer um backup (cópia de segurança) de seus arquivos. Para isso, ele utilizará um
dispositivo de armazenamento. Assinale a alternativa que NÃO poderá ser utilizada por este
usuário para fazer sua cópia de segurança.
a) DVD-RW
b) CD-R
c) HD externo (disco rígido externo)
d) Memória RAM
e) Pen Drive
50. (AOCP – FUNDASUS – Técnico de Enfermagem – 2015) Assinale a alternativa que descreve
de forma correta uma mídia de armazenamento que utiliza a tecnologia óptica para leitura/
gravação.
a) Memória RAM.
b) Memória CACHE.
c) Cartão SD.
d) DVD.
e) Pendrive.
51. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) Na informática, existem várias
unidades de medida para expressar o tamanho de um determinado arquivo, conhecendo as
unidades de medida, responda quantos bytes contém um arquivo que tem o tamanho de 3,5
Gigabytes(GB).
a) 3.072 bytes.
b) 3.758.096.384 bytes.
c) 3.584 bytes.
d) 3.500.000.000 bytes.
e) 3.670.016 bytes.
52. (AOCP – TRE/AC – Técnico Judiciário – 2015) O bit é a unidade essencial para o
funcionamento do computador. Praticamente, todo hardware comunica- se por meio desse
sinal. O valor exato de 1KB (Um Kilobyte) é
a) 999 Bytes.
b) 1064 Bytes.
c) 2000 Bytes.
d) 1048 Bytes.
e) 1024 Bytes.
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53. (AOCP – CASAN – Advogado – 2016) Em informática, é importante entender como um
computador interpreta os dados por meio de sinais eletrônicos. O BIT (Binary Digit) é a forma
que o computador processa e interpreta os dados. Ciente disso, assinale a alternativa que
representa, em binário, o número “2015", sabendo que esse número está na base 10.
a) 0001 0001 0001
b) 1110 1110 0000
c) 1111 1111 1111
d) 0111 1101 1111
e) 1111 0110 1111
54. (AOCP – CASAN – Técnico de Laboratório – 2016) Nos hardwares dos computadores
modernos, existem vias que levam e trazem informações de/para um determinado
componente como memória e processador. Essas vias são conhecidas como
a) Barramento.
b) Microchip.
c) Memória Flash.
d) Disco Principal.
e) Memória Principal.
55. (AOCP – EBSERH – Técnico em Informática – 2017) Qual é a principal característica de um
disco rígido com tecnologia hot swap?
a) Substituição ou troca de um disco rígido sem ter a necessidade de desligar ou reiniciar o sistema
operacional.
b) Replicar dados, tornado dois ou mais discos possuírem exatamente o mesmo conteúdo.
c) Fracionamento de dados, ou seja os dados são divididos em pequenos segmentos e distribuídos entre
discos.
d) Reservar uma unidade de armazenamento apenas para guardar as informações de paridade.
e) Contar com um mecanismo de detecção de falhas.
56. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) O Hard Disk (HD) é o principal
dispositivo de armazenamento usado nos computadores, é nele que gravamos arquivos e
programas. Com o passar do tempo foi surgindo alguns tipos de Hard Disk. Qual das
alternativas abaixo apresenta apenas tipos de Hard Disk (HD)?
a) FAT, NTFS, BIN.
b) IDE, SCSI, Serial ATA.
c) SATA, FAT32, FAT16.
d) SCSI, EXT3, EXT4.
e) FAT, FAT16, FAT32.
57. (AOCP – FUNDASUS – Agente Comunitário de Saúde – 2015) Assinale a alternativa que
apresenta a porta de comunicação (barramento) utilizada para conectar o PENDRIVE.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

a) AGP.
b) USB.
c) Óptico.
d) Bluetooth.
e) Blu-Ray.
58. (AOCP – FUNDASUS – Agente Comunitário de Saúde – 2015) Acerca dos periféricos
relacionados a seguir, assinale a alternativa que apresenta um mouse.

Analisando os itens:
a) gabinete desktop;
b) teclado;
c) mouse;
d) impressora
e) tablet
59. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) O sistema operacional é uma interface
entre a máquina e o usuário que proporciona uma forma amigável de comunicação entre
esses. Assinale a alternativa INCORRETA sobre sistema operacional.
a) Uma das funções do sistema operacional é controlar os dispositivos de entrada e saída.
b) Fornece recursos de comunicação, conexão e controle a redes de computadores.
c) Monitora o estado de cada parte da memória.
d) Controla todos os recursos de hardware, porém, recursos de software, como o gerenciamento do
processo de um programa, não é de sua responsabilidade.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

e) O sistema operacional tem a função de manipulação de arquivos e também faz o gerenciamento do
tempo gasto da CPU pelos usuários.
60. (AOCP – COREN/SC – Administrador – 2013) Sobre conceitos de Hardware e Software,
assinale a alternativa correta.
a) A memória RAM é um chip de memória à bateria no computador que armazena informações sobre a
inicialização do computador.
b) Drivers são programas específicos que fazem a comunicação entre o Sistema Operacional do
computador e o Hardware.
c) Memória Cache L1 é uma memória volátil presente na memória ROM.
d) O cooler é uma memória de alta velocidade que fica próxima à CPU e consegue acompanhar a
velocidade de trabalho da CPU.
e) No computador a perda da configuração da BIOS ocorre exclusivamente por problemas na memória
RAM da máquina.
61. (AOCP – Colégio Pedro II – Assistente de Alunos – 2013) Em relação a conceitos de
Hardware e Software, assinale a alternativa correta.
a) PCI-Express é um barramento de entrada mais rápido que os tradicionais slots AGP, estes slots são
utilizados exclusivamente para conexão do HD (Hard Disk) e drive leitor de CD/DVD na placa mãe do
computador.
b) Software é a parte lógica do computador como, por exemplo, placa de vídeo.
c) O processador de texto Microsoft Word e a planilha eletrônica Microsoft Excel são exemplos de
Software Aplicativo.
d) O Sistema Operacional Windows 7 é um exemplo de Software Livre e tem seu código fonte acessível.
e) Memória ROM e Memória RAM são softwares responsáveis por gerenciar a comunicação entre
computador e Sistema Operacional.
62. (AOCP – TRE/AC – Técnico Judiciário – 2015) Os softwares são essenciais para a interação
homem/máquina. Existem softwares que são proprietários e outros que são livres. Segundo
a Fundação para o Software Livre, é considerado livre qualquer programa que pode ser
copiado, usado, modificado e redistribuído de acordo com as necessidades do usuário. Dessa
forma, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de software livre.
a) iOS.
b) Windows Server.
c) Ubuntu Linux.
d) MS-Offíce.
e) Windows 7.
63. (AOCP – Prefeitura de Valença/BA - Técnico Ambiental - 2016) No Sistema Operacional
Windows 7, ao pressionar a tecla

(Winkey),

a) o sistema operacional será desligado.
b) o sistema operacional entrará em modo de economia de energia.
c) será acionado o Windows Explorer.
d) será acionado o gerenciador de tarefas.
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e) será acionado o menu iniciar.
64. (AOCP – Prefeitura de Paranavaí - 2013) Atalhos são opções que facilitam a vida do
usuário com o uso do computador. Considerando o Sistema Operacional Windows 7
Professional, (instalação padrão Português - Brasil) assinale a alternativa INCORRETA.
Obs.: o caractere “+” serve apenas para interpretação.
a) Alt+Tab troca a janela sendo visualizada
b) Windows+R abre o comando Executar
c) Alt+Esc circula entre as janelas abertas
d) Windows+U abre o Gerenciador de utilitários
e) Windows+P abre a janela de pesquisa
65. (AOCP – BRDE - Assistente Administrativo - 2012) Utilizando o comando msconfig no
menu executar do Windows XP professional, instalação padrão português Brasil, o usuário
terá acesso ao
a) painel de controle.
b) utilitário de configuração do sistema.
c) ferramentas administrativas.
d) prompt de comando.
e) calculadora do Windows.
66. (AOCP – BRDE - Assistente Administrativo - 2012) Com relação ao ambiente operacional
Windows XP professional, instalação padrão português Brasil, quando o usuário precisa
alterar o idioma do teclado, ou adicionar e remover configurações de teclado, qual o ícone do
painel de controle, exibido em modo clássico, que ele deverá acessar para fazer esta
alteração?
a) Controle de idiomas.
b) Controle de teclados.
c) Teclado.
d) Opções regionais e de idioma.
e) Adicionar ou remover hardware.
67. (AOCP – FUNDASUS - Analista/Jornalista - 2015) Assinale a alternativa que apresenta o
cliente de e-mail padrão do Sistema Operacional Windows XP.
a) IncrediMail.
b) BrOffice.
c) Open Office.
d) Microsoft Writter
e) Outlook Express.
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68. (AOCP – FUNDASUS - Assistente de Biblioteca - 2015) Considerando a Área de Trabalho
do sistema operacional Windows XP, em sua instalação padrão, assinale a alternativa correta.
a) A hora atual do sistema é exibida na barra de tarefas.
b) O menu iniciar fica localizado no topo do desktop.
c) O ícone da Lixeira não pode ser visualizado.
d) O papel de parede não pode ser alterado por uma imagem pessoal.
e) O canto superior direito exibe o fuso horário mundial.
69. (AOCP – FUNDASUS - Assistente de Biblioteca - 2015) No sistema operacional Windows
XP, em sua instalação padrão, quando o usuário executa a tecla de atalho ALT + F4, Obs.
O caractere “+” foi utilizado apenas para a interpretação da questão.
a) abre-se o editor de texto Bloco de Notas.
b) abre-se o utilitário para manutenção de disco Scandisk.
c) é permitido que o usuário encerre o programa em execução.
d) é permitido que o usuário abra o Painel de Controle.
e) é acessado o Gerenciador de Tarefas.
70. (AOCP – SEJUS/CE - Agente Penitenciário - 2017) Assinale a alternativa que apresenta
uma Ferramenta NÃO disponível, POR PADRÃO, no sistema operacional Windows 7.
a) Desfragmentador de Disco.
b) Compactador/Descompactador de arquivos .rar.
c) Agendador de Tarefas.
d) Editor de Caracteres Particulares.
71. (AOCP – EBSERH – Técnico em Informática – 2016) São pequenos pedaços de programas
que se copiam sozinhos e se agregam (infectam) a outros programas quando são executados.
Alguns não são prejudiciais, outros, por sua vez, podem danificar um sistema operacional e
os programas do computador. O tipo de vírus em questão normalmente tem extensões como:
.COM, .EXE, .VBS, .PIF. Esse tipo de vírus é conhecido como
a) vírus de BOOT
b) vírus de Programa.
c) worms.
d) vírus de Macro.w
e) vírus stealtf.
72. (AOCP – DESENBAHIA – Técnico Escriturário – 2017) Sobre o golpe praticado na internet
e conhecido como Phishing, assinale a alternativa correta.
a) É um tipo de fraude no qual um golpista procura induzir uma pessoa a fornecer informações
confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado, com a promessa de futuramente receber algum
tipo de benefício.
b) É o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade, com o
objetivo de obter vantagens indevidas.
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c) É uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente,
ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental.
d) Hoax é um tipo específico de Phishing que envolve a redireção da navegação do usuário para sites
falsos, por meio de alterações no serviço de DNS.
e) É um tipo de fraude por meio da qual um golpista tenta obter dados pessoais e financeiros de um
usuário, pela utilização combinada de meios técnicos e engenharia social.
73. (AOCP – CASAN – Assistente Administrativo – 2017) Na atualidade, com o advento da
internet e da informação, tornaram-se muito comuns diferentes formas de ataques a
computadores. Esses crimes, os quais todos os usuários correm o risco de sofrer, podem
causar danos aos computadores e aos seus usuários, como perda de arquivos, invasão de
privacidade, danos financeiros, dentre outros. Sendo assim, existe uma gama de técnicas para
vitimar um computador. Assinale a alternativa que apresenta somente o nome de técnicas de
ataque a computadores.
a) Trojan, McAfee, Spam.
b) Worms, DoS, Phishing.
c) Vírus, Conficker, Kaspersky.
d) Stuxnet, Cavalo-de-Tróia, Avira.
e) Avast, Comodo, Spyware.
74. (AOCP – SEJUS/CE – Agente Penitenciário – 2017) Preencha a lacuna e assinale a
alternativa correta.
Um(a)_________________ se usado(a) de forma maliciosa e instalado(a) pode permitir
estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos, sem que o navegador emita alertas
indicativos de risco.
a) certificado EV SSL
b) certificado auto-assinado
c) criptografia de chaves assimétricas
d) criptografia de chave simétrica
75. (AOCP – CODEM/PA – Analista Fundiário – 2017) Com relação aos certificados de
segurança para navegação de internet, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Certificados de segurança são utilizados para minimizar riscos de invasão e interceptação de dados.
b) Erros na configuração de data e hora do computador podem gerar erros ou mensagens de erro para
o usuário.
c) Certificados vencidos podem gerar erros ou mensagem de erro para o usuário.
d) Padrões antigos de certificados podem gerar erros ou mensagem de erro para o usuário.
e) A falta de certificado de segurança impede a navegação de internet.
76. (AOCP – BRDE – Assistente Administrativo – 2012) A segurança das informações é algo
muito importante na informática, por isso nos dias atuais a utilização de rotinas de backup
tem aumentado. Ao contrário do que muitos pensam que backup é apenas copiar e colar em
um outro local, existem alguns tipos de backup, e cada um tem suas características. Assinale
a alternativa correta a respeito dos tipos de backup.
a) O Backup incremental copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup sequencial. Não
marca os arquivos como arquivos que passaram por backup.
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b) O Backup diário copia apenas os arquivos criados no dia em que o backup é executado.
c) O Backup diferencial copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou
incremental.
d) O Backup incremental copia apenas arquivos criados desde o último backup normal.
e) O Backup diferencial copia apenas arquivos criados desde o último backup incremental.
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DIREITO CONSTITUCIONAL – PROF. RICARDO VALE / PROFA. NÁDIA CAROLINA
1. (AOCP / ISS Juiz de Fora – 2016) A instituição do Estado Democrático visa garantir:
a) a liberdade, a igualdade e a limitação do acesso à justiça para conferir equidade nos controles
processuais, promovendo o imediatismo na prestação jurisdicional.
b) uma sociedade fraterna e solidária, independente de preconceitos.
c) o bem-estar, a insegurança e a restrição da liberdade, como forma de assegurar a dignidade humana,
pelo resguardo da integridade física dos indivíduos.
d) o desenvolvimento paulatino da região sul, para assegurar que a região norte logre suplantar os
problemas derivados da escassez de água.
e) a liberdade, a igualdade e a justiça.
2. (AOCP/DESENBAHIA – 2009) Assinale a alternativa correta. A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento
a) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
b) garantir o desenvolvimento nacional.
c) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
d) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.
e) a cidadania.
3. (AOCP/ DESENBAHIA – 2017) Acerca dos direitos e deveres consagrados pelo art. 5º da
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo autorizado o anonimato.
b) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
não comportando, no entanto, indenização por dano moral ou à imagem.
c) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
d) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
e) Aos autores, pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, direito
este de caráter personalíssimo, sendo intransmissível, mesmo aos herdeiros.
4. (AOCP / Agepen-CE – 2017) Acerca das disposições contidas no texto da Constituição
Federal, assinale a alternativa correta.
a) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa consistem em um dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil, assim previstos expressamente na Constituição Federal.
b) É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o direito ao anonimato.
c) O pluralismo político é um dos princípios previstos de maneira expressa na Constituição, que regem
as relações internacionais da República Federativa do Brasil.
d) A inviolabilidade do domicílio, prevista de forma expressa no texto constitucional, é excepcionada no
caso de flagrante delito ou desastre.
5. (AOCP/ CISAMUSEP – 2016) De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, acerca
dos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta.
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a) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
b) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização e a
interferência estatal em seu funcionamento se dá por meio da exigência de licença especial.
c) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por
decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
d) Ninguém poderá ser compelido a associar-se, todavia, uma vez associado, a permanência é
obrigatória, salvo disposição legal em contrário.
e) Às entidades associativas não pode ser conferida legitimidade para representar seus filiados
judicialmente, sendo que, ainda que haja autorização expressa, a legitimidade alcançará apenas a
representação extrajudicial.
6. (AOCP/ Prefeitura de Juazeiro-BA – 2016) A respeito dos “Direitos e deveres individuais e
coletivos” descritos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
a) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, sendo apenas exigida
prévia autorização da autoridade competente.
b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, ressalvada a
possibilidade de censura ou licença para as atividades artísticas.
c) No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização prévia, em dinheiro, independentemente da ocorrência de dano.
d) 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”.
e) A pequena propriedade rural, assim definida em lei, quando trabalhada pela família, poderá ser objeto
de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva.
7. (AOCP/ EBSERH – 2015) Assinale a alternativa correta.
a) Os direitos e deveres individuais e coletivos, previstos no artigo 5º da Constituição Federal, não se
estendem aos estrangeiros.
b) A autoridade pública só poderá usar a propriedade particular, se for assegurada ao proprietário
indenização prévia, independentemente de dano, mesmo que haja iminente perigo público.
c) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
d) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo possível a
censura ou licença.
e) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
8. (AOCP/ EBSERH – 2014) A respeito do direito de reunião previsto no inciso XVI do art. 5º
da Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar que:
a) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente
de prévio aviso à autoridade competente.
b) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente
de frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.
c) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante a
autorização da autoridade competente.
d) 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.
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e) todos podem reunir-se pacificamente, com armas, em locais abertos ao público, mediante a
autorização da autoridade competente.
9. (AOCP / Agepen-CE – 2017) Referente aos direitos e às garantias fundamentais previstos
na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
a) A autoridade pública somente pode penetrar em um domicílio com ordem judicial e desde que durante
o dia.
b) É plena a liberdade de associação para quaisquer fins, inclusive a de caráter paramilitar.
c) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático.
d) Nenhum brasileiro, nato ou naturalizado, será extraditado.
(AOCP/ EBSERH – 2016) Um advogado é procurado por um
10. cliente que objetiva a retificação de dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral, sendo que
o cliente não prefere fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Nesse caso, qual
é a medida mais adequada para garantir os direitos desse cliente?
a) Mandado de Segurança.
b) Habeas Data.
c) Habeas Corpus.
d) Mandado de Injunção.
e) Ação Popular.
11. (AOCP/ Prefeitura de Juazeiro-BA – 2016) Segundo a constituição federal, no Brasil não
haverá penas de morte, salvo em caso de
a) guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso XlX, de caráter não perpétuo e cruéis.
b) guerra, de caráter perpétuo, de trabalho desigual.
c) guerra, de caráter perpétuo e caça.
d) guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso XlX,de caráter perpétuo,de trabalho forçado, de
banimento e cruéis.
e) guerra, trabalho forçado e ineficiência, de banimento e cruéis.
12. (AOCP/ EBSERH – 2015) A Constituição Federal de 1988 estipula uma série de direitos e
garantias fundamentais. Em relação ao assunto, é correto afirmar que
a) é a todos assegurado, mediante pagamento de taxa, o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
b) não há previsão de nenhuma forma de pena de morte.
c) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associações legalmente constituídas em
defesa dos interesses de seus associados ou de outrem.
d) o brasileiro naturalizado poderá ser banido em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.
e) são inafiançáveis os crimes definidos como hediondos, respondendo os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem.
13. (AOCP/ UFC – 2015) No tocante aos Direitos e garantias fundamentais, é INCORRETO
afirmar que:
a) o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional.
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b) as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
c) os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte.
d) a todos, são assegurados a razoável duração do processo judicial, com exceção do administrativo, e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
e) os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes às emendas constitucionais.
14. (AOCP/ UFG – 2015) A Constituição Federal de 1988 estipula uma série de direitos e
garantias fundamentais.
Em relação ao assunto, é correto afirmar que
a) é a todos assegurado, mediante pagamento de taxa, o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
b) não há previsão de nenhuma forma de pena de morte.
c) o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por associações legalmente constituídas em
defesa dos interesses de seus associados ou de outrem.
d) o brasileiro naturalizado poderá ser banido em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.
e) são inafiançáveis os crimes definidos como hediondos, respondendo os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem.
15. (AOCP/ UFSM – 2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas, de acordo com a Legislação Brasileira.
I. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
II. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
III. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
IV. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos
em lei.
a) Apenas I e III.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) I, II, III e IV.
16. (AOCP/ UFMT – 2014) De acordo com a Constituição Federal, a lei regulará a
individualização da pena e adotará, EXCETO
a) privação ou restrição da liberdade
b) perda de bens
c) pena de caráter perpétuo
d) prestação social alternativa
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e) suspensão ou interdição de direitos.
17. (AOCP/ UFS – 2014) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
De acordo com a Constituição Federal, conceder-se-á “habeas-data":
I. para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
II. para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
III. sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
IV. para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo.
a) Apenas I e III
b) Apenas III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV
e) I, II, III e IV
18. (AOCP/ DESO/SE – 2013) De acordo com a Constituição Federal, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: partido político com representação no
Congresso Nacional e por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída
e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.
II. Conceder-se-á “habeas-data” sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania.
III. Conceder-se-á mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à
pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de
caráter público e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo.
IV. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência.
a) Apenas II, III e IV.
b) Apenas I e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II, III e IV.
19. (AOCP/ BRDE – 2012) O direito à retificação dos dados sobre a pessoa do impetrante
trata-se de uma garantia denominada
a) mandado de injunção.
b) Habeas data.
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c) Habeas corpus.
d) Mandado de segurança.
e) Ação Civil Pública.
20. (AOCP/ Pref. Ibiporã/PR – 2011) Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.
I. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
II. 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 dispensável prévio aviso à autoridade competente.
III. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
IV. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas dependem de autorização, sendo
vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e IV.
e) I, II, III e IV.
21. (AOCP/ CODEM-PA – 2017) Considerados essenciais para a efetivação dos direitos
mínimos de existência, os direitos sociais são elevados a nível constitucional, de forma a
auxiliar na garantia da efetivação da dignidade da pessoa humana. Considerando os direitos
sociais expressos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta sobre o
direito dos trabalhadores urbanos e rurais.
a) Os trabalhadores têm direito à remuneração superior quando do serviço extraordinário, bem como a
possibilidade de participação nos lucros, ou resultados da empregadora, sendo esta desvinculada da
remuneração.
b) O piso salarial deve ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Além disso, a
remuneração do trabalho diurno deve ser superior à do noturno.
c) Os trabalhadores têm direito ao repouso semanal remunerado, dando-se preferência aos sábados e
domingos, bem como a proteção contra a despedida por justa causa, à qual implicará indenização
compensatória.
d) Os trabalhadores têm direito ao seguro contra acidentes de trabalho, cujo recolhimento fica a cargo
do empregado, mas não afasta a responsabilização por dolo ou culpa, a qual recai sobre o empregador.
e) É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir de quatorze anos, desde que sejam realizados atos que reduzam os riscos inerentes
à atividade desenvolvida, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
22. (AOCP / Agepen-CE – 2017) É/são direito(s) dos trabalhadores urbanos e rurais,
previsto(s) expressamente na Constituição Federal:
a) salário mínimo, fixado em lei complementar, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes semestrais que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
b) proteção em face da automação, na forma da lei.
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c) salario mínimo, fixado em norma infralegal, regionalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes anuais que lhe preservem o poder
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
d) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salario, com a duração de cento e oitenta dias.
23. (AOCP/ Prefeitura de Juazeiro – 2016) De acordo com a Constituição Federal de 1988, são
exemplos de direitos sociais:
a) a educação, o trabalho, a greve.
b) o transporte, a segurança e o ir e vir.
c) a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados.
d) a moradia, a família, a alimentação.
e) a educação, a segurança, a reunião.
24. (AOCP / Agepen-CE – 2017) De acordo com as disposições acerca da nacionalidade,
constantes na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.
a) Os nascidos na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros que estejam a serviço do seu país
são brasileiros natos.
b) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, que estejam a serviço da República
Federativa do Brasil, somente são brasileiros natos se forem registrados em repartição brasileira
competente ou vierem a residir na República Federativa do Brasil e optarem, em qualquer tempo, depois
de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
c) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República
Federativa do Brasil há dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a
nacionalidade brasileira.
d) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que
sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do
Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
25. (AOCP/ Câmara de Rio do Sul – 2016) Considerando o que dispõe a Constituição Federal,
acerca da Nacionalidade, assinale a alternativa correta.
a) São brasileiros naturalizados os nascidos na República Federativa do Brasil, de pais estrangeiros,
desde que estes não estejam a serviço de seu país.
b) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde
que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
c) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde
que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa
do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
d) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República
Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram
a nacionalidade brasileira.
e) São brasileiros naturalizados os estrangeiros, originários de países de Língua Portuguesa, com
residência no Brasil há mais de seis meses ininterruptos e que tenham idoneidade moral.
26. (AOCP/ Pref. Vitória da Conquista/BA – 2013) De acordo com a Constituição Federal, são
brasileiros naturalizados
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país.
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b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço da República Federativa do Brasil.
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
d) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de
quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.
e) os portugueses, enquanto permanecerem em solo brasileiro, ainda que não residentes no país.
27. (AOCP / Agepen-CE – 2017) Assinale a alternativa INCORRETA a respeito da disciplina
constitucional da administração pública.
a) As funções, os cargos e os empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
b) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
c) É garantido, ao servidor público civil, o direito à livre associação sindical.
d) É vedada toda e qualquer acumulação remunerada de cargos públicos.
28. (AOCP/ TRE-AC – 2015) Referente à administração pública direta e indireta, assinale a
alternativa correta.
a) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, desde que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros naturalizados, desde que residentes no país
há mais de 5 anos.
b) É proibido ao servidor público realizar greve.
c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.
d) Somente por lei complementar 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.
e) 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.
29. (AOCP/ Colégio Pedro II – 2013) De acordo com o que expressamente dispõe a
Constituição Federal, no que se refere à Administração Pública e suas disposições gerais, a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
a) de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
b) de legalidade, pessoalidade, motivação e eficácia.
c) de moralidade, impessoalidade, sigilo dos atos e arbitrariedade.
d) de legalidade, pessoalidade, sigilo dos atos e eficácia.
e) de moralidade, impessoalidade, motivação e sigilo dos atos.
(AOCP/ Colégio Pedro II – 2013) De acordo com a Constituição
30. Federal, no que tange às disposições gerais da Administração Pública, assinale a
alternativa correta.
a) É vedada qualquer acumulação remunerada de cargos públicos.
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b) É possível qualquer acumulação remunerada de cargos públicos.
c) É possível a acumulação de dois cargos públicos de professor, quando houver compatibilidade de
horários.
d) Somente é possível acumulação de cargos públicos de professor.
e) É possível a acumulação de dois ou mais cargos públicos de professor, independentemente de
qualquer condição.
31. (AOCP/ Colégio Pedro II – 2013) De acordo com a Constituição Federal, no que se refere
à Administração Pública e suas Disposições Gerais, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. 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.
II. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.
III. 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.
IV. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração de pessoal do serviço público.
a) Apenas I.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
32. (AOCP/ Colégio Pedro II – 2013) De acordo com a Constituição Federal, a remuneração e
o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta,
autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União
a) não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
b) não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, do Presidente da República.
c) não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça.
d) poderão exceder, em apenas 10% (dez por cento), o subsídio mensal, em espécie, do Presidente da
República.
e) poderão exceder, em apenas 10% (dez por cento), o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça.
33. (AOCP/ TCE-PA – 2012) Assinale a alternativa que retrata corretamente o princípio da
Administração Pública mencionado.
a) Publicidade, segundo a qual a Administração Pública deve agir com boa-fé.
b) Impessoalidade, de acordo com qual a Administração Pública não pode agir beneficiando uns e
prejudicando outros.
c) Eficiência, é a transparência da Administração Pública.
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d) Moralidade administrativa, é a prevalência do interesse público sobre o privado.
e) Legalidade, a Administração Pública pode fazer tudo o que a lei não proibir expressamente.
34. (AOCP/ Colégio Pedro II – 2010) Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo com a Constituição Federal, os atos de
improbidade administrativa importarão
I. a suspensão dos direitos políticos.
II. a perda da função pública.
III. a indisponibilidade dos bens.
IV. ressarcimento ao erário.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e IV.
e) I, II, III e IV.
35. (AOCP/ TRT 9a Região – 2004) Considerando que 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, é correto afirmar que
cabe à lei dispor sobre:
I. O prazo de duração do contrato.
II. Os controles de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.
III. Os critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes.
IV. A remuneração do pessoal.
Assinale alternativa correta:
a) somente a proposição II está incorreta
b) somente a proposição III está incorreta
c) somente a proposição IV está incorreta
d) todas as proposições estão corretas
e) todas as proposições estão incorretas
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GABARITO – DIREITO CONSTITUCIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LETRA E
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA E

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

LETRA D
LETRA E
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA D

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

LETRA D
LETRA D
LETRA D
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA D
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DIREITO ADMINISTRATIVO – PROF. HERBERT ALMEIDA
1. (Instituto AOCP – Advogado (HUJB-UFCG)/EBSERH/2017) Um profissional foi irregularmente
empossado no cargo público de advogado da Prefeitura de Cajazeiras, tendo praticado diversos atos
em nome da administração e no interesse público. Após a constatação da irregularidade, por processo
administrativo regular, a Prefeitura Municipal afastou o servidor, mas reconheceu como válido todos os
atos praticados por ele, tendo aplicado como justificativa para tal, o princípio da
a) celeridade.
b) eficiência.
c) presunção da veracidade dos atos.
d) moralidade administrativa.
e) impessoalidade.
2. (Instituto AOCP – Advogado (HDT-UFT)/EBSERH/2015) Assinale a alternativa correta.
a) O Direito Administrativo é um ramo do Direito Público que tem por objeto exclusivo regular as
relações entre a Administração Pública e os administrados.
b) Os Princípios que regem o Direito Administrativo são unicamente os previstos no art. 37 da
Constituição Federal.
c) O Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Interesse Privado impede que quaisquer
atos da Administração Pública sejam revistos pelo Poder Judiciário.
d) Pelo Princípio da Publicidade, todos os atos da Administração Pública devem ser públicos, sem
exceção.
e) Os atos discricionários do administrador público devem estar vinculados ao Princípio da
Razoabilidade.
3. (Instituto AOCP – Advogado (HC-UFG)EBSERH/2015) A Súmula 683/13 do STF, que reafirma
legitimidade sobre o limite de idade em concurso público pela natureza das atribuições do cargo, é um
parâmetro para o entendimento de qual princípio do Direito Administrativo?
a) Autotutela.
b) Presunção de legitimidade.
c) Isonomia.
d) Finalidade.
e) Motivação.
4. (Instituto AOCP – Técnico em Contabilidade (HUJB-UFCG)/EBSERH/2017) Na administração
pública brasileira, uma universidade integrante da administração indireta é reconhecida como
autarquia, uma entidade auxiliar da administração pública estatal. Nesse contexto, assinale a
alternativa correta.
a) Dentre as principais características das autarquias, está o fato de que os atos dos seus dirigentes
equiparam-se aos atos financeiros, sujeitos a mandato de segurança e à ação especial. As despesas
relativas a compras, serviços e obras dispensam as normas de licitação.
b) Sendo a autarquia um serviço público descentralizado, personalizado e autônomo, ela está
dispensada do controle de vigilância, orientação e correção da entidade estatal a que estiver vinculada.
c) Por ser entidade com personalidade de direito público interno, a autarquia recebe a execução de
serviço público por transferência, não agindo por delegação e sim por direito próprio e com autoridade
pública, da competência que lhe for outorgada.
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d) As autarquias adquirem privilégios tributários e estão dispensadas por lei de fornecer
esclarecimentos quanto aos objetivos e fins, para adequar-se às normas regulamentares e ao plano
global do Governo.
e) As autarquias integram o organismo estatal e seu orçamento é diferenciado ao das entidades
estatais, conforme determinado pelo disposto na Lei 4.320/64.
5. (Instituto AOCP – Advogado (HUJB-UFCG)/EBSERH/2017) A administração pública poderá
distribuir suas competências administrativas a pessoas jurídicas autônomas, para fins de garantir o
cumprimento de suas obrigações constitucionais. A tal ato dá-se o nome de
a) Imposição.
b) Delegação.
c) Desconcentração.
d) Outorga.
e) Descentralização.
6. (Instituto AOCP – Advogado/CASAN/2016) Quanto à Administração Pública Indireta, assinale a
alternativa correta.
a) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia, empresa pública, sociedade de economia
mista e fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.
b) A criação de subsidiárias pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como sua
participação em empresas privadas, depende de autorização legislativa, exceto se já houver previsão
para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que a lei
criadora é a própria medida autorizadora.
c) A fundação pública não pode ser extinta por ato do Poder Público.
d) O chefe do Poder Executivo poderá, por decreto, extinguir empresa pública ou sociedade de
economia mista.
e) A sociedade de economia mista poderá ser estruturada sob qualquer das formas admitidas em
direito.
7. (Instituto AOCP – Técnico em Contabilidade/CASAN/2016) Quanto à questão da
Administração Pública, sabemos que ela se divide em direta e indireta. Dessa forma, a Administração
Indireta é composta pelas autarquias e entidades paraestatais. Em se tratando da CASAN (Companhia
Catarinense de Águas e Saneamento), é correto afirmar que
a) é uma entidade paraestatal, pois se trata de uma empresa de capital misto e atua por meio de
convênios de concessão firmados com as prefeituras municipais.
b) é uma entidade paraestatal, pois se trata de uma empresa de capital fechado e atua por meio de
convênios de permissão firmados exclusivamente pela união.
c) é uma autarquia, pois seu capital é exclusivamente do Estado e atua por meio de convênios de
permissão firmados com o legislativo municipal.
d) é uma autarquia, pois seu capital é exclusivamente dos municípios e atua por meio de convênios de
concessão firmados com o executivo municipal.
e) é uma fundação, pois se trata de uma empresa de capital fechado e atua por meio de convênios de
concessão firmados com as prefeituras municipais.
8. (Instituto AOCP – Técnico em Contabilidade/EBSERH/2015) A autarquia, embora seja uma
forma de descentralização administrativa, integra o organismo
a) humano.
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b) explicativo.
c) discriminatório.
d) popular.
e) estatal.
9. (Instituto AOCP – Técnico em Contabilidade/EBSERH/2015) Assinale a alternativa que
apresenta um exemplo de administração direta ou centralizada.
a) Os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e seus Ministérios.
b) As autarquias.
c) As entidades paraestatais.
d) As sociedades de economia mista.
e) As fundações.
10. (Instituto AOCP – Advogado/EBSERH/2017) Em relação aos atos administrativos e às
licitações, assinale a alternativa correta.
a) O ato administrativo discricionário não está sujeito à apreciação do Poder Judiciário.
b) A imperatividade é atributo do ato administrativo contido no denominado poder extroverso do
Estado.
c) As entidades que não são controladas pela União, Estados, Municípios ou Distrito Federal não estão
sujeitas às imposições da Lei n. 8.666/1993.
d) A homologação é o ato que atribui ao vencedor o objeto da licitação, encerrando o certame.
e) É faculdade da administração pública e dos participantes, com base no princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, a observância das normas e das condições do edital.
11. (Instituto AOCP – Advogado/EBSERH/2015) Assinale a alternativa correta.
a) A Administração Pública tem função exclusivamente administrativa.
b) Os atos administrativos não possuem autoexecutoriedade, dependendo sempre da intervenção do
Poder Judiciário para executar os seus atos.
c) O administrador não fica vinculado aos fundamentos de seus atos discricionários.
d) A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
e) Os atos administrativos revogados por motivo de conveniência ou oportunidade não podem ser
apreciados pelo Poder Judiciário.
12. (AOCP – Assistente Administrativo/FUNDASUS/2015) Assinale a alternativa que apresenta
as particularidades circunstanciais que especificam o ato administrativo e justificam que se formule um
conceito que o isole entre os demais atos jurídicos.
a) No que concerne às condições de sua válida produção e no que atina à eficácia que lhe é própria.
b) No que concerne aos atributos organizacionais e no que atina à produtividade intrínseca desses
atributos.
c) No que concerne ao acompanhamento do servidor público e no que atina às ações disciplinares.
d) No que concerne às peculiaridades públicas e no que atina à proteção da empresa pública.
e) No que concerne aos acordos trabalhistas e no que atina aos processos administrativos.
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13. (Instituto AOCP – Assistente Legislativo/Câmara de Maringá-PR 2017) Os Poderes
Administrativos são inerentes à Administração Pública e possuem caráter instrumental, ou seja, são
instrumentos de trabalho essenciais para que a Administração possa desempenhar as suas funções
atendendo o interesse público. De acordo com o Poder Administrativo, relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.
1. Poder Vinculado.
2. Poder Discricionário.
3. Poder Hierárquico.
4. Poder Disciplinar.
5. Poder Regulamentar.
( ) Autorização para porte de arma.
( ) Aplicação de pena de suspensão ao servidor público.
( ) A prática de ato (portaria) de aposentadoria de servidor público.
( ) O chefe do poder executivo expediu um decreto explicando o conteúdo de uma lei.
( ) Distribuir e escalonar as funções de seus órgãos.
a) 3 – 4 – 2 – 1 – 5.
b) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
c) 2 – 4 – 1 – 5 – 3.
d) 5 – 2 – 4 – 3 – 1.
e) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
14. (AOCP – Auditor Fiscal/Prefeitura de Juiz de Fora-MG/2016) O exercício do poder de polícia
administrativa, por meio de sua modalidade repressiva, caracteriza- se através da
a) emissão de alvará de construção.
b) emissão de carteira de motorista.
c) autorização de uso de bem público.
d) expedição do alvará do corpo de bombeiros.
e) imposição de multa.
15. (Instituto AOCP – Advogado/CASAN/2016) Sobre os Poderes Administrativos, assinale a
alternativa correta.
a) O poder de polícia administrativa, exercido pelo Estado, consiste unicamente na prevenção e
repressão a infração da lei penal.
b) O Poder Judiciário não pode intervir nos atos administrativos discricionários, nem mesmo quando o
administrador se afasta dos motivos que o levou a praticar o ato.
c) O poder regulamentar da administração pública pode ser expresso por meio de resoluções,
portarias, deliberações e instruções.
d) O poder vinculado implica liberdade a ser exercida pelo administrador nos limites fixados na lei.
e) O poder disciplinar da Administração Pública consiste na obrigação que a Administração tem em
proporcionar treinamentos e educação aos servidores, para sempre manter a eficiência e a disciplina
na administração.
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16. (AOCP – Advogado/CODEM-PA/2017) Conforme dispõe o art. 3º, da Lei Federal n° 8.666/93,
a licitação é destinada a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, de forma a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e a promoção do desenvolvimento nacional.
O mesmo artigo legal ainda determina que sejam observados os seguintes princípios:
a) legalidade, morosidade, igualdade e liberdade.
b) impessoalidade, liberdade, legalidade e moralidade.
c) liberdade, legalidade, impessoalidade, morosidade.
d) moralidade, legalidade, impessoalidade e igualdade.
e) legalidade, fraternidade, moralidade e igualdade.
17. (AOCP – Advogado/CODEM-PA/2017) No que tange às modalidades licitatórias, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) A modalidade da qual participam interessados de ramo relacionado ao objeto do futuro contrato,
podendo estar cadastrado ou não, escolhidos e convidados pela unidade administrativa em número
mínimo de três, a qual deverá afixar, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, é denominada
convite.
b) A modalidade licitatória entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para
a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens
imóveis a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação, é chamada de tomada
de preços.
c) Quando a Administração abre a possibilidade a quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores,
conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias, tem-se a modalidade licitatória legalmente nominada como concurso.
d) Concorrência 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.
e) O pregão, modalidade licitatória criada após as demais existentes, destina-se à aquisição, por
quaisquer interessados, de bens e serviços comuns, sem limite de valor, em que a disputa é feita por
meio de propostas e lances em sessão pública.
18. (Instituto AOCP – Assistente Legislativo/Câmara de Maringá-PR/2017) Em relação às
licitações, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Concorrência 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.
b) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
c) Convite é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem
a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento
das propostas, observada a necessária qualificação.
d) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico,
científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.
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e) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a
alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao
valor da avaliação.
19. (Instituto AOCP – Analista Administrativo - Área Administrativa/EBSERH/2017) Informe
se é Verdadeiro (V) ou Falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência
correta.
( ) Em igualdade de condições, como critério de desempate no processo licitatório, será assegurada
preferência aos bens e serviços produzidos no país.
( ) São princípios da licitação, dentre outros, a publicidade, o procedimento formal e a vinculação ao
instrumento convocatório.
( ) É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública.
a) F – F – F
b) F – V – F.
c) F – V – V.
d) V – F – F.
e) V – V – V.
20. (Instituto AOCP – Assistente Administrativo/Câmara de Maringá-PR/2017) Dentre outras,
são características dos contratos administrativos:
a) informalidade e pessoalidade.
b) pessoalidade e cláusulas exorbitantes.
c) onerosidade e informalidade.
d) unilateralidade e cláusulas exorbitantes.
e) comutatividade e não onerosidade.
21. (Instituto AOCP – Assistente Administrativo/Câmara de Maringá-PR/2017) Sobre os
contratos administrativos, assinale a alternativa correta.
a) Devem ser obrigatoriamente escritos, pois são formais.
b) À administração, cabe a remuneração e, ao particular, cabe o cumprimento ou a execução do
contrato.
c) São impessoais, pois não exigem que a execução seja efetuada pela pessoa que se obrigou perante
à Administração.
d) O termo “exorbitante” é empregado no sentido de que extrapola as cláusulas usuais do direito
privado.
e) A finalidade de um contrato administrativo é a tutela do interesse particular, configurando a
unilateralidade.
22. (Instituto AOCP – Assistente Administrativo (HUJB-UFCG)/EBSERH/2017) Os contratos
administrativos são regulados pela Lei nº 8.666/1993 e pelos preceitos de direito público. Além disso,
quais são os princípios e disposições que se aplicam de forma suplementar nesses contratos?
a) Os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
b) Os princípios da constituição federal e as disposições de direito trabalhista.
c) Os princípios da teoria geral dos sistemas e as disposições de direito financeiro.
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d) Os princípios dos decretos suplementares e as disposições de direito econômico.
e) Os princípios da teoria das relações humanas e as disposições de direito penal.
23. (Instituto AOCP – Assistente Administrativo (HRL-UFS)/EBSERH/2017) Enquanto na Lei
de Licitações o prazo para assinatura do contrato é de no máximo 60 dias, na modalidade de pregão,
esse prazo é
a) 10 dias.
b) 15 dias.
c) 30 dias.
d) 45 dias.
e) definido pelo edital.
24. (Instituto AOCP – Assistente Administrativo (HRL-UFS)/EBSERH/2017) Assinale a
alternativa que apresenta a Lei que introduziu o pregão como mais uma modalidade licitatória.
a) Lei nº 8987/1995.
b) Lei nº 10.520/2002.
c) Lei nº 9637/1996.
d) Lei nº 9637/1998.
e) Lei nº 11.709/2004.
25. (Instituto AOCP – Advogado (HE-UFSCAR)/EBSERH/2015) Assinale a alternativa correta.
a) Mesmo quando não houver orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários da obra, poderá haver a licitação da obra.
b) É permitida 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) A licitação não pode ser dispensada para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno,
de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e
que tenha sido criado para esse fim específico antes de 21 de junho de 1993, e desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado.
d) A licitação na modalidade pregão poderá ser utilizada para qualquer tipo de aquisição, como obra,
serviços, inclusive publicidade, compras, alienações e locações.
e) O prazo de validade das propostas na modalidade do pregão será de 60 (sessenta) dias, se outro
não estiver fixado no edital.
26. (Instituto AOCP – Técnico em Segurança do Trabalho/UFBA/2017) A Administração Pública
direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
tem suas diretrizes basilares previstas de forma expressa no art. 37 e seguintes da Constituição
Federal. Em relação às disposições constitucionais acerca do acesso aos cargos públicos, julgue, como
CERTO ou ERRADO, o item a seguir.
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, sendo vedado o acesso de estrangeiros a cargos públicos.
27. (Instituto AOCP – Técnico em Segurança do Trabalho/UFBA/2017) A Administração Pública
direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
tem suas diretrizes basilares previstas de forma expressa no art. 37 e seguintes da Constituição
Federal. Em relação às disposições constitucionais acerca do acesso aos cargos públicos, julgue, como
CERTO ou ERRADO, o item a seguir.
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A investidura em cargo em comissão pode ser declarada em lei como de livre nomeação, mas tal
nomeação não prescinde de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo.
28. (Instituto AOCP – Engenheiro de Segurança do Trabalho/UFFS/2016) De acordo com o
que estabelece a Lei 8.112/1990, a forma de provimento de cargo público que consiste na
reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens, denomina-se
a) readaptação.
b) reintegração.
c) reversão.
d) aproveitamento.
e) recondução.
29. (Instituto AOCP – Professor de Matemática/IF-BA/2016) De acordo com o que estabelece o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.° 8.112/90 e suas alterações), acerca dos
Direitos e Vantagens dos servidores, assinale a alternativa correta.
a) As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.
b) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de
quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
c) O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 20% em relação à hora normal de
trabalho.
d) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 20 horas de um dia e 6 horas do dia
seguinte, terá o valor-hora acrescido de 50%, computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos e trinta segundos.
e) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias,
respeitado o limite máximo de 4 horas por jornada.
30. (Instituto AOCP – Professor de Matemática/IF-BA/2016) De acordo com o que estabelece o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.° 8.112/90 e suas alterações), com
relação às disposições aplicáveis ao servidor investido em mandato eletivo, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
c) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de
seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
d) No caso de afastamento do cargo, o servidor não contribuirá para a seguridade social, sendo
considerado como se estivesse fora de exercício.
e) O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de
ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato.
31. (Instituto AOCP – Técnico em Segurança do Trabalho/UFBA/2017) A UFBA é uma
Autarquia Federal e, portanto, integrante da Administração Federal indireta. Assim, os processos
administrativos no âmbito da UFBA são regidos pela Lei nº 9.784/1999, também chamada de Lei do
Processo Administrativo Federal. Em relação às normas básicas do processo administrativo no âmbito
da Administração Federal, julgue, como CERTO ou ERRADO, o item a seguir.
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O recurso administrativo tramitará no máximo por duas instâncias administrativas e terá sempre efeito
suspensivo.
32. (Instituto AOCP – Técnico em Segurança do Trabalho/UFBA/2017) A Lei nº 8.429/1992,
também chamada de Lei de Improbidade Administrativa, 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. Acerca das sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, julgue, como CERTO ou ERRADO, o item a seguir.
A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e
valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal
competente.
33. (Instituto AOCP – Técnico em Segurança do Trabalho/UFBA/2017) A Lei nº 8.429/1992,
também chamada de Lei de Improbidade Administrativa, 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. Acerca das sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, julgue, como CERTO ou ERRADO, o item a seguir.
Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.
34. (Instituto AOCP – Técnico em Segurança do Trabalho/UFBA/2017) A Lei nº 8.429/1992,
também chamada de Lei de Improbidade Administrativa, 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. Acerca das sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, julgue, como CERTO ou ERRADO, o item a seguir.
Apenas o Ministério Público e a pessoa jurídica interessada têm legitimidade ativa para ajuizar ação de
improbidade administrativa.
35. (Instituto AOCP – Engenheiro de Segurança do Trabalho/UFFS/2016) Segundo a Lei
8.429/1993, atos de improbidade são aqueles praticados por qualquer agente público, servidor ou não,
contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, entre outras entidades. Nesse sentido, constitui ato
de improbidade que acarreta enriquecimento ilícito
a) permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado.
b) realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea.
c) ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento.
d) perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza.
e) liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para a sua aplicação irregular.
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GABARITO – DIREITO ADMINISTRATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LETRA C
LETRA E
LETRA C
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA A

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

LETRA C
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA B

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

LETRA E
ERRADA
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PROF. CARLOS XAVIER
1. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUJB-UFCG)/2017) Com relação ao processo
organizacional, qual é o processo que envolve solução de problemas e tomada de decisões
quanto a alternativas para o futuro?
a) Coordenar.
b) Dirigir.
c) Comandar.
d) Planejar.
e) Controlar.
2. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (CH-UFPA)/2016) Qual é a função do processo
organizacional que, dentre outros aspectos, considera a estrutura e a hierarquia da
organização?
a) Planejamento.
b) Direção.
c) Controle.
d) Organização.
e) Comunicação.
3. (AOCP/Prefeitura de Juiz de Fora/Técnico em Planejamento/2016) As funções da
administração são aquelas atividades básicas que devem ser desempenhadas por
administradores para alcançar os resultados determinados e/ou esperados pelas
organizações. Diante dessa afirmação, assinale a alternativa correta a respeito das funções
da administração.
a) A determinação de objetivos e metas para o desempenho organizacional é característica da função
administrativa conhecida como Organização.
b) O Planejamento é a função administrativa que designa tarefas, aloca recursos para os departamentos
e divide as tarefas em departamentos.
c) Cabe à função administrativa de Controle definir metas de modo a comparar o desempenho
organizacional planejado com os objetivos estabelecidos.
d) É função da Direção influenciar pessoas para que realizem suas tarefas de modo a alcançar os
objetivos estabelecidos.
e) Organização é uma função administrativa responsável pela execução de controle das metas
organizacionais de modo a influenciar pessoas para a realização de tarefas de direção.
4. (AOCP/Prefeitura de Juiz de Fora/Técnico em Planejamento/2016) O planejamento
estratégico faz parte da função planejamento da administração. Assim, assinale a alternativa
correta a respeito de características do planejamento estratégico.
a) O planejamento estratégico faz parte do planejamento global da empresa e auxilia no estabelecimento
de programas de administração e planos operacionais.
b) O planejamento estratégico realiza controle de fatos e valores para ajudar as pessoas a seguirem a
estratégia organizacional.
c) O planejamento estratégico mantém o pessoal ativo, lidera e motiva equipes, conforme a filosofia
organizacional.
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d) O planejamento estratégico tem como função engajar pessoas, recrutar, selecionar e desenvolver o
pessoal para ocupar posições na estrutura da organização.
e) O planejamento estratégico deve fornecer instalações, equipamentos e outros recursos físicos
exigidos para a realização do negócio.
5. (AOCP/Prefeitura de Juiz de Fora/Técnico em Planejamento/2016) O planejamento é uma
das funções da administração e sua utilização ocorre nos diferentes níveis da organização.
Com essa informação, assinale a alternativa correta que apresenta o tipo de planejamento
utilizado pelo nível organizacional indicado.
a) O planejamento Estratégico é utilizado pela gerência intermediária e a alta gerência utiliza o
planejamento tático.
b) Enquanto a produção utiliza o planejamento estratégico, a diretoria realiza o planejamento tático.
c) O nível médio da organização elabora o planejamento tático e o planejamento operacional é realizado
no chão de fábrica.
d) A alta administração elabora o planejamento estratégico e o planejamento operacional é elaborado
pela média gerência.
e) A alta gerência elabora o planejamento operacional e o nível operacional cuida do planejamento
tático
6. (AOCP/Prefeitura de Juiz de Fora/Técnico em Planejamento/2016) As funções
administrativas podem ser as seguintes: Planejamento, Organização, Direção e Controle.
Assinale a alternativa correta referente à característica da função Controle.
a) Desenhar cargos e tarefas específicas, criar estrutura organizacional, definir posições de staff.
b) Medir o desempenho dos empregados, estabelecer comparação do desempenho como os padrões;
tomar as ações necessárias para a melhoria do desempenho da organização.
c) Estabelecer objetivos e missão, examinar as alternativas, determinar as necessidades de recursos,
criar estratégias para o alcance dos objetivos organizacionais.
d) Conduzir e motivar os empregados na realização das metas organizacionais, estabelecer comunicação
com os trabalhadores, apresentar solução dos conflitos.
e) Gerenciar mudanças da organização, medir o desempenho dos empregados, determinar
necessidades de recursos, definir posições de staff.
7. (AOCP/UFPB/Assistente Administrativo/2014) Assinale a alternativa que apresenta o
processo organizacional que estabelece a avaliação de desempenho.
a) Planejamento.
b) Liderança.
c) Organização.
d) Direção.
e) Controle.
8. (AOCP/DESENBAHIA/Técnico
Escriturário/2017)
O
processo
organizacional
de
comunicação pode ser melhorado de várias maneiras. Uma das maneiras de melhorar a
comunicação é a audição ativa. Quais são algumas das regras da prática da audição ativa?
a) Tenha riqueza de canal de comunicação, use feedback construtivo e gestão interativa.
b) Faça filtragem seletiva, proxêmica e uso do espaço e de tecnologia assistida.
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c) Use paráfrases e reafirme, corresponda aos sentimentos e observe todas as pistas.
d) Valorize a cultura e a diversidade, colabore de forma resolutiva e faça acordo integrativo.
e) Tenha comunicação eficaz e eficiente, mediação imparcial e atribua credibilidade.
9. (AOCP/Prefeitura de Juiz de Fora/Técnico em Planejamento/2016) Quatro são os aspectos
do processo de comunicação: diferenças de percepção, emoções, inconsistências entre
comunicação verbal e não verbal e conﬁança prévia entre as partes. Assim, assinale a
alternativa correta referente às diferenças de percepção.
a) Para superar percepções e linguagens diferentes, a mensagem deveria ser explicada de modo que
pudesse ser entendida por receptores com diferentes pontos de vista e experiências.
b) Para superar percepções e linguagens diferentes, a mensagem deveria ser explicada de modo que
pudesse ser entendida por receptores com os mesmos pontos de vista e experiências.
c) Para superar percepções e linguagens diferentes, a mensagem deveria ser explicada de modo que
pudesse ser entendida por receptores com diferentes pontos de vista e mesmas experiências.
d) Para superar percepções e linguagens diferentes, a mensagem deveria ser explicada de modo que
pudesse ser entendida por receptores com mesmos pontos de vista e diferentes experiências.
e) Para superar percepções e linguagens diferentes, a mensagem deveria ser explicada de modo que
pudesse ser entendida por receptores independente de seus pontos de vista e experiências.
10. (AOCP/Prefeitura de Juiz de Fora/Técnico em Planejamento/2016) Em um processo de
comunicação, a inconsistência entre comunicação verbal e não verbal influencia na diferença
entre comunicação eficaz e comunicação ineficaz. Assim, assinale a alternativa correta a
respeito da inconsistência entre comunicação verbal e não verbal.
a) A inconsistência entre comunicação verbal e não verbal ocorre pela fraca inﬂuência recebida de fatores
não verbais, como movimentos do corpo, a vestimenta, a distância da pessoa com quem se fala, a
postura, os gestos as expressões faciais o movimento e direção dos olhos, e o contato corporal.
b) A inconsistência entre comunicação verbal e não verbal ocorre pela forte inﬂuência recebida de fatores
não verbais, como movimentos do corpo, a vestimenta, a distância da pessoa com quem se fala, a
postura, os gestos, as expressões faciais, o movimento e direção dos olhos, e o contato corporal.
c) A inconsistência entre comunicação verbal e não verbal ocorre pela forte inﬂuência recebida de fatores
verbais, como movimentos do corpo, a vestimenta, a distância da pessoa com quem se fala, a postura,
os gestos, as expressões faciais, o movimento e direção dos olhos, e o contato corporal.
d) A inconsistência entre comunicação verbal e não verbal ocorre pela fraca inﬂuência recebida de fatores
verbais como movimentos do corpo, a vestimenta, a distância da pessoa com quem se fala, a postura,
os gestos, as expressões faciais, o movimento e direção dos olhos, e o contato corporal.
e) A inconsistência entre comunicação verbal e não verbal ocorre pela fraca inﬂuência recebida de
fatores verbais e não verbais, como movimentos do corpo, a vestimenta, a distância da pessoa com
quem se fala, a postura, os gestos, as expressões faciais, o movimento e direção dos olhos, e o
contato corporal.
11. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUAC-UFCG)/2017) Quanto ao tipo de
estrutura organizacional denominada de estrutura divisional, assinale a alternativa correta.
a) Agrega as tarefas em unidades semiautônomas, com forte descentralização. Seu mecanismo principal
de coordenação é a padronização de resultados.
b) Agrega as tarefas com base na similaridade de funções. Seu mecanismo de coordenação principal é
a supervisão hierárquica, somada a regras e planos.
c) É um tipo de estrutura configurado a partir da especialização profissional. Seu mecanismo principal
de coordenação é a padronização de habilidades.
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d) Agrega as tarefas com base na similaridade de funções. É também caracterizada por especialização
do trabalho, alto grau de formalização e padronização do comportamento.
e) É um tipo de estrutura baseado em equipes de trabalho. É também caracterizado por
descentralização e baixo grau de formalização do comportamento.
12. (AOCP/Câmara de Maringá/Assistente Administrativo/2017) Quanto à organização de
uma empresa, a que se refere a configuração vertical e horizontal de departamentos,
autoridades e cargos?
a) Processo organizacional.
b) Método organizacional.
c) Estrutura organizacional.
d) Departamentalização.
e) Cadeia de comando.
13. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUJB-UFCG)/2017) A autoridade formal é o
direito legal que os chefes ou gerentes têm de dirigir ou comandar o comportamento dos
integrantes de sua equipe. Qual é a contrapartida da autoridade?
a) Administração.
b) Coordenação.
c) Delegação.
d) Departamentalização.
e) Responsabilidade.
14. (AOCP/Câmara de Maringá/Assistente Administrativo/2017) Qual é a abordagem de
departamentalização que pode ter variações estruturais baseadas em produtos/serviços,
localização geográfica, clientela ou processos?
a) Funcional.
b) Híbrida.
c) Divisional.
d) Relacional.
e) Matricial.
15. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUJB-UFCG)/2017) Uma Empresa produz e
vende lâmpadas, equipamentos elétricos e eletrodomésticos. Conforme o organograma
apresentado a seguir, quais são os critérios de departamentalização observados,
respectivamente, no primeiro e segundo níveis dessa empresa?
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a) Processo e propósito.
b) Produto e serviço.
c) Absorção e usuário.
d) Trabalho e clientela.
e) Funcional e produto.
16. (AOCP/CASAN/Assistente Administrativo/2016) Uma estrutura organizacional é uma
forma de atribuir tarefas e de especializar os blocos de trabalho da organização. Assinale a
alternativa que apresenta a base utilizada no processo de organizar as tarefas em blocos de
trabalho.
a) Critérios de descentralização.
b) Critérios de terceirização.
c) Critérios de delegação.
d) Critérios de departamentalização.
e) Critérios de diferenciação.
17. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (CH-UFPA)/2016) Na estrutura organizacional
das empresas, qual é o conceito que apresenta a hierarquia à qual todos estão submetidos,
segundo princípios de cadeia escalar, autoridade e comando?
a) Conceito de staff.
b) Conceito de linha.
c) Conceito de setores.
d) Conceito de departamentos.
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e) Conceito de horizontalização.
18. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HRL-UFS)/2017) Assinale a
alternativa que apresenta o que compõe o gerenciamento da área de conhecimento
comunicação no gerenciamento de projetos
a) Inclui um conjunto de processos exigidos para assegurar a geração, coleta, distribuição,
armazenamento apropriado e o controle básico das informações do projeto.
b) Inclui os processos de gerenciamento requeridos para que se tenha a certeza de que a equipe do
projeto realizará todo e somente o trabalho necessário para o sucesso do projeto.
c) Inclui os processos cujo objetivo é assegurar que o projeto será concluído dentro da qualidade
desejada e, dessa forma, garantir a satisfação dos clientes.
d) Inclui a criação de estratégias aderentes às organizações e às necessidades dos empregados para
possibilitar a utilização mais efetiva das pessoas envolvidas no projeto.
e) Inclui os processos para adquirir bens e serviços externos à empresa executora sendo discutido sob
o ponto de vista do comprador na relação comprador-fornecedor.
19. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HUJB – UFCG)/2017) Um
administrador está supervisionando a realização de um projeto. O prazo de conclusão do
projeto é inegociável e, portanto, não deverão ocorrer atrasos. A rede de atividades está
indicada a seguir com suas respectivas durações. Considerando a noção de caminho crítico,
qual das sequências de atividades deverá receber a maior atenção da supervisão para que o
projeto cumpra o prazo estabelecido?
Atividade
A
B
C
D
E
F
G

Dependência
A
B
B
CeD
E

Nós
1-2
1-3
2-4
3-4
3-5
4-6
5-6

Duração
12
8
9
7
11
7
6

a) A – C – F.
b) B – E – G.
c) B – D – F.
d) A – D – F.
e) B – C – G.
20. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (CH-UFPA)/2016) O gerente de
um projeto é a pessoa responsável por fornecer a um cliente um produto ou serviço, com um
padrão de qualidade e dentro de um prazo e um orçamento predefinidos. Quais são as duas
principais medidas de avaliação do desempenho do gerente de um projeto?
a) Satisfação do administrador e satisfação do público.
b) Satisfação das autoridades públicas e satisfação pessoal.
c) Satisfação do cliente e satisfação da equipe.
d) Satisfação da administração superior e satisfação dos concorrentes.
e) Satisfação dos fornecedores e satisfação das pessoas.
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21. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (CH-UFPA)/2016) A gerência de
um projeto é o processo de tomar decisões que envolvem o uso de recursos, para realizar
atividades temporárias, com o objetivo de fornecer um resultado, incluindo dois processos
básicos que podem se subdividir em outros processos. Quais são esses processos básicos?
a) Decisão e controle.
b) Planejamento e execução.
c) Mobilização e encerramento.
d) Desenho e desenvolvimento.
e) Concepção e organização.
22. (AOCP/EBSERH/Engenheiro Mecânico (CH-UFPA)/2016) O ciclo de vida do projeto é a
série de fases pelas quais um projeto passa, do início ao término. Os projetos variam em
tamanho e complexidade, porém pode-se generalizar a estrutura genérica do ciclo de vida
conforme a figura apresentada em qual das alternativas a seguir?

a)

b)
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c)

d)

e)
23. (AOCP/CASAN/Assistente
Administrativo/2016)
A
gestão
por
processos
ou
administração por processos é uma importante tendência organizacional cujo resultado é
a) uma estrutura vertical de processos criada pela cadeia de comando.
b) uma cadeia de valor em cada departamento e seus processos.
c) uma cadeia formada pelos dirigentes com os processos.
d) uma cadeia horizontal de processos interligados.
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e) uma estrutura com departamentalização independente.
24. (AOCP/EBSERH/Analista de TI – Processos/2016) Uma das notações mais difundidas pela
OMG como padrão para a modelagem de processos e que possui recursos sofisticados é
conhecida como
a) Fluxograma.
b) Visio.
c) UML.
d) BPMN.
e) CMMI.
25. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUAC-UFCG)/2017) Quanto à qualidade em
organizações, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Qualidade é um processo evolutivo, ou seja, trata-se de fenômeno dinâmico, um processo de
melhorias contínuas.
b) A qualidade constitui-se a partir de ação abrangente, ou seja, não se excluindo nada ou ninguém no
esforço por sua obtenção.
c) A partir da qualidade como princípio, o cliente é a razão de ser da empresa.
d) A qualidade constitui-se como ação compulsória, ou seja, não há justificativas para envolvimentos
parciais ou omissão.
e) Qualidade é um processo que se desenvolve de forma intuitiva, ou seja, a partir de esforços de
ensaio e erro que demandam persistência e perseverança.
26. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUJB – UFCG)/2017) Deming publicou os 14
pontos sobre a gestão da qualidade. Assinale a alternativa que apresenta um desses pontos
de gestão da qualidade.
a) Incentivar a necessidade da inspeção em massa, como única alternativa de produzir com qualidade
total.
b) Monitorar a atuação dos empregados para que atendam a produção com zero defeitos e níveis mais
altos de produtividade.
c) Estabelecer parâmetros de produção quantitativos, tendo em vista a implementação da administração
por objetivos.
d) Eliminar a necessidade da inspeção em massa, construindo a qualidade junto com o produto desde o
começo.
e) Estabelecer padrões de controle dos produtos que garantam a uniformidade conforme
especificações criadas por engenheiros.
27. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo(HUAC-UFCG)/2017) São quatro os principais
custos associados ao gerenciamento da qualidade. Assinale a alternativa que apresenta
apenas os chamados custos de falhas internas.
a) Auditorias de qualidade, sucata, círculos de qualidade.
b) Retrabalho, reparos, repetição de testes.
c) Inspeção de matérias-primas, testes de campo, inspeção de protótipos.
d) Vendas perdidas, reparos, ajustes por reclamações.
e) Treinamento de qualidade, testes de campo, garantias.
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28. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HUJB-UFCG)/2017) Melhoria
contínua é um dos elementos centrais do gerenciamento da qualidade. Das alternativas a
seguir, são exemplos de características da melhoria contínua, EXCETO
a) ser incremental e de longo prazo.
b) exigir coletivismo e abordagem sistêmica.
c) requerer novas invenções e avanço tecnológico.
d) exigir pouco investimento, mas grandes esforços.
e) ser baseado em tecnologia convencional.
29. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (CH-UFPA)/2016) Combinando
as proposições de Feigenbaum e Ishikawa, a gestão da qualidade pode ser vista como
a) uma atribuição do comitê da qualidade, coordenada e orientada por um diretor de qualidade.
b) uma responsabilidade de todos, coordenada e orientada por uma gerência de qualidade.
c) uma atividade de produção, coordenada e orientada pelo responsável da produção.
d) uma exposição de defeitos e falhas a serem reparados pelos funcionários da produção.
e) uma exigência dos clientes, coordenada e orientada pela mídia social.
30. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo(CH-UFPA)/2016) Assinale a alternativa que
apresenta um dos elementos da gestão da qualidade como filosofia de gestão.
a) Aceitação da incerteza e das variações nos processos de produção.
b) Envolvimento das gerências intermediárias na cultura da qualidade.
c) Mudanças contínuas prosseguidas pelo trabalho em grupo.
d) A satisfação dos funcionários é a razão de ser das organizações.
e) Os parâmetros da qualidade devem ser determinados por especialistas.
31. (AOCP/EBSERH/Nutricionista (HUJB-UFCG)/2017) Dentre as muitas ferramentas que
podem ser usadas pra implantar o Sistema da Qualidade total em uma empresa ou instituição,
encontra-se o programa 5S. Os 5 conceitos desse método são senso de:
a) utilização, arrumação, limpeza, saúde e higiene, economia.
b) utilização, pontualidade, limpeza, saúde e higiene, autodisciplina.
c) padronização, arrumação, limpeza, saúde e higiene, autodisciplina.
d) utilização, arrumação, limpeza, saúde e higiene, autodisciplina.
e) padronização, arrumação, limpeza, saúde e higiene, economia.
32. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HUJB – UFCG)/2017) Quanto
à Curva de Pareto, é correto afirmar que
a) trata-se de método para classificação de materiais quanto à sua importância operacional.
b) materiais classificados como A compõem o grupo de itens mais numerosos.
c) materiais classificados como C compõem o grupo de itens de maior valor de consumo
d) materiais classificados como A compõem o grupo de itens de maior valor de consumo.
e) materiais classificados como C compõem o grupo de itens menos numerosos.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

33. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HRL-UFS)/2017)
gerente de recursos
humanos de uma empresa de Empreendimentos Imobiliários Ltda encontrava dificuldades
para motivar seus colaboradores e impedir a rotatividade de pessoal na empresa. Ele visitou
outra empresa, líder no segmento de atuação, para conferir as práticas adotadas e aplicá- las
no seu ambiente de trabalho. Com esse procedimento, é correto afirmar que esse gerente
adotou a prática de qual técnica de melhoria da qualidade?
a) Poka yoke.
b) Housekeeping.
c) Brainstorming.
d) Benchmarking.
e) Jidoka.
34. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUJB-UFCG)/2017) Para auxiliar os gerentes
em sua tarefa de tomar decisões, diversas técnicas foram desenvolvidas e podem ser
utilizadas em diferentes fases do processo decisório. Qual é a técnica que auxilia os gerentes
nas fases de identificação do problema ou oportunidade e no diagnóstico e cuja estrutura
padrão está na imagem a seguir?

a) Princípio de Pareto.
b) Análise do Campo de Forças.
c) Paradigma de Rubinstein.
d) Árvore de Decisões.
e) Diagrama de Ishikawa.
35. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – RP(CH-UFPA)/2016) Durante a organização de
um evento, é necessário que todos os itens sejam cuidadosamente planejados para que as
metas sejam efetivamente atingidas. Para a conferência de todos os itens necessários a essa
produção, pode ser usado um meio específico chamado
a) Check-in.
b) Checkout.
c) Checklist.
d) Check plan
e) Check thing.
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36. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HU-UFJF)/2015) Com relação aos métodos
específicos de gestão da qualidade, a ferramenta conhecida como Seis Sigma tem como meta
específica
a) eliminar desperdícios, arrumação de salas e limpeza.
b) reduzir defeitos para próximo de zero.
c) mapear e padronizar processos.
d) trabalhar com estoque zero, conceito de Just-in-time.
e) benchmarking, que representa as melhores práticas com a finalidade de melhoria organizacional.
37. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo (HU-UFHF)/2015) Assinale a alternativa que
apresenta a função do diagrama de Pareto como instrumento para a gestão da qualidade.
a) Medir a performance em intervalos regulares de tempo.
b) Ordenar as causas dos atrasos e deficiências conforme a gravidade ou frequência da ocorrência.
c) Determinar quando se deve fazer as melhorias contínuas.
d) Averiguar as razões que estão na origem do problema ou os obstáculos à melhoria .
e) Apresentar os passos envolvidos na tarefa e identificar os dispensáveis.
38. (AOCP/EBSER/Assistente Administrativo (HUJB – UFCG)/2017) Há uma diferença enorme
entre desempenho e resultado. Assinale a alternativa que apresenta o que constitui a maneira
como a empresa se comporta.
a) Resultado.
b) Relatório.
c) Desempenho.
d) Perspectiva.
e) Consequência.
39. (AOCP/EBSERH/Psicólogo – Área Organizacional (HUJB-UFCG)/2017) Sobre a avaliação
de desempenho, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. A dinâmica do processo de gerência do desempenho deve ser contínua e flexível.
II. Ela fornece informações para as atividades gerenciais de recursos humanos.
III. A responsabilidade pelo gerenciamento do programa é dos gestores que a estão utilizando.
IV. Ela é uma verificação informal e temporária dos resultados alcançados com os indicadores
estabelecidos.
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e III.
e) Apenas I, III e IV.
40. (AOCP/EBSERH/Assistente Social (CH-UFPA)/2016) Na avaliação de programas sociais,
devem ser utilizados os indicadores sociais. A respeito dos indicadores, assinale a alternativa
INCORRETA.
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a) Recomenda que seus procedimentos de construção sejam claros, transparentes, e que as decisões
metodológicas sejam justificadas e as escolhas subjetivas sejam explicitadas de forma objetiva.
b) São concebidos como materialização das lutas e reivindicações da classe trabalhadora e dos
segmentos socialmente vulnerabilizados.
c) É importante dispor de medidas sensíveis e específicas às ações previstas nos programas, que
possibilitem avaliar rapidamente os efeitos (ou não efeitos) de determinada intervenção.
d) Permitem a operacionalização de um conceito abstrato ou de uma demanda de interesse
programático.
e) Eles apontam, indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões sociais de
interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas realizadas anteriormente.
41. (AOCP/CASAN/Assistente Social/2016) O desenvolvimento de projetos ambientais
sustentáveis na Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) exige que o
assistente social formule indicadores de avaliação. Sobre os indicadores, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Os indicadores de avaliação consistem em um instrumento de controle social imprescindível. Deles
depende, muitas vezes, a captação dos recursos para a implantação ou manutenção de ações de
desenvolvimento ambiental sustentável.
b) Os indicadores são especialmente necessários quando os resultados a medir são intangíveis ou
carregados de subjetividade.
c) Indicador é um fator ou um conjunto de fatores que sinaliza ou demonstra a evolução, o avanço, o
desenvolvimento rumo aos objetivos e às metas do projeto de uso consciente de recursos hídricos.
d) Os indicadores são parâmetros qualificados e/ou quantificados que detalham em que medida os
objetivos foram alcançados.
e) Os indicadores são como uma espécie de “marca” ou “sinalizador” que busca expressar aspectos da
realidade sob uma forma que se possa observá-los ou mensurá-los, identificando uma variável que
expressa o fenômeno de interesse.
42. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração/2016) Os indicadores de
desempenho de uma organização são aceitáveis ou satisfatórios quando os problemas dos
usuários são resolvidos por meio do uso correto dos recursos. Assim, uma organização tem
esses indicadores de desempenho quando ocorrem
a) lucros e disponibilidades.
b) vendas e produção.
c) superávit e rentabilidade.
d) eficiência e eficácia.
e) capacitação e desenvolvimento.
43. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (CH-UFPA)/2016) Como forma de avaliação e
controle, são estabelecidos os indicadores de desempenho, os quais devem ser definidos junto
com os e baseados nos
a) objetivos.
b) recursos.
c) funcionários.
d) custos e benefícios.
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e) investimentos.
44. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HE-UFPEL)/2015)
parâmetros ou indicadores de desempenho são extraídos diretamente

Os

a) dos objetivos e dos planos.
b) junto aos principais dirigentes da organização.
c) da direção e coordenação da organização.
d) dos agentes executores das atividades.
e) das expectativas dos clientes da organização.
45. (AOCP/EBSERH/Assistente Social (HE – UFPEL)/2015) Na elaboração de projetos, são
utilizados instrumentos de medidas e referências para verificar em que grau um objetivo foi
cumprido ou em que grau produziu os resultados previstos. Quais são esses instrumentos de
medida?
a) Fontes de verificação.
b) Indicadores.
c) Hipóteses.
d) Metas.
e) Justificativas.
46. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUAC-UFCG)/2017) Quanto à eficiência e
eficácia de uma organização, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir
e assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) Eficiência pode ser entendida como medida do rendimento global de uma empresa.
( ) Eficácia é evidenciada por meio de aspectos como: obter os resultados esperados e estabelecidos no
planejamento da empresa e aumentar o lucro da empresa.
( ) A eficácia depende de dois aspectos: capacidade para identificar as oportunidades e necessidades
presentes no ambiente organizacional; flexibilidade e adaptabilidade da organização.
( ) Eficácia é uma medida que indica que a empresa utiliza produtivamente, isto é, de maneira econômica,
seus recursos.
( ) Eficiência é evidenciada por meio de aspectos como: fazer as coisas de maneira adequada; resolver
os problemas que surgem e reduzir os custos.
a) F – F – F – F – F.
b) V – F – F – V – F.
c) F – V – V – F – V.
d) V – V – F – V – F.
e) V – V – V – V – V.
47. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HRL-UFS)/2017) Cada empresa deve ser
considerada sob o ponto de vista de eficiência e de eficácia, simultaneamente. Ambos os
termos têm ênfases distintas. Assinale a alternativa que apresenta a ênfase da eficácia.
a) Nos meios.
b) Nos resultados.
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c) Em resolver problemas.
d) Com os métodos e procedimentos.
e) Em fazer corretamente as coisas.
48. (AOCP/CASAN/Secretária/2016) Assinale a alternativa correta.
a) Eficácia é o resultado da minimização de todas as formas de rendimento para a organização.
b) A eficiência ocorre quando se consegue o melhor resultado de acordo com os objetivos iniciais.
c) A realização da autoavaliação não traz benefícios na conquista da eficácia.
d) São vários os fatores determinantes da eficiência: a tecnologia empregada, o tipo de trabalho, os
recursos humanos envolvidos.
e) A eficácia ocorre quando se consegue parcialmente o resultado de acordo com os objetivos iniciais.
49. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HRL-UFS)/2017) Dentre outros
aspectos, o processo de controle estratégico deve incluir
a) decisões referentes à estrutura organizacional.
b) mecanismos para monitorar o progresso.
c) novos métodos que assegurarão o alcance dos objetivos.
d) identificação e avaliação de alternativas de ação.
e) monitoramento e avaliação de tendências do ambiente.
50. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HUJB-UFCG)/2017) Assinale a
alternativa que apresenta corretamente o sentido da curva de experiência ou aprendizagem.
a) À medida que aumenta o nível de qualificação formal da mão de obra, a qualidade da produção
aumenta de modo previsível.
b) À medida que o custo total de produção diminui, aumenta o volume de produção.
c) À medida que aumenta o nível de qualificação formal, o custo total cai de modo previsível.
d) À medida que o volume de horas trabalhadas dobra, a eficiência do trabalhador aumenta de modo
previsível.
e) À medida que o volume acumulado de produção dobra, o custo total cai de modo previsível.
51. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUAC-UFCG)/2017) Assinale a alternativa
que apresenta uma das fases básicas da elaboração do planejamento em empresas,
correspondendo à definição da razão de ser da empresa.
a) Visão.
b) Diagnóstico.
c) Valores.
d) Missão.
e) Pontos fortes e fracos.
52. (AOCP/Câmara de Maringá-PR/Assistente Administrativo/2017) O planejamento
estratégico é um processo organizacional e apresenta cinco características fundamentais.
Uma delas
a) é a ação específica e molecular.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

b) é a orientação para o futuro.
c) é a construção não consensual.
d) é o exame de condições internas e não externas.
e) envolve comportamento particular.
53. (AOCP/CASAN/Administrador/2016)
administração estratégica?

Quais

são

os

processos

abrangidos

pela

a) Processos de planejamento, implementação, execução e avaliação da estratégia.
b) Processos de estruturar e esclarecer os cursos de ação da empresa e os objetivos que deve alcançar.
c) Processos de pontos fortes, pontos fracos dos sistemas internos e ameaças e oportunidades do
ambiente.
d) Processos de produção, de marketing, de recursos humanos, de materiais e logística e de operações.
e) Processos de análise da situação estratégica, definição de objetivos e estratégias e estratégias
funcionais e operacionais.
54. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração
organização hospitalar determina

(CH-UFPA)/2016)

A

“missão”

de

uma

a) onde a empresa quer chegar.
b) quais valores a empresa deseja implantar.
c) de que forma a empresa deseja ser reconhecida.
d) como a empresa quer ser vista.
e) como a empresa será administrada.
55. (AOCP/CASAN/Secretária/2016) A missão é a expressão da razão de existência de uma
organização. Analisando a missão da CASAN, apresentada a seguir, é possível caracterizar a
missão de uma empresa como sendo:
“Nossa missão é fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto,
qualidade de vida e desenvolvimento sustentável.” (Missão CASAN)
a) o conjunto de valores organizacionais apresentados pela empresa.
b) a visão da empresa.
c) aquela que pode ser pensada como um cenário ou uma perspectiva.
d) exclusivamente idealizada pelo líder.
e) aquela que precisa conter as referências principais que nortearão as estratégias da organização.
56. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração (HE-UFPEL)/2015) Processo que consiste no
conjunto de decisões e ações que visam proporcionar uma adequação competitivamente
superior entre a organização e seu ambiente, de forma a permitir que a organização alcance
seus objetivos. O enunciado se refere
a) à estratégia empresarial.
b) ao objetivo estratégico.
c) ao planejamento estratégico.
d) à administração estratégica
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e) à decisão estratégica.
57. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HDT-UFT)/2015) As organizações necessitam
de uma estrutura hierárquica para dirigir as operações dos níveis que lhes estão
subordinados. No que se refere à hierarquia, quais são seus níveis?
a) Estratégico, Tático e Intermediário.
b) Estratégico, Decisório e Operacional.
c) Estratégico, Intermediário e Operacional.
d) Estratégico, Intermediário e superior.
e) Tático, Decisório e Operacional.
58. (AOCP/EBSERH/Analista Administrativo – Administração (HE-UFSCAR)/2015) O
planejamento estratégico de uma organização quer seja ela pública ou privada possui três
elementos essenciais para o processo de gestão. Quais são eles?
a) Estratégico, tático e operacional.
b) Tático, estratégico e emocional.
c) Emocional, tático e relacional.
d) Estratégico, comercial e emocional.
e) Conceitual, estratégico e tático.
59. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração (HE-UFPEL)/2015) Na implementação do
planejamento estratégico, a etapa de controle estratégico possibilita criar as condições para
a) o alcance dos objetivos.
b) a identificação das responsabilidades.
c) a alocação dos recursos financeiros.
d) a exatidão dos procedimentos operacionais.
e) a necessária flexibilidade.
60. (AOCP/EBSERH/Pedagogo/2015)
Estratégico na empresa?

Em

que

consiste

o

trabalho

do

Planejamento

a) Organizar as compras e vendas de produtos da empresa.
b) Em um processo que consiste na análise sistemática da empresa, de todo seu ambiente
organizacional, identificando ameaças e oportunidades e que, a partir disso, estabelece metas e uma
direção à organização, aproveitando oportunidades e evitando riscos.
c) Uma meta que muda totalmente a estrutura da organização e seu campo de atuação.
d) Atividade que implementa novas políticas na organização e incentiva seus vendedores unicamente à
alta produtividade.
e) Meta da empresa que consiste somente na análise dos riscos do ambiente organizacional.
61. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração (HE-UFPEL)/2015) Assinale a alternativa que
apresenta a ênfase para que o planejamento seja caracterizado como estratégico.
a) Ênfase nos detalhes operacionais e departamentais da gestão pública.
b) Ênfase no aspecto de longo prazo dos objetivos e na análise global do cenário.
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c) Ênfase no aspecto interno das organizações e na análise de cada unidade de negócio.
d) Ênfase no aspecto de sustentabilidade e de responsabilidade social e ambiental.
e) Ênfase na busca pela eficiência dos procedimentos da administração pública.
62. (AOCP/FUNDASUS/Analista – Pedagogo/2015) O planejamento estratégico é uma das
principais ferramentas de trabalho de qualquer empresa. Sobre o planejamento estratégico,
é correto afirmar que
a) é um processo de definição de objetivos que a empresa busca alcançar e que facilita a escolha dos
melhores caminhos a seguir
b) e um processo de definição de objetivos que se materializa em um documento permanente que não
sofre alterações.
c) é o conjunto de ações fixas que são elaboradas pela empresa, independente das variações de
mercado.
d) é um conjunto de decisões que são tomadas em curto prazo.
e) é um processo de tomada de decisão que envolve grupos específicos e que tem por objetivo a
avaliação imediata de determinada situação.
63. (AOCP/EBSERH/Pedagogo (HE-UFPEL)/2015) O planejamento estratégico de uma
empresa é composto por várias etapas. Assinale a alternativa que apresenta quais são os três
momentos do planejamento estratégico na empresa.
a) Mapeamento das competências, escolha da missão e diagnóstico.
b) Diagnóstico estratégico, formulação das etapas do processo do planejamento estratégico e
implementação e controle do processo do planejamento estratégico.
c) Diagnóstico, implementação e desafios.
d) Top-Down, Bottom-up e misto.
e) Diagnóstico, previsão dos resultados e escolha da equipe para sua implementação.
64. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração (HUJB-UFCG)/2017) Considerando as
diferentes estratégias competitivas genéricas que uma organização pode adotar, assinale a
alternativa correta.
a) Liderança de custo é estratégia de estreito escopo competitivo.
b) Economia de escala é uma das fontes de vantagem da estratégia de diferenciação.
c) Customização do produto é uma das fontes de vantagem da estratégia de liderança de custo.
d) Reputação é uma base de diferenciação cara e difícil de imitar.
e) Deseconomia de escala é uma fonte de vantagem de custo rara e difícil de imitar.
65. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração (HRL-UFS)/2017) O balanced scorecard é
a) uma lista de indicadores-chaves de performance de uma empresa.
b) uma ferramenta que traduz a missão e a visão de uma empresa.
c) um conjunto de indicadores financeiros de uma empresa.
d) um painel de informações gerenciais de uma empresa.
e) um sistema de controle gerencial de uma empresa.
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66. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração (HUJB-UFCG)/2017) A perspectiva dos
processos internos, no modelo estratégico Balanced Scorecard, envolve uma cadeia composta
por quais elementos?
a) Capacidade dos sistemas de informação e capacidade dos funcionários.
b) Processo de inovação, processo de operações e serviço pós-venda.
c) Segmentação de mercado, satisfação e retenção de clientes.
d) Gerenciamento de risco, processo de redução de custo, melhoria de produtividade.
e) Organização, direção e processos de controle.
67. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HUAC-UFCG)/2017) Os modelos de controle
organizacional geralmente definem, como suas etapas, o estabelecimento de metas e
medidas, a mensuração de resultados a serem comparados com resultados planejados ou
esperados e a adoção de ações corretivas. O Balanced Scorecard é um sistema abrangente de
controle que pretende integrar, a partir daquelas etapas do controle organizacional, quais
aspectos ou preocupações da gestão?
a) Aspectos tecnológicos, culturais, financeiros e sociodemográficos.
b) Aspectos do marketing, da gestão de operações, das finanças e dos recursos humanos.
c) Aspectos do planejamento, da organização, da direção e do controle.
d) Intensidade da rivalidade, compradores, fornecedores e produtos substitutos.
e) Aspectos financeiros, processos internos, clientes, aprendizado em crescimento.
68. (AOCP/EBSERH/Analista – Administração (CH-UFPA)/2016) Preencha as lacunas e
assinale a alternativa correta. A técnica denominada Balanced Scorecard permite ter uma
visão do _____________ de todos os componentes que configuram o ______________ do
negócio.
a) conjunto / resultado
b) potencial / perfil
c) objetivo / escopo
d) processo / indicador
e) tempo / momento
69. (AOCP/Câmara de Maringá-PR/Assistente Legislativo/2017) São características da Teoria
da Burocracia, também chamada de modelo burocrático, EXCETO
a) subordinação às normas internas da organização.
b) cargos preenchidos por mérito.
c) ênfase nas pessoas.
d) hierarquia.
e) competência técnica.
70. (AOCP/TRE-AC/TJAA/2015) A estruturação da máquina administrativa no Brasil passou
por reformas que provocaram mudanças e impactos nas estruturas administrativas do setor
público. Dentre essas reformas, surgiu o Plano Diretor da Reforma do Estado para modificar
a burocracia pública brasileira, dividindo as atividades estatais em dois segmentos. Quais são
esses segmentos?
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a) Atividades de legislação pública e atividades de formulação de políticas públicas.
b) Atividades de reformas estruturais do Estado e atividades de reformas da administração pública.
c) Atividades exclusivas do Estado e atividades não exclusivas do Estado.
d) Atividades de criação e expansão de burocracias públicas e atividades de racionalização.
e) Atividades de gerencialismo na administração pública e atividades de descentralização.
71. (AOCP/EBSERH/Técnico em Contabilidade (HE-UFSCAR)/2015) Em 1995, com a edição
do plano diretor, deu-se início à implantação do chamado modelo gerencial no Brasil. Sobre a
administração pública no Brasil, assinale a alternativa correta.
a) O modelo gerencial, em sua fase inicial, implica em administrar de forma semelhante ao setor privado
e de forma eficiente, com a utilização de ferramentas que consigam maximizar a riqueza do acionista ou
a satisfação do usuário.
b) O modelo gerencial, em sua fase inicial, caracteriza-se pela administração sem utilizar ferramentas
ou modelos que possam trazer satisfação aos usuários.
c) Nesse modelo não era adotada uma postura mais empresarial ou empreendedora, aberta a novas
ideias e voltada para o incremento na geração de receitas e maior controle dos gastos públicos.
d) Esse modelo passou a difundir que o Poder Público tem condições de dar à sociedade uma gama
imensa de serviços públicos com qualidade, como a educação, a saúde e a segurança, pregando contra
as ideias e movimentos de privatização.
e) O modelo gerencial não buscou responder com agilidade e eficiência aos anseios da sociedade, que
não estava insatisfeita com os serviços públicos oferecidos na época.
72. (AOCP/EBSERH/Psicólogo – Área Organizacional/2017) Um funcionário realizou uma
autoavaliação sobre o seu desempenho e recebeu feedback de avaliações da sua chefia, pares,
subordinados e fornecedores da organização. Esse método de avaliação de desempenho pelo
qual o funcionário foi avaliado é chamado de
a) escala gráfica.
b) checklist.
c) 360 graus.
d) escolha forçada.
e) incidentes críticos.
73. (AOCP/DESENBAHIA/Técnico Escriturário/2017) Como é conhecido o processo
organizacional de avaliação que envolve superiores, subordinados, colegas e clientes na
avaliação da pessoa?
a) Avaliação pelos pares.
b) Avaliação simultânea.
c) Avaliação global.
d) Avaliação circular.
e) Avaliação 360º.
74. (AOCP/EBSERH/Assistente Administrativo (HRL-UFS)/2017) No que se refere aos
controles exercidos na organização, relacione as colunas e assinale a alternativa com a
sequência correta.
1. Padrões de desempenho.
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2. Medidas de desempenho.
( ) São valores válidos para mensurar o progresso ou resultado esperado.
( ) São metas a serem atingidas que precisam ser bem escolhidas.
( ) Devem ser baseados(as) nos planos para atingir os objetivos e metas da empresa.
( ) Referem-se ao registro do trabalho efetuado à proporção que o trabalho vai sendo realizado.
( ) Compreendem a unidade de medida e o índice numérico da medida.
( ) Devem ser realistas, ou seja, atingíveis.
a) 1 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1.
b) 1 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2.
c) 1 – 2 – 1 – 2 – 1 – 1.
d) 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1.
e) 1 – 1 – 1 – 1 – 2 – 1.
75. (AOCP/EBSERH/Pedagogo (CH0UFPA)/2016) Em uma empresa, o pedagogo não tem
utilizado o feedback como um instrumento de cultura de alto desempenho. Para atender a
essa finalidade, o feedback deve
a) focar na pessoa ou percepções e não nos fatos.
b) esperar pela avaliação formal.
c) tratar todas as pessoas igualmente.
d) construir uma atmosfera de competição e obediência.
e) motivar o seu interlocutor a dar o melhor de si.
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GABARITO – NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA C
LETRA E
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA D
LETRA E

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA D
LETRA D
LETRA E
LETRA C
LETRA B
LETRA B
LETRA C
LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA A
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA E

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

LETRA D
LETRA B
LETRA A
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA A
LETRA E
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA E
LETRA A
LETRA C
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA E
LETRA E
LETRA E

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

DIREITO DO TRABALHO – PROF. ANTONIO DAUD JR.
1. Instituto AOCP/UFPEL – Advogado – 2015
Assinale a alternativa correta.
a) A interrupção do contrato de trabalho acontece quando há o sobrestamento temporário das obrigações
do empregador e do empregado.
b) Se a rescisão do contrato de trabalho se deu por culpa recíproca, pelo princípio da proteção do
trabalhador, o mesmo tem direito ao recebimento integral das verbas rescisórias.
c) Somente a empresa, pessoa jurídica, pode ser considera empregadora.
d) Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá
avisar a outra de sua resolução com antecedência mínima de 30 dias, limite esse que permanecerá
inalterado, independente do tempo de serviço prestado à empresa.
e) Estabilidade é o direito do empregado de continuar no emprego, mesmo contra a vontade do
empregador, desde que inexista uma causa objetiva a determinar sua despedida.
2. AOCP/Fundasus – Analista - Advogado – 2015
Em relação aos direitos constitucionais dos trabalhadores, assinale a alternativa correta.
a) A vedação à distinção entre trabalhadores proíbe a remuneração do trabalho noturno superior à
remuneração do trabalho diurno.
b) No âmbito infraconstitucional, a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem
justa causa deve ser regulada por lei ordinária.
c) A garantia de proibição à distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os
profissionais respectivos não assiste à categoria dos trabalhadores domésticos.
d) A remuneração do serviço extraordinário deve ser superior, no mínimo, em vinte e cinco por cento
à do normal.
e) Tendo em vista tratar-se de trabalho braçal, a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário
e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência não se aplica em caso de trabalho
doméstico.
3. Instituto AOCP/EBSERH – Advogado – 2017
Funcionário da empresa X foi contratado para exercer as funções de auxiliar de serviços gerais, com
registro em carteira de trabalho no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais pela jornada
de 44 horas semanais. Entretanto, após seis meses, foi informado por seu supervisor que, em virtude
da crise pela qual passa o país e sem qualquer acordo ou convenção coletiva, seu salário passará para
R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, mantida a mesma carga horária. Diante dessa situação, a empresa
a) agiu de forma legal e honesta com o funcionário ao optar por reduzir seu salário, em vez de dispensálo.
b) está correta, pois a redução salarial é permitida por lei, desde que haja motivo que a justifique,
independente de acordo ou convenção coletiva.
c) agiu inadequadamente, pois o salário só poderá ser reduzido se houver previsão em convenção ou
acordo coletivo.
d) está correta, pois o funcionário tem somente seis meses de contrato de trabalho.
e) não está correta, pois a redução de salário deve ser feita por lei, independente de previsão em
convenção ou acordo coletivo.
4. Instituto AOCP/UFPEL – Advogado – 2015
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Assinale a alternativa correta.
a) As normas provenientes do Poder Executivo não são fontes do Direito do Trabalho.
b) Os usos e costumes não são fontes do Direito do Trabalho.
c) Pelo princípio da irrenunciabilidade de direitos trabalhistas, o trabalhador não poderá renunciar
nenhum dos seus direitos trabalhistas, nem mesmo em juízo, ou mediante convenção ou acordo coletivo
de trabalho.
d) A aplicação da norma mais favorável ao trabalhador pode ser dividida quanto à elaboração da norma
mais favorável e quanto à hierarquia das normas jurídicas, devendo ser aplicada a mais benéfica,
independentemente da hierarquia da norma e da interpretação da norma mais favorável.
e) Nenhum trabalhador poderá receber salário inferior ao mínimo, exceto para os que recebem
remuneração variável e para os que trabalham meio período do dia.
5. Instituto AOCP/EBSERH-UFJF – Advogado – 2015
No Direito do Trabalho, o Contrato de Trabalho é classificado como uma fonte
a) específica.
b) equitativa.
c) jurisprudencial.
d) convenção Internacional.
e) análoga.
6. Instituto AOCP/Pref. Juiz de Fora – Procurador – 2016
A respeito dos requisitos caracterizadores da relação de emprego constantes na CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho), informe se é verdadeiro (V) ou falso(F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa
correta.
( ) Pessoalidade: empregado é um trabalhador que presta pessoalmente os serviços ao empregador. O
contrato de trabalho é ajustado em função de determinada pessoa, razão porque é considerado intuitu
personae. Assim, o empregador tem o direito de contar com a execução dos serviços por determinada e
específica pessoa e não por outra qualquer.
( ) Subordinação: é requisito facultativo da relação de emprego, já que os trabalhadores autônomos são
empregados e não se submetem à subordinação.
( ) Habitualidade: empregado é um trabalhador não eventual, que presta continuamente seus serviços.
Deve haver habitualidade na prestação laboral, já que o contrato de trabalho é de prestação sucessiva,
que não se exaure em uma única prestação.
( ) Onerosidade: empregado é um trabalhador assalariado, portanto, alguém que, pelo serviço que
presta, recebe uma retribuição.
a) F – V – V – F.
b) V – V – F – F.
c) V – F – V – V.
d) V – F – V – F.
e) F – F – V – V.
7. AOCP/Fundasus – Analista - Advogado – 2015
Quanto às normas sobre relação de trabalho e relação de emprego, assinale a alternativa correta.
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a) Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza eventual a empregador,
sob a solicitação deste e mediante remuneração.
b) Em se constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, será, para
os efeitos da relação de emprego, subsidiariamente responsável a empresa principal em relação a cada
uma das subordinadas.
c) O regramento da relação de emprego se aplica, como norma geral, aos servidores públicos da
administração direta.
d) Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
e) A todo trabalho de igual valor corresponderá salário equivalente, aplicadas as devidas distinções
relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, e entre o trabalho intelectual, técnico e
manual.
8. AOCP/DESENBAHIA – Advogado – 2009
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos requisitos essenciais do contrato de trabalho.
a) Onerosidade.
b) Exclusividade.
c) Subordinação.
d) Alteridade.
e) Continuidade.
9. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Assinale, dentre as alternativas a seguir, a hipótese que não retrata elemento caracterizador do vínculo
de emprego:
a) não eventualidade
b) subordinação técnica
c) subordinação jurídica
d) pessoalidade em relação ao empregado
e) onerosidade
10. Instituto AOCP/UFES – Advogado – 2014
A principal obrigação do empregado é a prestação dos serviços contratados e, em contrapartida, seu
principal direito é o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados. O referido excerto
caracteriza qual requisito da relação de emprego?
a) Pessoalidade.
b) Não-eventualidade.
c) Onerosidade.
d) Subordinação.
e) Alteridade.
11. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Assinale a alternativa incorreta:
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a) para o Direito do Trabalho, é sustentável afirmar que na sucessão trabalhista, o sucessor responde
pelos encargos trabalhistas e o empregador sucedido somente será responsabilizado pelos mesmos
quando assim for convencionado com o sucedido
b) para o Direito do Trabalho é sustentável afirmar que é irrelevante e inoperante a cláusula de nãoresponsabilidade inserida nos instrumentos jurídicos nos quais se opera a transferência na sucessão
trabalhista
c) prevalece para o Direito do Trabalho que a transferência de bens singulares e desintegrados, sem que
ocorra a transferência unidade econômico-jurídica não configura sucessão trabalhista
d) segundo a CLT, a mudança na propriedade da empresa não afetará os contratos de trabalho dos
respectivos empregados
e) os direitos oriundos do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordata ou dissolução
da empresa
12. AOCP/DESENBAHIA – Advogado – 2009
Considere o texto a seguir: “Haverá ______ quando o empregado for remunerado normalmente, embora
não preste serviços, contando-se também seu tempo de serviço, mostrando a existência de uma
cessação provisória e ________ dos efeitos do contrato de trabalho. Na ________, o empregado fica
afastado, não recebendo salário; nem conta-se seu tempo de serviço, havendo a cessação provisória e
total dos efeitos do contrato de trabalho”. (Martins, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 21 ed. – São Paulo:
Atlas, 2005, p. 345).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta que preenche as lacunas apresentadas.
a) suspensão – total – interrupção
b) suspensão – parcial – rescisão
c) interrupção – parcial – suspensão
d) suspensão – parcial – interrupção
e) interrupção – total – rescisão
13. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Analisadas as assertivas a seguir, assinale a alternativa correta:
I - JOANA ALCÂNTARA, menor, 13 anos, trabalhou, com a permissão dos pais, como doméstica, de 2012-2003 a 20-1-2004, no Município de Guaratuba-PR, para INÊS HONN e família. Despedida sem justa
causa, não tem direitos às verbas rescisórias, nem aos salários, em face da nulidade absoluta do contrato
de trabalho. A nulidade, na presente situação, gera efeitos retroativos.
II - PEDRO CARMINO trabalhou de boa-fé para o MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA-PR, sem prévia
aprovação em concurso público, pelo período de dois anos, tendo sido despedido sem justa causa. Não
tem direito ao aviso prévio nem à multa de 40% do FGTS. Segundo a jurisprudência sumulada do colendo
TST, em face da contratação encontrar óbice no art. 37, II e § 2º da Constituição, tem direito somente
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o
valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.
III - Sendo nula uma das cláusulas do contrato de trabalho lícito, porque contrária à lei, não subsiste a
vontade das partes, nem se reputa nulo o contrato, ficando substituída a referida cláusula pela lei.
a) todas as proposições são incorretas
b) todas as proposições são corretas
c) a proposição III é a única correta
d) a proposição II é a única correta
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e) as proposições II e III são as únicas corretas
14. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Assinale a alternativa correta:
I - A distinção entre suspensão e interrupção do contrato de trabalho reside no fato de que, ocorrendo
a paralisação temporária da execução do contrato, na suspensão o empregador deve pagar salário ao
empregado, inobstante a inocorrência de prestação de serviço, enquanto que, na interrupção, ficam
empregador e empregado desobrigados, transitoriamente, do cumprimento das obrigações pertinentes
ao contrato.
II - Dentre os efeitos da suspensão do contrato de trabalho encontram-se os seguintes: manutenção do
vínculo contratual, retorno ao serviço, prazo para o retorno e perda das vantagens atribuídas à categoria
do empregado em convenção coletiva durante o período de suspensão.
III - O afastamento, por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue
devidamente comprovada, caracteriza-se como interrupção.
IV - São causas interruptivas do contrato de trabalho: o falecimento do cônjuge, ascendente,
descendente, irmão ou pessoa declarada na CTPS do empregado que viva sob sua dependência
econômica.
a) II, III e IV são as únicas corretas
b) I, III e IV são as únicas corretas
c) I e III não são as únicas corretas
d) III e IV são as únicas corretas
e) todas são incorretas
15. AOCP/BRDE – Analista de Projetos - Jurídica – 2012
Trata-se de uma das hipóteses que justificam a rescisão indireta do contrato de trabalho,
a) ato de improbidade.
b) abandono de emprego.
c) incontinência de conduta ou mau procedimento.
d) recusa do empregado em executar serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos
bons costumes, ou alheios ao contrato.
e) violação de segredo de empresa.
16. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Rompido o contrato de trabalho celebrado por prazo indeterminado, a pedido do empregado quando
contava com 6 meses e 18 dias de trabalho, segundo a orientação sumulada do colendo TST, é correto
afirmar que ele tem direito:
a) somente às férias proporcionais
b) somente ao 13º salário proporcional
c) ao 13º salário proporcional, aviso prévio e liberação do FGTS acrescido de 40%
d) às férias proporcionais e ao 13º salário proporcional
e) somente ao aviso prévio
17. Instituto AOCP/EBSERH – Advogado – 2017
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Qual das alternativas a seguir NÃO constitui razão para a dispensa justificada do empregado, conforme
artigo 482 da CLT?
a) Desídia no desempenho das respectivas funções.
b) Violação de segredo da empresa.
c) Execução de serviços superiores às suas forças, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato.
d) Ato de improbidade.
e) Incontinência de conduta ou mau procedimento.
18. Instituto AOCP/UFES – Advogado – 2014
A ausência continuada e injustificada do trabalhador ao trabalho por certo lapso de tempo configura o
abandono de emprego. Presume-se o abandono de emprego quando o empregado faltar ao serviço
continuamente por pelo menos
a) 10 dias.
b) 20 dias.
c) 25 dias.
d) 30 dias.
e) 60 dias.
19. Instituto AOCP/UFS – Advogado – 2014
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
I. A falta do aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos salários
correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de
serviço.
II. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários
correspondentes ao prazo respectivo.
III. Não será devido o aviso prévio na despedida indireta.
IV. O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo do aviso, e se a rescisão tiver sido
promovida pelo empregador, será reduzido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.
a) Apenas I e III.
b) Apenas III e IV
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, II e IV
e) I, II, III e IV
20. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Assinale a alternativa incorreta:
a) não são remunerados os intervalos de 1 a 2 horas em jornadas contínuas superiores a seis horas e o
de 15 minutos em jornadas contínuas superiores a quatro horas.
b) são computados como tempo à disposição do empregador os intervalos de 1 a 2 horas em jornadas
contínuas superiores a seis horas e o de 15 minutos em jornadas contínuas superiores a quatro horas
c) são remunerados os intervalos concedidos pelo empregador e não previstos em lei
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d) o descanso semanal remunerado define-se como o lapso de 24 horas consecutivas entre as semanas,
sendo ilícita a concessão a cada oito dias de trabalho
e) ao empregado que sem motivo justificado não trabalha toda a semana anterior, nem cumpre
integralmente o seu horário de trabalho, não é devida a remuneração do repouso semanal
21. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Assinale a alternativa correta, considerando a assertiva que segue: Em relação ao serviço ferroviário,
considera-se de "sobreaviso":
a) o empregado efetivo, que permanecer na empresa, aguardando a qualquer momento o chamado para
o serviço
b) o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o
chamado para o serviço
c) o empregado efetivo que não pode se ausentar do local de trabalho pelo período de 24 (vinte e quatro)
horas
d) o empregado efetivo que não pode se ausentar do local de trabalho pelo período de 36 (trinta e seis)
horas
e) o empregado efetivo que não pode se ausentar do local de trabalho pelo período de 48 (quarenta e
oito) horas
22. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Quanto à escala de "sobreaviso" e "prontidão", respectivamente, em relação ao serviço ferroviário, é
correto afirmar que:
a) será, no máximo, de 24 (vinte e quatro) e de 12 (doze) horas
b) será, no máximo, de 12 (doze) e de 6 (seis) horas
c) será, no máximo de 36 (trinta e seis) e de 8 (oito) horas
d) será, no máximo, de 48 (quarenta e oito) e de 24 (vinte e quatro) horas
e) será, no máximo, de 18 (dezoito) e de 16 (dezesseis) horas
23. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Em relação aos jornalistas profissionais, a duração normal do trabalho:
a) não deverá exceder de 6 (seis) horas, tanto de dia como à noite, se não houver acordo escrito
prevendo outra jornada, e nem motivo de força maior
b) não deverá exceder de 5 (cinco) horas, tanto de dia como à noite, se não houver acordo escrito
prevendo outra jornada, e nem motivo de força maior
c) não deverá exceder de 7 (sete) horas, tanto de dia como à noite, se não houver acordo escrito
prevendo outra jornada, e nem motivo de força maior
d) não deverá exceder de 8 (oito) horas, tanto de dia como à noite, se não houver acordo escrito
prevendo outra jornada, e nem motivo de força maior
e) não deverá exceder de 9 (nove) horas, tanto de dia como à noite, se não houver acordo escrito
prevendo outra jornada, e nem motivo de força maior
24. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração ou cálculo) é correto afirmar que
a CLT assegura:
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a) a cada período de 60 (sessenta) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10
(dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho
b) a cada período de 50 (cinqüenta) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10
(dez) minutos deduzidos da duração normal de trabalho
c) a cada período de 50 (cinqüenta) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10
(dez) minutos não deduzidos da duração normal de trabalho
d) a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10
(dez) minutos não deduzidos da duração normal do trabalho
e) a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho consecutivo corresponderá um repouso de 10
(dez) minutos deduzidos da duração normal de trabalho
25. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Analise a proposição a seguir e assinale a alternativa correta: Em relação aos empregados que trabalham
no interior de câmaras frias, prescreve a CLT:
a) será assegurado um intervalo de dez minutos a cada noventa minutos trabalhados
b) será assegurado um período de vinte minutos de repouso depois de uma hora e quarenta minutos de
trabalho contínuo, computando-se esse intervalo como de trabalho efetivo
c) será assegurado um período de vinte minutos de repouso depois de uma hora e quarenta minutos de
trabalho contínuo, não se computando esse intervalo como de trabalho efetivo
d) será assegurado um intervalo de quinze minutos a cada uma hora e quarenta minutos de trabalho
contínuo
e) não há previsão de intervalo intrajornada além daqueles previstos para os demais empregados que
não trabalham no interior de câmaras
26. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Assinale a alternativa incorreta:
a) segundo a CLT, na remuneração do empregado compreendem-se, para todos os efeitos legais, além
do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas
que receber.
b) a parcela paga ocasionalmente e sem prévio ajuste, a título de reconhecimento ou prêmio, que não
se repete, não se integra ao salário
c) o salário, inclusive comissões, gratificações e percentagens, deve ser pago em intervalos não
superiores a um mês, sem exceção, justificando-se a exigência legal em função das necessidades do
trabalhador em geral
d) na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado
terá direito a perceber salário igual ao daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou do
que for habitualmente pago para serviço semelhante
e) são legalmente permitidos os descontos por danos causados dolosamente pelo empregado ao
empregador, estando condicionada a legalidade daqueles ocasionados por atos de imprudência, imperícia
ou negligência, à anuência do empregado previamente acordada
27. Instituto AOCP/Pref. Juiz de Fora – Procurador – 2016 (adaptada)
Segundo o que dispõe a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), “compreende-se na remuneração do
empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador,
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber”. Nesse sentido, integram o salário não só a
importância fixa estipulada como também
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a) as comissões, percentagens, as ajudas de custo, diárias para viagem acima de 50% (cinquenta por
cento) do salário percebido e abonos pagos pelo empregador.
b) as comissões, percentagens e gratificações legais.
c) as percentagens, gratificações legais, previdência privada e abonos pagos pelo empregador.
d) as comissões, gratificações legais, ajuda de custo e assistência médica, hospitalar e odontológica,
prestada diretamente ou mediante seguro-saúde.
e) as percentagens, as diárias para viagem até 50% (cinquenta por cento) do salário percebido, as
ajudas de custo, os abonos pagos pelo empregador e os seguros de vida e acidentes pessoais.
28. Instituto AOCP/EBSERH-UFSCAR – Advogado – 2015
Qual é o princípio que, de acordo com o Art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), garante
ao trabalhador que, no exercício de sua função, realize trabalho idêntico para o mesmo empregador e
localidade, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade?
a) Economia salarial.
b) Moralidade.
c) Isonomia salarial.
d) Liberdade.
e) Impessoalidade.
29. AOCP/BRDE – Analista de Projetos - Jurídica – 2012
De acordo com a Consolidação das leis do Trabalho, após cada período de doze meses de vigência do
contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
a) 30 (trinta) dias somente se não houver nenhuma falta ao emprego.
b) 24 (vinte e quatro) dias se tiver entre 6 (seis) e 14 (catorze) faltas injustificadas ao emprego.
c) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 20 (vinte) faltas ao emprego.
d) 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) faltas ao emprego.
e) 02 (dois) dias corridos quando houver tido 31 (trinta e uma) faltas ao emprego.
30. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Analise a proposição a seguir e assinale a alternativa correta:
O abono de férias deverá ser requerido:
a) até 6 (seis) meses antes do término do período aquisitivo
b) até 30 (trinta) dias antes do término do período aquisitivo
c) até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo
d) a qualquer tempo por ser direito do trabalhador
e) até 15 (quinze) dias antes do início de gozo das férias, em qualquer hipótese
31. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Com relação à prescrição é correto afirmar:
a) sendo o empregado trabalhador urbano e tendo sido registrado em períodos diversos, caracterizada
a unicidade contratual, a prescrição é contada ao término de cada período trabalhado, mormente quando
consumada após o interregno de dois anos entre um contrato e outro
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b) a extinção do processo sem julgamento do mérito, decorrente do não comparecimento da parte autora
em audiência, interrompe a prescrição em relação a quaisquer direitos, inclusive aos não pedidos na
demanda trabalhista anterior
c) não corre o prazo de prescrição para os sucessores maiores de trabalhador menor falecido
d) não corre prescrição nas ações que tenham por objeto as anotações na CTPS para fins de prova junto
à Previdência Social
e) o prazo de prescrição relativo às férias começa a fluir com o decurso do período aquisitivo
32. AOCP/BRDE – Analista de Projetos - Jurídica – 2012
O adicional de periculosidade é devido ao empregado que
a) trabalhe em contato com energia elétrica, em valor correspondente a 20% sobre o salário mínimo.
b) trabalhe em contato com combustível, em valor correspondente a 30% sobre a sua remuneração.
c) trabalhe em contato com ruído, em valor correspondente a 20% sobre o salário mínimo.
d) trabalhe em contato com produtos químicos, em valor correspondente a 30% sobre a sua
remuneração.
e) trabalhe em contato com energia elétrica, em valor correspondente a 40% sobre o salário mínimo.
33. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Em relação às normas de proteção ao menor, é correto afirmar que, pela CLT, é permitido o trabalho:
a) em cinemas, salvo em local que não possa ter acesso aos filmes rodados
b) em empresas circenses, salvo como acrobata, saltimbanco e ginasta
c) em locais e serviços perigosos ou insalubres
d) em praças, ruas e outros logradouros, com prévia autorização do Juiz da Infância e da Juventude
e) em cinemas, desde que em sessões matutinas e vespertinas
34. AOCP/TRT-PR – Juiz do Trabalho – 2004
Assinale a alternativa incorreta:
a) as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho entrarão em vigor três dias após a data
da entrega dos mesmos no órgão referido no art. 614 da CLT
b) não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a
dois anos
c) o processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção coletiva de
trabalho ou acordo coletivo de trabalho ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de assembleia
geral dos sindicatos convenentes ou partes acordantes
d) havendo convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa em vigor,
o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro de noventa dias anteriores ao respectivo termo final,
para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo
e) os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as
que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva
35. Instituto AOCP/EBSERH – Advogado – 2017 (adaptada)
Com base nos enunciados previstos na CLT acerca de convenção e acordo coletivos, assinale a alternativa
correta.
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a) Convenção coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual no mínimo cinco sindicatos
representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis às
relações individuais de trabalho.
b) As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas
em convenção coletiva de trabalho.
c) Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo
condições contrárias ao que tiver sido ajustado em Convenção ou Acordo que lhes for aplicável, estarão
passíveis de responder por processo crime.
d) Os Acordos ou Convenções coletivos não possuem forma para sua celebração, podendo ser, inclusive,
um acordo verbal.
e) A cláusula de contrato individual de trabalho que contraria norma da Convenção ou Acordo Coletivo
de Trabalho poderá ser válida, vez que é a expressão da vontade das partes, nos moldes do pacta sunt
servanda.
36. Instituto AOCP/EBSERH-UFG – Advogado – 2015
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é regido por normas e diretrizes estabelecidas por
um Conselho Curador. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a) Uma reunião extraordinária poderá ser convocada pelo presidente do Conselho ou por requerimento
de, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos membros.
b) As decisões do Conselho serão tomadas com a presença de 2/3 (dois terços) de seus membros.
c) O presidente do Conselho Curador será eleito por maioria simples dos membros.
d) É garantida, a participação no Conselho, por representantes dos trabalhadores e dos empregadores,
sendo os representantes do governo classificados como ouvintes sem poder de voto.
e) Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador os
meios necessários ao exercício de sua competência.
37. Instituto AOCP/EBSERH – Enfermeiro – 2015
No que se refere aos direitos de associação e representação, assinale a alternativa correta.
a) A fundação de sindicato depende legalmente de autorização do Estado.
b) É facultada a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.
c) Após a aposentadoria, o filiado perde seu direito a votação nas organizações sindicais.
d) A filiação do trabalhador ao sindicato representativo é obrigatória.
e) Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO – PROF. BRUNO KLIPPEL E PROFA. ADRIANA LIMA
1. Direito Processual do Trabalho Dissídio individual e procedimentos aplicáveis Ano: 2017
Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: Advogado
Um auxiliar administrativo pretende ajuizar uma reclamatória trabalhista em face da empresa Zartech
Tecnologias S/A, sua empregadora, pleiteando o pagamento de horas extras, adicional de insalubridade
e outras indenizações, totalizando o valor de trinta salários mínimos vigente na data do ajuizamento da
reclamação. Diante disso, a qual procedimento processual ficará submetida a ação, bem como qual é o
momento da produção de provas e quantas testemunhas esse auxiliar poderá arrolar?
a) Procedimento sumaríssimo, com todas as provas produzidas em audiência e no máximo três
testemunhas.
b) Procedimento ordinário, com parte das provas produzidas em audiência e até duas testemunhas.
c) Procedimento sumário, com provas produzidas nos autos e até três testemunhas.
d) Procedimento ordinário, com provas produzidas em audiência e até duas testemunhas.
e) Procedimento sumaríssimo, com todas as provas produzidas em audiência e até duas testemunhas.
2. Direito Processual do Trabalho Sistema recursal trabalhista Ano: 2017 Banca: INSTITUTO
AOCP Órgão: EBSERH Prova: Advogado
Homem, funcionário há 10 anos da empresa IKS Prestação de Serviços LTDA, propôs reclamação
trabalhista pleiteando verbas indenizatórias diversas, bem como questionando sua dispensa sem motivos
e seu direito à estabilidade no emprego, por ter sofrido acidente de trabalho há sete meses. Contudo, a
ação foi julgada totalmente improcedente pelo Juiz, motivo que deixou esse homem indignado, decidindo
ele recorrer. Nesse caso, o reclamante deverá
a) interpor recurso de apelação no prazo de cinco dias.
b) interpor embargos de declaração, no prazo de três dias.
c) interpor recurso ordinário, no prazo de oito dias.
d) interpor recurso de revista, no prazo de oito dias.
e) interpor agravo, no prazo de cinco dias.
3. Direito Processual do Trabalho Sistema recursal trabalhista Ano: 2016 Banca: INSTITUTO
AOCP Órgão: EBSERH Prova: Advogado
Um advogado ajuíza uma reclamatória trabalhista na Vara do Trabalho de primeiro grau, a qual, no
mérito, é julgada improcedente. Sabendo que não há obscuridade, contradição ou omissão na sentença
esse advogado poderá
a) opor Embargos de Declaração.
b) interpor Recurso de Revista à instância superior.
c) interpor Recurso Especial.
d) interpor Recurso Ordinário à instância superior.
e) interpor Apelação.
4. Direito Processual do Trabalho Inquérito para apuração de falta grave Ano: 2016 Banca:
INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: Advogado
No processo do trabalho, o prazo para ajuizamento de inquérito para apuração de falta grave é de
a) sessenta dias contados da data da suspensão do empregado, podendo ser interrompido por qualquer
ato judicial que constitua em mora o devedor.
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b) trinta dias contados da data da notificação do empregado, podendo ser interrompido por despacho
do juiz que ordenar a citação.
c) trinta dias contados da data da suspensão do empregado, não podendo ser interrompido ou suspenso.
d) trinta dias contados da data da suspensão do empregado, podendo ser suspenso por despacho do
juiz que ordenar a citação.
e) sessenta dias contados da data da suspensão do empregado, não podendo ser interrompido ou
suspenso.
5. Direito Processual do Trabalho Meios de prova Ano: 2016 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão:
CASAN Prova: Advogado
Sobre as provas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta.
a) É absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional.
b) O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio
de intérprete nomeado pelo juiz, e as despesas correrão por conta do juízo.
c) O documento em cópia oferecido para prova não poderá ser declarado autêntico pelo próprio
advogado.
d) Cada uma das partes poderá indicar mais de 3 testemunhas, e quando se tratar de inquérito, esse
número poderá ser elevado a 6.
e) A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.
6. Direito Processual do Trabalho Meios de prova Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão:
EBSERH Prova: Advogado
Quanto às provas no processo do trabalho, assinale a alternativa correta.
a) É absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional.
b) O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o
despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui
presunção favorável ao empregado.
c) A testemunha que move reclamatória trabalhista contra o mesmo empregador é considerada suspeita.
d) Não existe limite de testemunhas a serem arroladas a cada uma das partes na reclamatória
trabalhista.
e) Se a testemunha for funcionário público civil ou militar, não é necessário requisitar ao chefe da
repartição para comparecer à audiência marcada.
7. Direito Processual do Trabalho Sistema recursal trabalhista Ano: 2015 Banca: INSTITUTO
AOCP Órgão: EBSERH Prova: Advogado
Assinale a alternativa correta.
a) Das decisões no processo trabalhista, são admissíveis os recursos de embargos, recurso ordinário,
recurso de revista, agravo e recurso extraordinário.
b) No Tribunal Superior do Trabalho, cabem embargos, no prazo de cinco dias das decisões das Turmas
que divergirem entre si ou das decisões proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a
súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula vinculante ao Supremo
Tribunal Federal.
c) Em nenhuma hipótese, na Justiça do Trabalho, cabe recurso imediato contra decisão interlocutória.
d) Caberá Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por qualquer motivo.
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e) Caberão Embargos de Declaração do acórdão, no prazo de oito dias, devendo seu julgamento ocorrer
na primeira sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo
da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos
pressupostos extrínsecos do recurso.
8. Direito Processual do Trabalho
Órgão: EBSERH Prova: Advogado

Execução trabalhista Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP

De acordo com as regras do processo de execução no Direito do Trabalho, assinale a alternativa correta.
a) A execução das decisões trabalhistas serão feitas necessariamente a pedido do interessado.
b) As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação do cálculo de liquidação, inclusive
da contribuição previdenciária.
c) A citação da execução, assim como na citação da ação ordinária, será feita pelos correios.
d) Os dissídios individuais cujo valor não exceda a sessenta vezes o salário mínimo vigente na data do
ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.
e) Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, poderá ser feita a citação por edital,
incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado.
9. Direito Processual do Trabalho Audiência. Conciliação. Resposta do Réu. Razões Finais.
Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERHProva: Advogado
Presidir as audiências de conciliação nos dissídios coletivos trabalhistas compete, privativamente,
a) aos juízes do trabalho.
b) aos Presidentes da Junta de Conciliação e Julgamento.
c) aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho.
d) aos membros do Tribunal Superior do Trabalho.
e) ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
10. Direito Processual do Trabalho Dissídio individual e procedimentos aplicáveis Ano: 2015
Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: EBSERH Prova: Advogado
Em relação ao rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho para dissídios individuais, é correto afirmar que
a) o autor está incumbido de fornecer a correta indicação do nome e endereço do reclamado para a
citação.
b) o valor da reclamação não pode exceder a 30 (trinta) vezes o salário mínimo vigente na data do
ajuizamento da reclamação.
c) a Administração Pública autárquica pode ser parte.
d) a Administração Pública fundacional pode ser parte.
e) o pedido deverá ser certo ou determinado e caberá ao juiz indicar o valor correspondente.
11. Direito Processual do Trabalho
Atos, termos e prazos processuais. Vícios dos atos
processuais. Provas no processo do trabalho Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão:
UFPEL Prova: Advogado
Assinale a alternativa correta.
a) No processo do trabalho, toda a prova incumbe ao empregador, em decorrência da hipossuficiência
do empregado.
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b) O depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio
de intérprete nomeado pelo juiz, sendo que as despesas correrão por conta da própria Justiça do
Trabalho.
c) O documento em cópia oferecido para prova deverá ser declarado autêntico pelo cartório de
Tabelionato.
d) A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.
e) Quando a testemunha for surdo-mudo, ou mudo que não saiba escrever, será nomeado um intérprete
e as despesas serão por conta do juízo.
12. Direito Processual do Trabalho Execução trabalhista Ano: 2015 Banca: INSTITUTO AOCP
Órgão: UFPEL Prova: Advogado
Assinale a alternativa correta.
a) A execução das decisões trabalhistas só pode ser promovida pelo vencedor da ação de conhecimento.
b) O executado terá o prazo de 5 dias para apresentar os embargos à execução, contados a partir da
intimação da penhora dos bens do executado.
c) A liquidação da sentença trabalhista não abrangerá os cálculos das contribuições previdenciárias
devidas.
d) No mandado de citação para pagamento do valor da execução trabalhista, constará o prazo de 3 dias
para que o executado efetue o pagamento do valor executado.
e) Aos trâmites e incidentes do processo de execução são aplicáveis, naquilo em que não contravierem
aos previstos na CLT, os preceitos que regem o processo de execução por quantia certa contra devedor
solvente, prevista no Código de Processo Civil.
13. Direito Processual do Trabalho Sistema recursal trabalhista Ano: 2015 Banca: INSTITUTO
AOCP Órgão: EBSERH Prova: Advogado
Assinale a alternativa correta.
a) Cabe Recurso de Apelação às decisões definitivas ou terminativas às varas e juízos da Justiça do
Trabalho, no prazo de 8 dias.
b) Cabe Recurso Especial para Turma do Tribunal Superior do Trabalho às decisões proferidas em grau
de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando proferidas
com violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.
c) Cabe agravo de instrumento, no prazo de 10 dias ao despacho que denega a interposição de recursos.
d) O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não receber agravo de petição suspende
a execução da sentença.
e) A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado.
14. Direito Processual do Trabalho
Os Órgãos da Justiça do Trabalho Ano: 2014 Banca:
INSTITUTO AOCP Órgão: UFMS Prova: Advogado
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 115 da Constituição Federal, os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no
mínimo, ______ juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo Presidente
da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos.
a) onze
b) quinze
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c) sete
d) nove
e)vinte e um
15. Direito Processual do Trabalho Competência da Justiça do Trabalho Ano: 2014 Banca:
INSTITUTO AOCP Órgão: UFPB Prova: Advogado
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas de acordo com o art. 114 da
Constituição Federal.
I. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que envolvam exercício do direito de greve.
II. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores.
III. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho.
IV. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho.
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas II e III.
e) I, II, III e IV.
16. Direito Processual do Trabalho
Os Órgãos da Justiça do Trabalho Ano: 2014 Banca:
INSTITUTO AOCP Órgão: UFC Prova: Advogado
De acordo com as disposições constitucionais que versam sobre os tribunais e os juízes do trabalho, é
INCORRETO afirmar que:
a) frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.
b) recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho.
c) os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados
necessariamente na respectiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com
mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos.
d) em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério
Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.
e) os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras
regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.
17. Direito Processual do Trabalho Utilização das provas nos diferentes procedimentos Ano:
2014 Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: UFC Prova: Advogado
A respeito das provas no processo do trabalho, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As testemunhas comparecerão à audiência somente mediante notificação ou intimação.
b) As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu
comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas.
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c) Se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada
ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada.
d) A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer das
partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.
e) O documento em cópia oferecido para prova poderá ser declarado autêntico pelo próprio advogado,
sob sua responsabilidade pessoal.
18. Direito Processual do Trabalho Dissídio individual e procedimentos aplicáveis Ano: 2014
Banca: INSTITUTO AOCP Órgão: UFC Prova: Advogado
A respeito do procedimento sumaríssimo, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente na data do
ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo.
II. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a Administração Pública
direta, autárquica e fundacional.
III. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, não se fará citação por edital,
incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado.
IV. As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e
julgamento independentemente de intimação.
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
19. Direito Processual do Trabalho Sistema recursal trabalhista Ano: 2014 Banca: INSTITUTO
AOCP Órgão: UFS Prova: Advogado
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, cabe agravo de petição, das decisões do Juiz, nas
execuções, no prazo de
a) 2 (dois) dias.
b) 5 (cinco) dias
c) 8 (oito) dias
d) 10 (dez) dias.
e) 15 (quinze) dias
20. Direito Processual do Trabalho Execução trabalhista Ano: 2014 Banca: INSTITUTO AOCP
Órgão: UFES Prova: Advogado
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, tornando a dívida líquida e certa, com a respectiva
homologação dos cálculos, inicia-se a execução trabalhista. Requerida a execução, o juiz mandará
expedir mandado de citação ao executado para que cumpra a decisão, quando se trata de pagamento
em dinheiro no prazo de
a) 24 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
b) 36 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
c) 42 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
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d) 48 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
e) 72 horas ou garanta a execução, sob pena de penhora.
21. Direito Processual do Trabalho
Sistema recursal trabalhista Ano: 2012 Banca: AOCP
Órgão: BRDE Prova: Analista de Projetos - Jurídica
O recurso ordinário pode ser interposto na Justiça do Trabalho em face de
a) decisão terminativa prolatada pelos Tribunais Regionais do Trabalho em processos de sua
competência originária.
b) decisões proferidas no curso do processo de execução;
c) decisão que denega seguimento a recurso.
d) acórdão proferido pelo Tribunais Regionais do Trabalho que violar a disposição de lei federal ou
afrontar diretamente a Constituição Federal.
e) decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
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DIREITO CIVIL – PROFA. ALINE SANTIAGO E PROF. PAULO SOUSA
1. AOCP 2017/CODEM - PA/Analista Fundiário – Advogado. O Direito se expressa nas mais
diferentes formas, mas sua eficácia, muitas vezes, está condicionada às regras positivadas. Todavia nem
sempre as regras emanadas pelo Poder Público respondem a todos os problemas sociais, exigindo assim
uma atenção maior ao aplicador da Lei, desde a observação da vigência e interpretação de uma lei, até
a integração normativa. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.
a) A vacatio legis corresponde ao período de vigência das leis temporárias.
b) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior.
c) As leis temporárias permanecem em vigor até que sejam modificadas ou revogadas por outra lei de
mesma natureza.
d) A analogia, os costumes e os princípios gerais de direito são entendidos como as fontes não formais
do direito.
e) A alegação de ignorância legislativa implica escusa obrigacional.
2. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HU-UFJF). Em relação à vigência, aplicação,
eficácia e interpretação da lei, é correto afirmar que
a) salvo disposição contrária a lei começa a vigorar em todo o país cento e oitenta dias depois de
oficialmente publicada.
b) todos podem deixar de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
c) quando a lei for omissa o juiz decidirá de acordo com suas convicções.
d) a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada.
e) a lei revogada se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, uma vez que a legislação
brasileira adotou a Teoria da Repristinação.
3. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HU-UFJF). Durante o prazo de vacatio legis, qual
lei se aplica?
a) O Código Civil, uma vez que trata-se de uma lei geral.
b) A lei antiga.
c) A lei nova que foi publicada.
d) A lei que mais beneficiar o réu.
e) Os advogados das partes indicarão uma legislação, para que o juiz aplique.
4. AOCP 2010/FESF-SUS/Advogado. Os princípios norteadores do atual Código Civil Brasileiro são
a) Boa-fé, Eticidade e Operabilidade.
b) Socialidade, Legalidade e Operabilidade.
c) Socialidade, Eticidade e Operabilidade.
d) Eticidade, Legalidade e Morabilidade.
e) Efetividade, Adequação e Boa-fé.
5. INSTITUTO AOCP 2017/EBSERH/Advogado (HUJB – UFCG). Em relação aos direitos da
personalidade, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. São intransmissíveis, irrenunciáveis, ilimitados e absolutos.
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II. São imprescritíveis, ilimitados, relativos e eternos.
III. São inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis e vitalícios.
IV. São vitalícios, limitados e transmissíveis.
a) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas I, II e IV.
e) Apenas I, III e IV.
6. AOCP 2016/Prefeitura de Juiz de Fora - MG/Auditor Fiscal. Relativamente ao domicílio, o
vigente Código civil brasileiro determina que
a) o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência sem ânimo definitivo.
b) quanto às relações concernentes à profissão o domicílio da pessoa natural nunca será lugar onde a
profissão é exercida.
c) se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos apenas constituirá domicílio para as relações que
lhe corresponderem o endereço da sede do empregador.
d) tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, deverá escolher um deles
para ser o domicílio para os atos nele praticados.
e) o domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, será o lugar onde for encontrada.
7. AOCP 2016/Prefeitura de Juiz de Fora - MG/Auditor Fiscal. A existência da pessoa natural
termina
a) com a morte, passível de presunção em relação aos ausentes, com observância aos casos em cuja
abertura de sucessão definitiva é autorizada por lei.
b) com a morte, sempre que comprovada pelo atestado de óbito e pela presença física do morto.
c) com a morte excepcionalmente não presumida em relação aos ausentes e sem observância aos casos
em cuja abertura de sucessão definitiva é autorizada por lei.
d) com a morte, que pode ser presumida exclusivamente para os casos de ausência de absolutamente
capaz, e com observância aos casos em cuja abertura de sucessão definitiva é autorizada por lei.
e) com a morte jurídica, pela extinção da certidão de nascimento, por ato do detentor do pátrio poder e
sem presunção de ausência.
8. AOCP 2016/Prefeitura de Juiz de Fora - MG/Auditor Fiscal. Em relação aos direitos da
personalidade, o vigente Código Civil brasileiro é categórico no sentido de que
a) os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer
limitação voluntária.
b) os direitos da personalidade são transmissíveis e renunciáveis, de acordo com a liberdade de exercício
de manifestação voluntária.
c) os direitos da personalidade apenas poderão ser transferidos e renunciados por instrumento público.
d) o nome não integra o elenco dos chamados direitos da personalidade.
e) o nome da pessoa pode, livremente, ser empregado por outrem em publicações ou representações
que a exponham ao desprezo público.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

9. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HDT-UFT). Sobre as pessoas naturais, assinale a
alternativa correta.
a) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os ébrios habituais, os
viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido.
b) Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação da ausência, se alguém, desparecido em
campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.
c) Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-á que o mais velho faleceu primeiro.
d) Os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, sem exceção.
10. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HC-UFG). A incapacidade civil para os menores
NÃO cessará
a) pelo casamento.
b) pelo exercício de emprego público efetivo.
c) pela colação de grau em curso de ensino superior.
d) pela existência de relação de emprego, desde que, em função dele, o menor com dezesseis anos
completos tenha economia própria.
e) por sentença do juiz, ouvido o tutor, independentemente da idade do menor.
11. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HC-UFG). Analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
Em caso de desaparecimento de uma pessoa do seu domicílio, sem que haja notícias, ocorre que
I. a abertura da sucessão provisória pode ser requerida após um ano da arrecadação dos bens do ausente
que não deixou representante ou curador.
II. a abertura da sucessão provisória pode ser requerida após dois anos da arrecadação dos bens do
ausente que deixou representante ou curador.
III. quando o ausente contar com oitenta anos de idade pode-se requerer sucessão definitiva quando as
últimas notícias dele datarem de três anos.
IV. caso o ausente nos dez anos seguintes à abertura da sucessão definitiva regresse este haverá só os
bens existentes no estado em que o acharem, os sub-rogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros
e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo.
a) Apenas I e II.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, II e IV.
e) Apenas I e IV.
12. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Prova: Advogado (HU-UFJF). Assinale a alternativa correta
acerca das pessoas naturais e jurídica.
a) São considerados relativamente incapazes os maiores de 15 anos e menores de 18 anos.
b) A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa quando da escolha do nome da
empresa pelos seus sócios.
c) São consideradas capazes os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para a prática desses atos.
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d) A personalidade civil da pessoa natural tem início com a maioridade e desaparece com a morte.
e) As pessoas jurídicas são passíveis de indenização por danos morais.
13. INSTITUTO AOCP 2015/UFPEL/Advogado. Assinale a alternativa correta.
a) Nem todas as pessoas são capazes de possuir direitos e deveres da ordem civil.
b) A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.
c) São incapazes, absolutamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, aquelas pessoas que, por
enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos.
d) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, são absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil.
e) São incapazes, absolutamente a certos atos, ou à maneira de os exercer aquela pessoa que, mesmo
por causa transitória, não puder exprimir sua vontade.
14. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HE-UFPEL). Assinale a alternativa correta.
a) Nem todas as pessoas são capazes de possuir direitos e deveres da ordem civil.
b) A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.
c) São incapazes, absolutamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, aquelas pessoas que, por
enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos.
d) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, são absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil.
e) São incapazes, absolutamente a certos atos, ou à maneira de os exercer aquela pessoa que, mesmo
por causa transitória, não puder exprimir sua vontade.
15. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HE-UFSCAR). Assinale a alternativa correta.
a) Somente a idade de 18 anos cessa a incapacidade de uma pessoa.
b) A morte presumida só pode ser reconhecida após a declaração de ausência.
c) Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos
comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.
d) O pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza da proteção que se dá ao nome.
e) O cônjuge do ausente, mesmo que este esteja separado judicialmente ou de fato antes da declaração
da ausência, será o seu legítimo curador.
16. INSTITUTO AOCP 2014/UFSM/Advogado. De acordo com o Código Civil, são incapazes
relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer, EXCETO
a) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
b) os menores de dezesseis anos.
c) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido
d) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
e) os pródigos.
17. INSTITUTO AOCP 2014/UFGD/Advogado. De acordo com o Código Civil, são absolutamente
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:
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a) os menores de dezesseis anos.
b) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido.
c) os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática
desses atos.
d) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
e) os pródigos.
18. INSTITUTO AOCP 2014/UFES/Advogado. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A pessoa natural poderá ser constrangida a submeter- se, com risco de vida, a tratamento médico ou
à intervenção cirúrgica.
b) Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.
c) O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a
exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
d) Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
e) O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome.
19. INSTITUTO AOCP 2014/UFSM/Advogado. Serão registrados em registro público, EXCETO
a) os nascimentos, casamentos e óbitos.
b) a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz.
c) os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a

filiação.

d) a interdição por incapacidade absoluta ou relativa.
e) a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.
20. AOCP 2012/TCE-PA/Auditor. De acordo com o Código Civil, acerca dos direitos da personalidade,
é correto afirmar que
a) o princípio do consenso afirmativo determina que a pessoa capaz deva manifestar sua vontade de
dispor gratuitamente do seu próprio corpo.
b) o ato de disposição do próprio corpo é irrevogável.
c) o pseudônimo não possui a mesma proteção que o nome.
d) em caso de risco de vida, o paciente pode ser obrigado a ser submetido a tratamento médico.
e) os direitos da personalidade são taxativamente previstos pelo Código Civil.
21. AOCP 2012/TCE-PA/Assessor Técnico de Procuradoria. De acordo com o Código Civil, são
absolutamente incapazes de exercerem pessoalmente os atos da vida civil:
a) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento
reduzido.
b) os menores de dezesseis anos.
c) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo.
d) os pródigos.
e) os índios.
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22. AOCP 2012/TCE-PA/Analista de Controle Externo. De acordo com o Código Civil, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Ninguém pode ser constrangido a submeter- se, com risco de vida, a tratamento médico ou a
intervenção cirúrgica.
II. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.
III. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a
exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
IV. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
a) Apenas II e III.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
23. AOCP 2012/BRDE/Analista de Projetos – Jurídica. São absolutamente incapazes, para a
prática de atos civis,
a) os ébrios habituais e os menores de 16 (dezesseis) anos.
b) os pródigos e aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.
c) os menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 16 (dezesseis) anos.
d) os menores de 16 (dezesseis) anos.
e) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo e os pródigos.
24. AOCP 2010/FESF-SUS/Advogado. Segundo o Código Civil a capacidade plena é adquirida pela
emancipação. A respeito deste tema podemos afirmar que
a) A emancipação, ainda que voluntária, será feita mediante escritura pública e dependerá de
homologação judicial.
b) Da emancipação surgem importantes efeitos patrimoniais, podendo interferir, inclusive, na obrigação
de prestar alimentos.
c) O exercício de emprego ou função pública, ainda que seja por cargo comissionado, é hipótese de
emancipação legal.
d) A lei somente autoriza a emancipação pela concessão de um só genitor quando constatar-se a morte
do outro.
e) Da emancipação decorre a antecipação da imputabilidade penal.
25. INSTITUTO AOCP 2017/EBSERH/Advogado (HUJB – UFCG). Com base no Código Civil, para
a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso
a) abuso da pessoa jurídica, caracterizado pela má-fé ou pela confusão patrimonial, e o juiz decidirá de
ofício independente de requerimento das partes.
b) abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela má administração dos sócios da empresa.
c) abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial
e o juiz decidirá de ofício.
d) desvio de finalidade caracterizado pela má-fé dos administradores.
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e) abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
e o juiz decidirá a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo.
26. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HDT-UFT). Quanto as pessoas jurídicas assinale
a alternativa correta.
a) As organizações religiosas não podem ser consideradas pessoas jurídicas de direito privado.
b) Decai em dois anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por
defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
c) Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos
presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso.
d) Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento exclusivo do Ministério
Público, nomeará um síndico.
e) Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela
será prontamente extinta e cancelada sua inscrição.
27. INSTITUTO AOCP 2015/UFPEL/Advogado. Assinale a alternativa correta.
a) As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, de direito privado ou de direito misto.
b) São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros, as empresas multinacionais,
as organizações não governamentais com atuação mundial e todas as pessoas que forem regidas pelo
direito internacional público.
c) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com o início de suas atividades,
independentemente da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro ou aprovação do Poder
Executivo.
d) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes
que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores de
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
e) Às pessoas jurídicas não se aplica a proteção dos direitos da personalidade.
28. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HE-UFPEL). Assinale a alternativa correta.
a) As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, de direito privado ou de direito misto.
b) São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros, as empresas multinacionais,
as organizações não governamentais com atuação mundial e todas as pessoas que forem regidas pelo
direito internacional público.
c) Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com o início de suas atividades,
independentemente da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro ou aprovação do Poder
Executivo.
d) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes
que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores de
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
e) Às pessoas jurídicas não se aplica a proteção dos direitos da personalidade.
29. INSTITUTO AOCP 2014/UFPB/Advogado. De acordo com o disposto sobre pessoas jurídicas no
Código Civil, assinale a alternativa correta.
a) São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações
religiosas, sendo permitido ao poder público negar- lhes reconhecimento ou registro dos atos
constitutivos e necessários ao seu funcionamento.
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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.
c) Decai em dois anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por
defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
d) Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, inclusive aqueles exercidos fora dos limites
de seus poderes definidos no ato constitutivo.
e) Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria absoluta de
votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso.
30. INSTITUTO AOCP 2014/UFSM/Advogado. Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
I. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem
regidas pelo direito internacional público.
II. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes
que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
III. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações
religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos
e necessários ao seu funcionamento.
IV. 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.
a) Apenas I e III
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, II e IV
e) I, II, III e IV.
31. INSTITUTO AOCP 2014/MPE-BA/Analista Técnico – Direito. Analise as assertivas e assinale
a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. 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 administrála.
II. A fundação somente poderá constituir-se para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência.
III. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo
não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante.
IV. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas IV.
d) Apenas III.
e) I, II, III e IV.
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32. INSTITUTO AOCP 2014/UFGD/Advogado. Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
I. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem
regidas pelo direito internacional público.
II. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes
que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do
dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
III. 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.
IV. Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por
defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) I, II, III e IV.
33. INSTITUTO AOCP 2014/UFES/Advogado. Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. São pessoas jurídicas de direito público interno:
I. a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios.
II. as organizações religiosas e os partidos políticos.
III. as autarquias, inclusive as associações públicas.
IV. as demais entidades de caráter público criadas por lei.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) I, II, III e IV.
34. AOCP 2012/TCE-PA/Assessor Técnico de Procuradoria. De acordo com o Código Civil, no que
se refere às pessoas jurídicas, assinale a alternativa correta.
a) Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público.
b) As organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito público interno.
c) A organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas dependem de
autorização do poder público.
d) São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem
regidas pelo direito internacional público.
e) Não se aplica às pessoas jurídicas a proteção dos direitos da personalidade.
35. AOCP 2012/TCE-PA/Analista de Controle Externo. A respeito do domicílio na forma disposta
no Código Civil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
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I. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.
II. O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente; o do servidor público, o lugar em que
exercer permanentemente suas funções; o do militar, onde servir, e, sendo da Marinha ou da
Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado; o do marítimo, onde
o navio estiver matriculado; e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença.
III. O agente diplomático do Brasil, que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade sem designar
onde tem, no país, o seu domicílio, poderá ser demandado somente no último ponto do território
brasileiro onde o teve.
IV. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram
os direitos e obrigações deles resultantes.
a) Apenas II e IV.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
36. AOCP 2012/TCE-PA/Auditor. São pessoas jurídicas de direito público interno:
a) União e UNESCO.
b) Fundações e partidos políticos.
c) Autarquias.
d) ONU e os Territórios
e) Associações.
37. AOCP 2010/FESF-SUS/Advogado. Em relação às Pessoas Jurídicas de direito privado, analise as
assertivas e assinale a alternativa que apresenta as corretas.
I. A teoria da Realidade Técnica é adotada pelo Código Civil Brasileiro, consoante artigo 45, definindo a
natureza jurídica da pessoa jurídica.
II. É pacífico na jurisprudência a tese de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
III. É juridicamente impossível a constituição de sociedade entre cônjuges.
IV. Segundo a teoria inglesa ultra vires societatis a capacidade da pessoa jurídica é restrita aos atos
relacionados ao seu objeto social.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
38. INSTITUTO AOCP 2016/EBSERH/Advogado (CH-UFPA). Um homem, movido por emoção, para
salvar seu filho que fora vítima de um grave acidente, aceita pagar a um médico uma quantia muito
além do que normalmente é praticado, sendo que o médico sabia da condição emocional desse homem.
Nesse sentido, pode-se anular o referido contrato, alegando-se
a) dolo acidental.
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b) coação.
c) estado de perigo.
d) lesão.
e) dolo do representante legal.
39. INSTITUTO AOCP 2016/CASAN/Advogado. Quanto aos fatos jurídicos, assinale a alternativa
correta.
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 não invalida o negócio jurídico se for absoluta, ou se cessar antes
de realizada a condição a que ele estiver subordinado.
c) A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer
o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
d) Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto àquela
novas disposições, estas terão valor, realizada a condição, mesmo se com ela forem incompatíveis.
e) Sempre computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o dia do vencimento, sem
exceção.
40. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HC-UFG). É causa que impede a prescrição de ato
jurídico:
a) quando é contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios.
b) o protesto cambial.
c) qualquer ato inequívoco extrajudicial que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
d) apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores.
e) despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo
e na forma da lei processual.
41. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HDT-UFT). Em relação à prescrição e decadência,
assinale a alternativa correta.
a) A renúncia da prescrição só pode ser expressa, sem prejuízo de terceiro.
b) Os prazos da prescrição podem ser alterados por acordo das partes, por instrumento público.
c) Corre prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
d) A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor.
e) Corre prescrição contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos
Municípios.
42. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HC-UFG). No Direito Civil, o prazo de prescrição
de quatro anos se refere à pretensão
a) dos profissionais liberais em geral, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos
respectivos contratos ou mandato.
b) dos fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento
dos alimentos.
c) do ressarcimento de enriquecimento sem causa.
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d) relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas.
e) de reparação civil.
43. AOCP 2015/FUNDASUS/Analista - Advogado. Em relação às pessoas naturais e jurídicas,
assinale a alternativa correta.
a) A lei não poderá prever a transmissibilidade ou a renunciabilidade dos direitos da personalidade.
b) São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os excepcionais, sem
desenvolvimento mental completo.
c) São pessoas jurídicas de direito público interno as sociedades de economia mista.
d) Decai em três anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por
defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
44. AOCP 2015/FUNDASUS/Analista - Advogado. Quanto à prescrição e à decadência, assinale a
alternativa correta.
a) Prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se
vencerem.
b) Prescreve em três anos 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.
c) Prescreve em um ano a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do
vencimento.
d) Como regra geral, aplicam-se à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a
prescrição.
e) A prescrição ocorre em vinte anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
45. INSTITUTO AOCP 2015/UFPEL/Advogado. 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, e
aproveitada aos cointeressados capazes.
c) A validade da declaração de vontade sempre dependerá de forma especial.
d) O silêncio importa recusa, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a
declaração de vontade expressa.
e) Nas declarações de vontade se atenderá mais ao que estiver no sentido literal da linguagem do que
a intenção consubstanciada.
46. INSTITUTO AOCP 2015/UFPEL/Advogado. Assinale a alternativa correta.
a) Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, no prazo único
de 5 anos.
b) Os prazos de prescrição podem ser modificados mediante acordo homologado pelo juiz.
c) Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou
representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.
d) Corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal.
e) Corre a prescrição contra os ausentes do País em serviços públicos da União, dos Estados ou dos
Municípios.
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47. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HE-UFPEL). 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, e
aproveitada aos cointeressados capazes.
c) A validade da declaração de vontade sempre dependerá de forma especial.
d) O silêncio importa recusa, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a
declaração de vontade expressa.
e) Nas declarações de vontade se atenderá mais ao que estiver no sentido literal da linguagem do que
a intenção consubstanciada.
48. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HE-UFPEL). Assinale a alternativa correta.
a) Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, no prazo único
de 5 anos.
b) Os prazos de prescrição podem ser modificados mediante acordo homologado pelo juiz.
c) Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou
representantes legais, que derem causa à prescrição, ou não a alegarem oportunamente.
d) Corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal.
e) Corre a prescrição contra os ausentes do País em serviços públicos da União, dos Estados ou dos
Municípios.
49. INSTITUTO AOCP 2015/EBSERH/Advogado (HE-UFSCAR). Assinale a alternativa correta.
a) São ilícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes.
Entre as condições lícitas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem
ao puro arbítrio de uma das partes.
b) Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
c) As condições incompreensíveis ou contraditórias não invalidam os negócios jurídicos que lhe são
subordinados.
d) O erro do negócio jurídico não 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.
e) O erro prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade
se dirige, oferecer-se para executá-la na conformidade de vontade real do manifestante.
50. INSTITUTO AOCP 2014/UFMS/Advogado. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do art. 37 do Código Civil, _______ depois de passada em julgado a sentença que concede
a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o
levantamento das cauções prestadas.
a) dez anos.
b) vinte anos.
c) quinze anos.
d) cinco anos.
e) um ano.
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51. INSTITUTO AOCP 2014/UFMS/Advogado. No tocante aos negócios jurídicos no Direito Civil,
assinale a alternativa INCORRETA.
a) No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento
é da substância do ato.

público,

este

b) O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária
a declaração de vontade expressa.
c) Nas declarações de vontade se atenderá mais ao sentido literal da linguagem do que à intenção nelas
consubstanciada.
d) Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
e) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.
52. INSTITUTO AOCP 2014/UFMS/Advogado. No tocante à prescrição no Direito Civil, assinale a
alternativa correta.
a) A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
b) A exceção não prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.
c) A renúncia da prescrição só pode ser tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois
que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado,
incompatíveis com a prescrição.
d) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
e) A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua a correr contra o seu sucessor.
53. INSTITUTO AOCP 2014/UFPB/Advogado. De acordo com o disposto sobre Negócio Jurídico no
Código Civil, assinale a alternativa correta.
a) A validade da declaração de vontade dependerá de forma especial, mesmo quando a lei
expressamente não a exigir.
b) No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este não é da
substância do ato.
c) Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
d) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia não interpretam-se estritamente.
e) Nas declarações de vontade, não se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao
sentido literal da linguagem.
54. INSTITUTO AOCP 2014/UFPB/Advogado. De acordo com o disposto sobre a Prescrição e
decadência no Código Civil, assinale a alternativa correta.
a) A exceção não prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.
b) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação
for indivisível.
c) Os prazos de prescrição podem ser alterados por acordo das partes.
d) A prescrição não pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita.
e) A prescrição iniciada contra uma pessoa não continua a correr contra o seu sucessor.
55. INSTITUTO AOCP 2014/UFC/Advogado. Em relação à decadência e prescrição no direito civil,
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem
ou interrompem a prescrição.
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II. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.
III. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
IV. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de
jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
56. INSTITUTO AOCP 2014/UFC/Advogado. Quanto à prova no direito civil, é INCORRETO afirmar
que:
a) a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.
b) podem ser admitidos como testemunhas os menores de dezesseis anos.
c) salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos
cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram
celebrados.
d) ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar
segredo.
e) as presunções, que não as legais, não se admitem nos casos em que a lei exclui a prova testemunhal.
57. INSTITUTO AOCP 2014/UFMG/Advogado (HC-UFMG). Preencha a lacuna e assinale a
alternativa correta. De acordo com o art. 205 do Código Civil, a prescrição ocorre em ________, quando
a lei não lhe haja fixado prazo menor.
a) 3 (três) anos
b) 10 (dez) anos
c) 5 (cinco) anos
d) 2 (dois) anos
e) 1 (um) ano
58. INSTITUTO AOCP 2014/UFMG/Advogado (HC-UFMG). Analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas. Nos termos do art. 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico
quando
I. celebrado por pessoa absolutamente incapaz.
II. for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto.
III. o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito.
IV. tiver por objetivo fraudar lei imperativa.
a) Apenas I e II
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I e IV.
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e) I, II, III e IV.
59. INSTITUTO AOCP 2014/UFSM/Advogado. De acordo com o Código Civil, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem
ou interrompem a prescrição.
II. É válida a renúncia à decadência fixada em lei.
III. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
IV. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de
jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.
a) Apenas I e III
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
60. INSTITUTO AOCP 2014/UFMT/Advogado. De acordo com o Código Civil, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei
expressamente a exigir.
II. A manifestação de vontade, subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer
o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
III. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido
literal da linguagem.
IV. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas III e IV
c) Apenas I e II
d) Apenas I, III e IV
e) I, II, III e IV
61. INSTITUTO AOCP 2014/UFMT/Advogado. A cláusula que, derivando exclusivamente da vontade
das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto, considera-se
a) termo.
b) condição
c) encargo
d) provisória.
e) definitiva.
62. INSTITUTO AOCP 2014/UFMT/Advogado.Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
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I. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de
dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
II. Configura-se a lesão quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua
família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.
III. Ocorre o estado de perigo quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se
obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
IV. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já
insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos
credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.
a) Apenas I, II e III
b) Apenas III e IV
c) Apenas I e IV
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
63. INSTITUTO AOCP 2014/MPE-BA/Analista Técnico – Direito. Quando alguém, premido da
necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume
obrigação excessivamente onerosa, configura
a) erro.
b) dolo.
c) estado de perigo.
d) coação.
e) fraude contra credores.
64. INSTITUTO AOCP 2014/UFS/Advogado. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
De acordo com o Código Civil, NÃO corre a prescrição:
I. entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
II. entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar.
III. entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.
IV. contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.
a) Apenas I e III
b) Apenas III e IV.
c) Apenas I, II e III
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
65. INSTITUTO AOCP 2014/UFS/Advogado. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
INCORRETA.
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) Se feita a
confissão
por
que este pode vincular o representado.

um

representante,

somente é eficaz nos limites em
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c) A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação.
d) A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova
relativa.
e) Terão a mesma força probante os traslados e as certidões, extraídos por tabelião ou oficial de registro,
de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.
66. INSTITUTO AOCP 2014/UFGD/Advogado. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer
o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
b) O silêncio não importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for
necessária a declaração de vontade expressa.
c) Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente.
d) Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
e) Nas declarações de vontade, atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido
literal da linguagem.
67. INSTITUTO AOCP 2014/UFGD/Advogado. Quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou
por inexperiência, obriga-se a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta,
ocorre:
a) fraude contra credores.
b) coação.
c) estado de perigo.
d) lesão.
e) dolo.
68. INSTITUTO AOCP 2014/UFGD/Advogado. Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com o Código Civil, NÃO corre a prescrição.
I. entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal.
II. entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar.
III. entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.
IV. contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios.
a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) I, II, III e IV.
69. INSTITUTO AOCP 2014/UFES/Advogado. De acordo com o Código Civil, assinale a alternativa
correta.
a) Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
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b) São ilícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem
ao puro arbítrio de uma das partes.
c) Têm-se por existentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa
impossível.
d) Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição resolutiva, enquanto esta se não verificar,
não se terá adquirido o direito, a que ele visa.
e) O termo inicial suspende o exercício e a aquisição do direito.
70. INSTITUTO AOCP 2014/UFES/Advogado. O prazo de decadência para pleitear-se a anulação do
negócio jurídico, nos casos de erro e dolo contados do dia em que se realizou o negócio, é de
a) 01 ano.
b) 02 anos.
c) 03 anos.
d) 04 anos.
e) 05 anos.
71. AOCP 2012/TCE-PA/Assessor Técnico de Procuradoria. De acordo com o Código Civil, no que
se refere aos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta.
a) A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer
o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
b) A impossibilidade inicial do objeto invalida o negócio jurídico mesmo se for relativa, ou se cessar
antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado.
c) Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor
superior a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País.
d) O silêncio importa anuência, mesmo quando for necessária a declaração de vontade expressa.
e) A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio,
nem aproveita aos cointeressados capazes, mesmo que, neste caso, seja indivisível o objeto do direito
ou da obrigação comum.
72. AOCP 2012/TCE-PA/Assessor Técnico de Procuradoria. De acordo com o Código Civil, quando
alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela
outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa, configura-se um defeito do negócio jurídico
denominado de
a) dolo.
b) erro.
c) coação.
d) lesão.
e) estado de perigo.
73. AOCP 2012/TCE-PA/Assessor Técnico de Procuradoria. De acordo com o Código Civil, no que
se refere à invalidade dos negócios jurídicos, assinale a alternativa correta.
a) É anulável o negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial
para a sua validade.
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b) É nulo o negócio jurídico quando houver vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão
ou fraude contra credores.
c) O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
d) É de cinco anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contados, no
caso de coação, do dia em que ela começar.
e) A invalidade do instrumento induz a do negócio jurídico ainda que este possa provar-se por outro
meio.
74. AOCP 2012/TCE-PA/Analista de Controle Externo. De acordo com o Código Civil, pode ser
declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, se alguém, desaparecido em campanha ou
feito prisioneiro, não for encontrado
a) até dois anos após o término da guerra.
b) até três anos após o término da guerra.
c) até cinco anos após o término da guerra.
d) até dois anos após o início da guerra.
e) até cinco anos após o início da guerra.
75. AOCP 2012/TCE-PA/Analista de Controle Externo. De acordo com o Código Civil, quando uma
pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta, ocorre
a) estado de necessidade.
b) legítima defesa.
c) lesão.
d) estado de perigo.
e) coação.
76. AOCP 2012/TCE-PA/Analista de Controle Externo. A respeito da prescrição na forma disposta
no Código Civil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção
operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.
II. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada
contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
III. . A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros
herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis.
IV. A interrupção produzida contra o principal devedor não prejudica o fiador.
a) Apenas II e IV.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas II e III
d) Apenas III e IV.
e) I, II, III e IV.
77. AOCP 2012/TCE-PA/Auditor. De acordo com o Código Civil, acerca da prescrição, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

I. 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.
II. Prescreve em dois anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
III. Prescreve em três anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se
vencerem.
IV. Prescreve em três anos, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular.
a) Apenas II e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I.
d) Apenas II.
e) I, II, III e IV.
78. AOCP 2012/TCE-PA/Auditor. De acordo com o Código Civil, é anulável o negócio jurídico
a) que tiver por objetivo fraudar lei imperativa.
b) por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
c) celebrado por pessoa absolutamente incapaz.
d) quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
e) que não revestir a forma prescrita em lei.
79. AOCP 2010/Prefeitura de Camaçari – BA/Procurador Municipal. A respeito da prescrição no
Código Civil, assinale a alternativa correta.
a) Pode ser alegada, por ambas as partes, em qualquer grau de jurisdição.
b) A prescrição iniciada contra uma pessoa interrompe-se contra os seus sucessores.
c) A interrupção da prescrição ocorre somente por uma vez.
d) A interrupção da prescrição por um credor não solidário aproveita aos outros.
e) Prescreve em três anos a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se
vencerem.
80. AOCP 2010/FESF-SUS/Advogado. No que tange à Prescrição, analise as assertivas e assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(as).
I. A atual enumeração dos casos de prescrição, na Parte Geral do Código Civil, decorre do Princípio da
Operabilidade.
II. Renúncia tácita da prescrição é aquela que se dá antes da consumação da prescrição.
III. Não corre a prescrição contra os absolutamente e relativamente incapazes.
IV. A prescrição ocorre em cinco anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
a) Apenas I.
b) Apenas I e III.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas III.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

e) I, II, III e IV.
81. AOCP 2009/DESENBAHIA/Advogado. Em relação aos defeitos e invalidades do negócio jurídico,
analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante.
II. As causas de anulabilidade do negócio jurídico podem ser pronunciadas pelo juiz de ofício.
III. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
IV. A invalidade do instrumento induz a do negócio jurídico ainda que este possa ser provado por outro
meio.
a) Apenas III.
b) Apenas I e III.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas II e III.
e) Apenas III e IV.
82. AOCP 2009/TRT - 9ª REGIÃO (PR)/Juiz do Trabalho. Considere as proposições a seguir:
I. Considera-se condição, a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o
efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
II. Considera-se nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa relativamente incapaz.
III. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, mas convalece pelo decurso de tempo.
IV . O prazo de decadência para pleitear a anulação de um negócio jurídico é de três anos, contado no
caso de coação do dia que ela cessar.
V . A prescrição pode ser interrompida pelo protesto cambial.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas a II, III e a V estão corretas
b) apenas a I está correta
c) apenas a II e a IV estão incorretas
d) apenas a I e a V estão corretas
e) apenas a V está incorreta
83. AOCP 2004/TRT - 9ª REGIÃO (PR)/ Juiz do Trabalho. Considere as seguintes proposições:
I . Prescreve em quatro anos, a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.
II . Prescreve em três anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
III . Prescreve em cinco anos, a pretensão de reparação civil.
IV . É nula a renúncia à decadência fixada em lei.
V . O Juiz pode, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas a alternativa I está correta
b) apenas a V está correta
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c) apenas a IV e a V estão corretas
d) apenas a II, a IV e a V estão corretas
e) apenas a I e a III estão corretas.
84. AOCP 2010/FESF-SUS/Advogado. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dever de
indenizar, em decorrência da responsabilidade civil.
a) A indenização pode ser reduzida equitativamente pelo juiz se houver excessiva desproporção entre a
gravidade da culpa e o dano.
b) Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada
levando-se em conta a gravidade de sua conduta em confronto com a do autor do dano.
c) A indenização, em caso de homicídio, exclui o dano moral.
d) A indenização em caso de homicídio e de lesão corporal é devida por aquele que tenha causado o
dano no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência e imperícia.
e) A prisão ilegal gera indenização consistente no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao
ofendido.
85. AOCP 2004/TRT - 9ª REGIÃO (PR)/ Juiz do Trabalho. Considere as proposições a seguir:
I. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmite com a herança.
II. A responsabilidade civil é independente da criminal, podendo-se questionar sobre a existência do fato,
ou sobre quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
III. São responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais
e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.
IV. O dono ou detentor de animal ressarcirá o dano por este causado, apenas se provar a culpa da vítima.
V. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir
eqüitativamente, a indenização.
Assinale a alternativa correta:
a) apenas a I está correta
b) apenas a III e a V estão corretas
c) apenas a V está correta
d) apenas a II e a V estão incorretas
e) todas estão corretas
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GABARITO – DIREITO CIVIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

LETRA B
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA E
LETRA A
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA E
LETRA E
LETRA B
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA A
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA D
LETRA B

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

LETRA E
LETRA E
LETRA E
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA C
LETRA C
LETRA A
LETRA D
LETRA D
LETRA D
LETRA A
LETRA A
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA B
LETRA B
LETRA E

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

LETRA D
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA C
LETRA B
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PROF. RICARDO TORQUES
1. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2017
Com base no novo CPC e na ação monitória, assinale a alternativa correta.
a) Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, em autos apartados, embargos
à ação monitória, no prazo de quinze dias.
b) Admite-se a reconvenção, inclusive fica autorizado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.
c) O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em
favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa.
d) Aquele que afirmar, com base em prova escrita e com eficácia de título executivo, ter direito a exigir
do devedor incapaz o pagamento de quantia em dinheiro poderá propor ação monitória.
e) Ficando evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega
de coisa ou para a execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de cinco
dias para o cumprimento, sob pena de multa.
2. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2017
São princípios que norteiam o novo CPC:
a) justa causa e legitimidade.
b) duração razoável do processo e boa-fé objetiva.
c) arbitrariedade e cooperação.
d) fins sociais e boa-fé subjetiva.
e) cooperação e boa-fé subjetiva.
3. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2017
Com relação ao novo CPC, assinale a alternativa correta.
a) O réu poderá oferecer contestação, por petição e através de advogado, no prazo de dez dias.
b) Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor, inclusive quando houver pluralidade de réus e somente um deles contestar
a demanda.
c) O ônus da prova caberá sempre ao autor da ação, que é quem está pleiteando algo, não sendo
possível a inversão do ônus da prova ao réu.
d) O juiz não resolverá o mérito quando o processo ficar parado mais de um ano por negligência das
partes ou quando reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada.
e) Transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se resolvidas todas as alegações e as defesas
que a parte poderia opor tão somente em relação ao acolhimento do pedido.
4. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2017
Com relação aos recursos no novo CPC, assinale a alternativa correta.
a) As partes deverão interpor recursos simultaneamente e no prazo máximo estabelecido em lei.
b) Proferido um despacho, poderá a parte interpor embargo de divergência.
c) Da sentença, caberá agravo de instrumento e, contra as decisões interlocutórias, caberá apelação.
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d) Cabem embargos infringentes contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o
juiz, ou para corrigir erro material.
e) O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os
seus interesses.
5. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2016
No que diz respeito aos Embargos à Execução no Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), assinale
a alternativa correta.
a) O executado só poderá se opor à execução por meio de embargos quando houver a penhora, depósito
ou caução.
b) Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias.
c) Nos embargos à execução, o executado não poderá alegar incompetência absoluta ou relativa do juízo
da execução.
d) O juiz rejeitará liminarmente os embargos nos casos de indeferimento da petição inicial e de
improcedência liminar do pedido.
e) Os embargos à execução sempre terão como regra efeito suspensivo.
6. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2016
João ajuizou ação visando obter reparação de danos decorrentes de ato ilícito praticado por Pedro.
Recebida a ação, Pedro foi citado e apresentou, tempestivamente, a contestação. Após a tramitação do
processo, a juíza, proferiu sentença de improcedência do pedido e as partes foram devidamente
intimadas. Apesar de não concordar com os fundamentos da sentença, João deixou transcorrer in albis
o prazo para apelação e a sentença transitou em julgado. No entanto, João foi informado de que Pedro
e a juíza são casados há 20 anos. Sabendo que o trânsito em julgado ocorreu há um ano, assinale a
alternativa correta.
a) Não há qualquer impedimento no fato de a juíza ter exercido suas funções em processo em que Pedro
figure como parte.
b) Visando obter nova decisão judicial, João deverá propor ação rescisória, fundamentada no fato da
sentença ter sido proferida por juiz impedido.
c) Tendo em vista o trânsito em julgado, João não poderá submeter novamente a causa à apreciação do
judiciário, sob pena de ofensa à coisa julgada.
d) João poderá apresentar recurso de apelação, ainda que intempestivamente, considerando que a
decisão foi proferida por juiz impedido.
e) Poderá ser apresentada exceção de impedimento por João, em virtude de ser parte no processo o
cônjuge da juíza.
7. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2016
De acordo com o que estabelece o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), nos que diz respeito
aos atos processuais e em relação às nulidades, assinale a alternativa correta.
a) Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta poderá ser
requerida pela parte que lhe deu causa.
b) Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, alcançar-lhe a finalidade.
c) As nulidades, com exceção daquelas que o juiz deva decretar de ofício, poderão ser alegadas a
qualquer momento nos autos, inclusive sendo insuscetíveis de preclusão.
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d) Anulado o ato, o juiz poderá considerar sem nenhum efeito todos os subsequentes que dele
dependam.
e) O erro de forma do processo acarreta a anulação de todos os atos, mesmo os que possam ser
aproveitados sem prejuízo de defesa à parte contrária.
8. INSTITUTO AOCP/CASAN/2016
Quanto à competência prevista no Código de Processo Civil de 1973, assinale a alternativa correta.
a) Compete à autoridade judiciária brasileira conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil,
exceto se o proprietário do imóvel for estrangeiro.
b) A ação intentada perante tribunal estrangeiro induz litispendência e obsta que a autoridade judiciária
brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas.
c) A ação fundada em direito pessoal e a ação fundada em direito real sobre bens móveis serão
propostas, em regra, no foro do domicílio do réu.
d) As ações em que o ausente for réu correm no foro de seu imóvel ou de seus ascendentes ou
descendentes, caso não tenha imóvel, que é também o competente para a arrecadação, o inventário, a
partilha e o cumprimento de disposições testamentárias.
e) É competente o foro do lugar do ato ou fato para a reparação do dano, sendo que, se o dano sofrido
for em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do causador do dano.
9. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2016
A respeito das nulidades, de acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em
que deva intervir.
b) As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.
c) Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, alcançar-lhe a finalidade.
d) 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.
e) Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta pode ser
requerida pela parte que lhe deu causa.
10. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015/adaptada ao NCPC
Sobre a nulidade no processo civil, é correto afirmar que
a) a nulidade pode ser requerida por qualquer uma das partes, inclusive pela parte que lhe deu causa.
b) quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro
modo, lhe alcançar a finalidade.
c) a nulidade dos atos pode ser alegada a qualquer momento, não necessariamente na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos.
d) no caso das citações e das intimações as mesmas serão válidas independentemente da forma que se
realiza, uma vez que ambas não precisam seguir nenhuma prescrição legal.
e) a nulidade de uma parte do ato prejudicará as outras, que dela seja dependente ou independente.
11. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015
Assinale a alternativa correta.
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a) O juiz dará curador especial somente ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses
deste colidirem com os daquele.
b) Em nenhuma situação, um cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor qualquer tipo
de ação.
c) Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais
imobiliários.
d) É inadmissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
e) O juiz poderá prestar a tutela jurisdicional quando a parte ou o interessado não a requerer.
12. INSITUTO AOCP/UFPEL/2015/adaptada ao NCPC
Assinale a alternativa correta.
a) Com fundamento no princípio da ampla defesa, o recurso com intuito protelatório não é considerado
como litigância de má-fé.
b) São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo não produzir
provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do Direito.
c) As despesas às quais o vencido é condenado a pagar não abrangem as despesas de viagem e diária
de testemunha.
d) A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao
cessionário, apenas se o adquirente ingressar na ação na qualidade de assistente litisconsorcial.
e) O advogado poderá, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, cabendo ao juízo onde tramita a ação
notificar o mandante para que constitua novo advogado.
13. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015
De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta.
a) Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte
adversa, como litigantes únicos. Os atos e as omissões de um prejudicarão os outros.
b) Os litisconsortes não podem promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos
respectivos atos.
c) A assistência tem lugar em qualquer dos tipos de procedimento e em todos os graus de jurisdição,
mas o assistente recebe o processo para se manifestar desde o início do feito.
d) O assistente atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos
mesmos ônus processuais que o assistido.
e) A assistência obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou
transija sobre direitos controvertidos; casos em que, terminado o processo, cessa a intervenção do
assistente.
14. AOCP/FUNDASUS/2015
Quanto à intervenção de terceiros no processo civil vigente, assinale a alternativa correta.
a) Feita a denunciação da lide pelo autor, o denunciado, comparecendo, assumirá a posição de
litisconsorte do denunciante e poderá aditar a petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do
réu.
b) Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá denunciar
a lide ao proprietário ou o possuidor.
c) É admissível a oposição do devedor, na ação em que o fiador for réu.
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d) Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá,
até ser proferida a sentença, oferecer chamamento ao processo contra ambos.
e) Ainda que o nomeado negue a qualidade que lhe é atribuída, contra ele correrá o processo.
15. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015/adaptada ao NCPC
O interesse de agir é
a) condição da ação.
b) intervenção iussu iudicis.
c) oposição.
d) faculdade da ação.
e) litisconsórcio.
16. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015
Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil.
a) Em nenhuma hipótese, um cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor qualquer tipo
de ação.
b) Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes, o juiz
extinguirá o processo.
c) Quando, a requerimento do réu, o juiz declarar extinto o processo sem julgar o mérito, o autor poderá
intentar de novo a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários, em que foi
condenado.
d) As sanções impostas às partes em consequência de má-fé serão contadas como custas e reverterão
ao Estado.
e) Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente
aos seus quinhões.
17. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015/adaptada ao NCPC
Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil.
a) Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação principal e a oposição, conhecerá em primeiro lugar
a ação principal.
b) A ação intentada perante tribunal estrangeiro induz litispendência e permite que a autoridade
judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas.
c) Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo
à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão
necessariamente reunidas.
d) Os atos e termos processuais dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a
exigir reputando-se válido os que, realizado de outro modo, lhe preencham a finalidade.
e) O juiz nunca responderá por perdas e danos pelos atos praticados no exercício de sua função, ainda
que proceda com dolo ou fraude.
18. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015
Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Processo Civil.
a) 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 outros
processos pendentes.
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b) Quando forem citados para a ação vários réus, o prazo para responder será individual a cada um
deles.
c) A não contestação da ação pelo réu implicará no acolhimento do pedido constante na petição inicial
do autor, sendo este o efeito da revelia.
d) Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o devedor será citado para satisfazê-la no prazo
de 10 dias.
e) A execução por quantia certa tem por objeto expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direito
do credor, que será citado para pagar em cinco dias.
19. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015/adaptada ao NCPC
Com base no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta sobre o Ministério Público intervindo
como fiscal da lei nos processos.
a) O Ministério Público terá vista dos autos antes das partes.
b) O Ministério Público não deverá ser intimado por todos os atos do processo.
c) O Ministério Público não poderá produzir prova em audiência.
d) É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em
que deva intervir.
e) o órgão do Ministério Público nunca será civilmente responsável no exercício de suas funções.
20. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015
No que se refere à produção de prova testemunhal no Direito Civil, NÃO são inquiridos em sua residência,
ou onde exercem sua função,
a) os ministros do Tribunal de Contas da União.
b) os deputados estaduais.
c) os vereadores.
d) os desembargadores dos Tribunais de Justiça.
e) os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados.
21. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015/adaptada ao NCPC
Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos fatos,
em que se funda a ação ou a defesa. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
a) Os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade dependem de prova.
b) As partes podem convencionar sobre a distribuição do ônus da prova, mesmo em se tratando de seus
direitos indisponíveis.
c) O juiz não poderá ex-officio determinar que a parte prove o teor e a vigência de direito municipal por
ela alegado.
d) Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito,
a outra parte, no prazo de 15 (quinze) dias.
e) No caso de inspeção judicial, as partes têm sempre direito a assistir à inspeção, mas não devem fazer
observações, mesmo que as mesmas reputem de interesse para a causa.
22. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015/adaptada ao NCPC
Sobre a sentença no Direito Processual Civil, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.

www.estrategiaconcursos.com.br/CursosPorConcurso/trt-1-regiao-rj/

I. Após publicada, o juiz não poderá alterar a sentença de ofício.
II. A sentença arbitral é um título executivo judicial.
III. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação.
IV. A sentença publicada poderá ser alterada por meio de embargos de declaração.
V. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
a) Apenas I, III e V.
b) Apenas II, IV e V.
c) Apenas I, II, III e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas II, III, IV e V.
23. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015
De acordo com o Código de Processo Civil – Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, em relação à
citação/intimação é correto afirmar que o prazo começa a correr
a) se a citação for por edital, finda a dilação assinada pelo juiz.
b) se a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos independentemente
do mandado cumprido.
c) se for por correio, da data que a pessoa foi citada ou intimada.
d) se for em vários réus, da data de juntada aos autos do primeiro aviso de recebimento ou mandado
citatório cumprido.
e) se for para cumprimento de carta rogatória, da data de protocolo na Embaixada Brasileira.
24. INSTITUTO AOCP/EBSERH/2015
Segundo o Código de Processo Civil estão impedidos de depor
a) o interdito por demência.
b) o que, acometido por enfermidade, ou debilidade mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não
podia discerni-los; ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções.
c) o menor de 16 (dezesseis) anos.
d) o cônjuge, bem como o ascendente e o descendente em qualquer grau, ou colateral, até o terceiro
grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público, ou,
tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova, que o
juiz repute necessária ao julgamento do mérito.
e) o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam.
25. INSTITUTO AOCP/UFPEL/2015
Assinale a alternativa correta.
a) A competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência.
b) Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes forem comum as partes e o valor da causa.
c) Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado ou comarca, determinar-se-á o foro àquele que
tiver registrado o imóvel a mais tempo.
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d) A parte poderá
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e) Ao decidir o conflito de competência, o tribunal declarará o juiz competente, anulando todos os atos
do juiz incompetente.
26. INSTITUTO AOCP/UFPEL/2015
Assinale a alternativa correta.
a) Se o réu não contestar a ação, o juiz acolherá todos os pedidos do autor.
b) Mesmo quando os fatos alegados não necessitarem de prova, o juiz não poderá julgar
antecipadamente o processo.
c) Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, são hábeis para provar a verdade dos
fatos, em que se funda a ação ou a defesa.
d) O juiz pode, ao proferir a sentença, a favor do autor, conceder direitos não pedidos, uma vez que os
vislumbre na instrução e os fundamente na sentença.
e) Os motivos da sentença fazem coisa julgada.
27. INSTITUTO AOCP/UFMS/2014/adaptada ao NCPC
De acordo com o disposto no Código de Processo Civil, sobre o Processo de Execução, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em
julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.
b) Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença
dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo.
c) O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o
executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o
procedimento.
d) Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será citado para exercer a
opção e realizar a prestação dentro em 3 (três) dias, se outro prazo não Ihe foi determinado em lei, no
contrato, ou na sentença.
e) Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego da força policial, o juiz a requisitará.
28. INSTITUTO AOCP/UFC/2014
De acordo com a Lei de Ação Popular, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I. 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 ânua, 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.
II. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, as certidões e informações que julgar
necessárias, bastando para isso indicar a finalidade das mesmas.
III. As certidões e informações deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo,
dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.
IV. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita exclusivamente com o título eleitoral.
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III e IV.
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c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
29. INSTITUTO AOCP/UFC/2014/adaptada ao NCPC
Com relação aos embargos de terceiro no Código de Processo Civil, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.
I. Equipara-se a terceiro quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da
personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte.
II. Considera-se também terceiro o cônjuge quando defende a posse de bens dotais, próprios, reservados
ou de sua meação.
III É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.
IV. O possuidor direto pode alegar, com a sua posse, domínio alheio.
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
30. INSTITUTO AOCP/UFMS/2014
No tocante ao mandado de segurança, é INCORRETO afirmar que
a) conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou
jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça.
b) cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de
empresas
públicas, de sociedade de economia mista e
de concessionárias de serviço público.
c) quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o
mandado de segurança.
d) considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra
o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada.
e) o titular de direito líquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro poderá
impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no
prazo de 30 (trinta) dias, quando notificado judicialmente.
31. INSTITUTO AOCP/UFPB/2014
Analise as assertivas e assinale a alternativa correta de acordo com a Intervenção de terceiros no Código
de Processo Civil.
I. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá,
até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.
II. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente.
III. A oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá
simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença.
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IV. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação e a oposição, daquela conhecerá em primeiro lugar.
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas I, II e III.
c) Apenas I, III e IV.
d) Apenas II e III
e) I, II, III e IV.
32. INSTITUTO AOCP/UFPB/2014
De acordo com o disposto sobre os Recursos no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta.
a) O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir
do recurso.
b) A renúncia ao direito

de recorrer

depende da aceitação da outra parte.

c) A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, poderá recorrer.
d) Dos despachos cabe recurso.
e) A sentença não pode ser impugnada em parte.
33. INSTITUTO AOCP/UFPB/2014
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta de acordo com o disposto sobre o Processo de Execução
no Código de Processo Civil. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será
citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro em ____________, se outro prazo não lhe foi
determinado em lei, no contrato, ou na sentença.
a) 3 (três) dias
b) 5 (cinco) dias
c) 10 (dez) dias
d) 15 (quinze) dias
e) 24 (vinte e quatro) horas
34. INSTITUTO AOCP/UFC/2014
A respeito do processo de execução, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
I. O credor não pode desistir da execução.
II. É título executivo extrajudicial o instrumento de transação referendado pela Defensoria Pública.
III. O fiador, que pagar a dívida, poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo.
IV. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos
em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam primeiro excutidos
os bens da sociedade.
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
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35. INSTITUTO AOCP/UFC/2014/adaptada ao NCPC
No tocante ao processo cautelar, é INCORRETO afirmar que:
a) se por qualquer motivo cessar a eficácia da medida cautelar, é defeso à parte repetir o pedido, salvo
por novo fundamento.
b) o indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no
julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de
prescrição.
c) interposto o recurso, a medida cautelar não será requerida diretamente ao tribunal.
d) o réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende
produzir.
e) conta-se o prazo para a contestação, da juntada aos autos do mandado de citação devidamente
cumprido.
36. INSTITUTO AOCP/UFC/2014
De acordo com a Lei do Mandado de Segurança, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.
I. Denegada ou concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de
jurisdição.
II. Estende-se à autoridade coatora o direito de recorrer.
III. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos
casos em que for vedada a concessão da medida liminar.
IV. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de
mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e
municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do
ajuizamento da inicial.
a) Apenas I, III e IV.
b) Apenas II, III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
37. INSTITUTO AOCP/UFC/2014
De acordo com o art. 5° da Lei 7.347/85, têm legitimidade para propor a ação civil pública, EXCETO:
a) o Ministério Público.
b) a Defensoria Pública.
c) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
d) a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista.
e) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
38. INSTITUTO AOCP/UFMG/2014
Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil,
sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em
nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo,
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para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de
caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de _______________, prorrogável até outros
_______________, por despacho do juiz.
a) 48 (quarenta e oito) horas / 48 (quarenta e oito) horas
b) 3 (três) dias / 3 (três) dias
c) 15 (quinze) dias / 15 (quinze)
d) 10 (dez) dias /10 (dez) dias
e) 5 (cinco) dias úteis / 10(dez)dias

úteis

39. INSTITUTO AOCP/UFMG/2014
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Nos termos do art. 7°, inciso I, da Lei n ° 12.016/09
(Mandado de Segurança), ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique o coator do conteúdo
da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que,
no prazo de _____________, preste as informações.
a) 48 (quarenta e oito) horas
b) 3 (três) dias
c) 5 (cinco) dias
d) 10 (dez) dias
e) 15 (quinze) dias
40. INSTITUTO AOCP/UFS/2014
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com o Código de Processo
Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele que
I. usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
II. opuser resistência justificada ao andamento do processo.
III. proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
IV. interpuser recurso com intuito manifestamente não protelatório.
a) Apenas I e III
b) Apenas III e IV.
c) Apenas I, II e III
d) Apenas I, II e IV
e) I, II, III e IV.
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GABARITO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA C
LETRA E
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA A

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

LETRA A
LETRA E
LETRA C
LETRA A
LETRA D
LETRA C
LETRA D
LETRA E
LETRA A
LETRA D
LETRA A
LETRA C
LETRA D
LETRA D

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

LETRA E
LETRA B
LETRA B
LETRA A
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA E
LETRA C
LETRA D
LETRA A
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DIREITO PENAL – PROF. RENAN ARAÚJO
1. (AOCP – 2017 – SEJUS-CE – AGENTE PENITENCIÁRIO)
Assinale a alternativa correta a respeito do crime e seus substratos (fato típico, ilícito e culpável), nos
termos dos artigos 13 a 25, do Código Penal.
a) São penas previstas no Código Penal a privativa de liberdade, a restritiva de direitos e multa e o
banimento.
b) Somente o agente que é ou assumiu a condição de garante pode cometer o crime omissivo impróprio.
c) A legítima defesa exclui a tipicidade da conduta.
d) Não se computa, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória.
2. (AOCP – 2017 – SEJUS-CE – AGENTE PENITENCIÁRIO)
A respeito das penas e de sua aplicação, assinale a alternativa correta, nos termos dos artigos 32 a 52,
do Código Penal.
a) O Código Penal adota o sistema bifásico de aplicação da pena.
b) A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; a de detenção, em
regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
c) As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
aplicada pena privativa de liberdade não superior a dois anos.
d) Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplicam-se, sempre, cumulativamente, as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.
3. (AOCP – 2017 – SEJUS-CE – AGENTE PENITENCIÁRIO)
Sobre os crimes contra a honra, previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta.
a) Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela
parte ou por seu procurador.
b) São crimes contra a honra: a difamação, a ameaça e a injúria.
c) A exceção da verdade é um instituto exclusivo da calúnia.
d) A retratação da injúria pelo agente antes da sentença o isenta de pena.
4. (AOCP – 2017 – SEJUS-CE – AGENTE PENITENCIÁRIO)
Acerca dos crimes contra a pessoa, disciplinados no Código Penal, assinale a alternativa correta.
a) São crimes contra a pessoa: o homicídio, o infanticídio, o aborto e o latrocínio.
b) A pena mínima do infanticídio é maior do que a pena mínima do homicídio simples doloso.
c) Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da
infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
d) O aborto com consentimento é sempre permitido até o terceiro mês da gestação.
5. (AOCP – 2017 – SEJUS-CE – AGENTE PENITENCIÁRIO)
Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos crimes contra a liberdade individual prescritos no
Código Penal.
a) O crime de invasão de domicílio é classificado como crime de mera conduta.
b) O crime de ameaça somente se procede mediante representação.
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c) O crime de constrangimento ilegal é subsidiário de condutas mais graves.
d) O crime de sequestro e cárcere privado pressupõe a exigência de vantagem como condição ou preço
do resgate.
6. (AOCP – 2017 – SEJUS-CE – AGENTE PENITENCIÁRIO)
Referente aos crimes contra o patrimônio do Código Penal, assinale a alternativa correta.
a) A extorsão mediante sequestro é um crime permanente.
b) O agente que arromba a porta do veículo e o furta responde por furto qualificado.
c) O agente que arromba a porta do veículo e furta um celular que estava em seu interior responde por
furto simples.
d) A extorsão se consuma no momento da obtenção da vantagem.
7. (AOCP – 2017 – SEJUS-CE – AGENTE PENITENCIÁRIO)
Em relação aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, assinale a
alternativa correta.
a) Se o funcionário público se apropria de bem particular de quem tem a posse em razão do cargo,
comete furto e não peculato, pois esse último só se configura em caso de subtração de bem público.
b) Ao contrário do furto, o peculato admite a figura culposa.
c) É pressuposto da prevaricação a obtenção de vantagem econômica.
d) Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, apenas quem exerce cargo, função ou
emprego público de forma efetiva e remunerada.
8. (AOCP – 2017 – CODEM-PA – ADVOGADO)
Um determinado servidor público, ao longo do exercício de sua função, teve acesso às mais variadas
informações, sendo algumas com características públicas e outras que exigiam silêncio. Supondo que
esse funcionário público revelou dados confidenciais sobre assuntos funcionais, assinale a alternativa
correta.
a) Com a respectiva prática de prevaricação, o referido servidor violou o dever de assiduidade a ele
imposto.
b) Com a respectiva prática de concussão, o referido servidor violou o dever de obediência a ele imposto.
c) Com a respectiva prática de violação de sigilo profissional, o referido servidor violou o dever de
segredo a ele imposto.
d) Com a respectiva prática de condescendência criminosa, o referido servidor violou o dever de
probidade.
e) Com a respectiva prática de peculato, o referido servidor violou o dever de sigilo profissional.
9. (AOCP – 2016 – PREF. JUIZ DE FORA-MG – PROCURADOR)
De acordo com o que estabelece o Código Penal Brasileiro, 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, constitui a descrição da conduta típica do crime de
a) peculato.
b) concussão.
c) corrupção passiva.
d) prevaricação.
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e) peculato.
10. (AOCP – 2013 – CPII – AUXILIAR DE BIBLIOTECA)
De acordo com o Código Penal, 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
a) não é crime, mas caracteriza infração administrativa.
b) caracteriza o crime de corrupção passiva.
c) caracteriza o crime de corrupção ativa.
d) caracteriza o crime de concussão.
e) não é crime, mas caracteriza ilícito civil.
11. (AOCP – 2012 – TCE-PA – ASSESSOR TÉCNICO DE PROCURADORIA)
De acordo com o Código Penal, o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou
impede que o resultado se produza,
a) terá sua pena reduzida de um a dois terços.
b) só responde pelos atos já praticados.
c) terá sua pena reduzida à metade.
d) fica excluída sua culpabilidade.
e) fica isento de qualquer penalidade.
12. (AOCP – 2012 – TCE-PA – ASSESSOR TÉCNICO DE PROCURADORIA)
De acordo com o Código Penal, o erro sobre a ilicitude do fato,
a) se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
b) é inescusável.
c) se inevitável, diminui a pena de um sexto a um terço; se evitável, será inescusável.
d) se inevitável, exclui a tipicidade; se evitável, exclui a ilicitude do fato.
e) reduz a pena à metade.
13. (AOCP – 2012 – TCE-PA – ASSESSOR TÉCNICO DE PROCURADORIA)
De acordo com o Código Penal, a conduta de “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" caracteriza o
tipo de
a) Corrupção Passiva.
b) Prevaricação.
c) Concussão.
d) Corrupção Ativa.
e) Tráfico de Influência.
14. (AOCP – 2012 – TCE-PA – ASSESSOR TÉCNICO DE PROCURADORIA)
De acordo com o Código Penal, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria
saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não
autoriza, ele
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a) pratica o crime de excesso de exação.
b) pratica o crime de usurpação de função pública.
c) pratica mera infração administrativa.
d) estará no estrito cumprimento do dever legal.
e) pratica desacato.
15. (AOCP – 2009 – CASAN-SC – ADVOGADO)
No crime de corrupção passiva, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda
ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional, a pena será
aumentada de
a) um terço.
b) um quarto.
c) dois terços.
d) metade.
e) três quintos.
16. (AOCP – 2009 – CASAN-SC – ADVOGADO)
Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício
do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente,
caracteriza o crime de
a) peculato.
b) excesso de exação.
c) condescendência criminosa.
d) corrupção ativa.
e) corrupção passiva.
17. (instituto aocp – 2013 – cpii – assistente de administração)
De acordo com o Código Penal, a conduta de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício,
ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal
a) não é crime, somente caracteriza infração administrativa.
b) caracteriza o crime de Corrupção Passiva.
c) caracteriza o crime de Prevaricação.
d) caracteriza o crime de Concussão.
e) não é crime, somente caracteriza um ilícito civil.
18. (instituto aocp – 2013 – cpii – programador visual)
De acordo com o Código Penal, a conduta de apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no
exercício do cargo, recebeu por erro de outrem
a) não é crime, podendo caracterizar somente ato de improbidade administrativa.
b) embora seja crime, a conduta não é punível.
c) caracteriza o crime de Prevaricação.
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d) caracteriza o crime de Peculato mediante erro de outrem.
e) caracteriza o crime de Corrupção passiva.
(INSTITUTO AOCP – 2012 – TCE-PA – ANALISTA DE CONTROLE
19. EXTERNO)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. De acordo com o Código Penal, não
há crime quando o agente pratica o fato
I. em estado de necessidade.
II. em legítima defesa.
III. em estrito cumprimento de dever legal.
V. no exercício regular de direito.
a) Apenas II e IV.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
20. (INSTITUTO AOCP – 2012 – TCE-PA – ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO)
De acordo com o Código Penal, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
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, configura
o crime de corrupção passiva.
II. 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,
configura o crime de peculato.
III. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, configure o crime de prevaricação.
IV. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumila, mas em razão dela, vantagem indevida, configura o crime de concussão.
a) Apenas III e IV.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III
d) Apenas II e IV.
e) I, II, III e IV.
21. (INSTITUTO AOCP – 2012 – TCE-PA – AUDITOR)
Assinale a alternativa correta.
a) 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,
constitui o crime de prevaricação.
b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, constitui o crime de corrupção passiva.
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c) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a
pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, constitui o crime de
tráfico de influência.
d) Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se
da qualidade de funcionário, constitui o crime de condescendência criminosa
e) Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente, constitui o crime de advocacia administrativa.
22. (INSTITUTO AOCP – 2010 – CPII – MÉDICO)
Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumila, mas em razão dela, vantagem indevida, constitui o crime de
a) peculato.
b) concussão.
c) peculato culposo.
d) corrupção ativa.
e) corrupção passiva.
23. (INSTITUTO AOCP – 2010 – PREFEITURA DE CAMAÇARI/BA – PROCURADOR)
Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício
do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente,
caracteriza o crime de
a) peculato.
b) concussão.
c) advocacia administrativa.
d) condescendência criminosa.
e) prevaricação.
24. (INSTITUTO AOCP – 2011 – CISMEPAR – ADVOGADO)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício constitui o crime de corrupção passiva.
II. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a
pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, constitui o crime de
prevaricação.
III. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no
exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente, constitui o crime de condescendência criminosa.
IV. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa
de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, constitui o crime de corrupção ativa.
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III.
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d) Apenas IV.
e) I, II, III e IV.
25. (INSTITUTO AOCP – 2009 – PREFEITURA DE PLANALTINA-PR – ADVOGADO)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. No crime de peculato culposo, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue
a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.
II. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário
praticar, omitir ou retardar ato de ofício,

público,

para

determiná-lo

a

caracteriza o crime de corrupção passiva.
III. 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, caracteriza o crime de corrupção
ativa.
IV. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário
praticar, omitir ou retardar ato de ofício,

público,

para

determiná-lo

a

caracteriza o crime de concussão.
a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III, IV.
26. (INSTITUTO AOCP – 2015 – PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE –
ADVOGADO - ADAPTADA)
Mesmoquando há tentativa do crime, e houve ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do
objeto, e for impossível se consumar o crime, há a punição do agente pela tentativa.
27. (INSTITUTO AOCP – 2015 – PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE –
ADVOGADO - ADAPTADA)
Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que
pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela.
28. (INSTITUTO AOCP – 2014 – PREFEITURA DE FUNDÃO-ES – ANALISTA JURÍDICO)
Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.
I. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade e legítima defesa.
II. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos
culposamente.
III. Em qualquer crime, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.
IV. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelo crime culposo.
a) Apenas I e IV estão incorretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
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c) Apenas III e IV estão incorretas.
d) Apenas I e II estão incorretas.
e) Apenas II e IV estão corretas.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL – PROF. RENAN ARAÚJO
1. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – AGENTE DE NECROPSIA)
No que se refere à ação penal, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar que
a) o Ministério Público é o titular exclusivo de todos os tipos de ação penal, dependendo, porém, nos
casos de ação penal privada, de anuência do ofendido para o início do processo crime.
b) nos crimes de ação penal pública condicionada, uma vez oferecida a representação, esta se torna
irretratável.
c) nas ações penais privadas, vindo o ofendido a falecer, o processo crime será declarado extinto.
d) o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal pública, dependendo, porém, nos casos
previstos em lei, da representação do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo, ou de
requisição do Ministro da Justiça.
e) o Ministério Público poderá ingressar com a ação penal privada se o ofendido ou seu representante
legal não o fizerem no prazo de 06 (seis) meses.
2. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – AGENTE DE NECROPSIA)
No caso de concessão do benefício da liberdade provisória mediante arbitramento de fiança, se o
beneficiado vier a praticar um novo crime doloso, tal ato gerará uma consequência processual. Assinale
a alternativa que apresenta a consequência correta.
a) Cassação de fiança.
b) Quebra de fiança.
c) Reforço da fiança.
d) Inidoneidade da fiança.
e) Complemento de fiança.
3. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – AGENTE DE NECROPSIA)
Em certo dia, um indivíduo com a intenção de furtar algum objeto de valor, pulou o muro de uma
residência e subtraiu um par de tênis, marca “Like”, que estava na lavanderia desta casa. Ocorre que
um dos vizinhos, ao visualizar a ação desse indivíduo, acionou a polícia, que prontamente compareceu
ao local e o encontrou ainda no interior do quintal, com o par de tênis nas mãos. Diante dessa situação,
assinale a alternativa que apresenta a modalidade correta de prisão em flagrante.
a) Flagrante ficto ou presumido.
b) Flagrante impróprio.
c) Flagrante forjado.
d) Flagrante esperado.
e) Flagrante próprio.
4. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – AGENTE DE NECROPSIA)
Referente à prisão preventiva, assinale a alternativa correta.
a) A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase da investigação ou da
ação penal.
b) Para a decretação da prisão preventiva, basta a existência de indícios de autoria e de materialidade
delitiva.
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c) É cabível a prisão preventiva caso haja condenação anterior por crime doloso, independente de
trânsito em julgado da sentença que tenha veiculado a condenação.
d) Somente o Ministério Público possui legitimidade para requerer ao juiz a decretação da prisão
preventiva.
e) Se a prisão preventiva for decretada com base exclusivamente na dúvida sobre a identidade civil da
pessoa, esta deve ser colocada em liberdade tão logo seja esclarecida sua qualificação.
5. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – AGENTE DE NECROPSIA)
Com relação à instauração de inquérito policial em crimes de ação penal privada, assinale a alternativa
correta.
a) Por força do princípio da obrigatoriedade, a Autoridade Policial deverá instaurar, de ofício, o inquérito
policial.
b) A Autoridade Policial somente poderá dar início ao inquérito policial se o Ministério Público o requisitar.
c) Somente poderá ser instaurado o inquérito policial se o ofendido ou seu representante legal
expressamente o requerer.
d) A Autoridade Policial poderá instaurar o inquérito policial se houver autorização do Juiz competente.
e) Caso não haja manifestação da vítima, a Autoridade Policial pode instaurar o inquérito policial de
ofício, mas depende, neste caso, de anuência do Ministério Público.
6. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – PERITO CRIMINAL)
Nas eleições municipais, um candidato a Prefeito comprou o voto de um eleitor. Alguns dias depois, ele
mandou matar uma testemunha daquele crime de compra de votos. O referido candidato perdeu as
eleições. Nesse caso, assinale a alternativa correta acerca da competência.
a) Pelos dois crimes ele responderá na Justiça Eleitoral, que exerce “vis atractiva”.
b) Pelos dois crimes ele responderá no júri Estadual, que exerce “vis actractiva”.
c) Os processos serão separados e ele responderá pela compra de votos na Justiça Eleitoral e pelo
homicídio no júri Estadual.
d) Pelos dois crimes ele responderá no Tribunal de Justiça.
e) Os processos serão separados e ele responderá pela compra de votos no Tribunal Regional Federal e
pelo homicídio no Tribunal de Justiça.
7. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – PERITO CRIMINAL)
Sobre a prisão temporária e a liberdade provisória, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A prisão temporária poderá ser decretada em face de representação da autoridade policial ou
requerimento do Promotor de Justiça.
b) A prisão temporária poderá ser decretada de ofício pelo juiz.
c) A prisão temporária tem prazo determinado.
d) Não será concedida fiança nos crimes de racismo.
E) A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de
liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos.
8. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – PERITO CRIMINAL)
Assinale a alternativa correta acerca da prova pericial.
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a) Quando a infração deixar vestígios, a perícia somente é dispensável se o acusado confessar a prática
do delito.
b) O exame de corpo de delito e outras perícias sempre deverão ser realizados por dois peritos oficiais,
portadores de diploma de curso superior.
c) Durante o curso do processo judicial não é admitida a indicação de assistente técnico, mas as partes
podem formular quesitos ao perito.
d) Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo e subtração da coisa, a perícia
pode ser substituída pela prova testemunhal.
e) A autópsia será feita pelo menos seis horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos
sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto.
9. (AOCP – 2018 – ITEP-RN – PERITO CRIMINAL)
Acerca do inquérito policial, assinale a alternativa correta.
a) O inquérito policial é um procedimento judicial.
b) O inquérito policial é indispensável para a propositura de ação penal.
c) Os elementos de informação colhidos no inquérito policial não podem ser usados de forma exclusiva
para fundamentar uma condenação.
d) Ao acusado é garantida a ampla defesa e o contraditório em todas as diligências do inquérito.
e) O representante do Ministério Público pode presidir um inquérito policial.
10. (AOCP – 2014 – MPE-BA – ANALISTA: DIREITO)
Preencha as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
“De acordo com o Código de Processo Penal, o inquérito deverá terminar no prazo de ________, se o
indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta
hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de _____, quando estiver
solto, mediante fiança ou sem ela.”
a) 10 dias / 10 dias
b) 10 dias / 5 dias
c) 30 dias / 30 dias
d) 10 dias / 30 dias
e) 15 dias / 15 dias
11. (INSTITUTO AOCP – 2009 – CÂMARA DE PLANALTINA-PR – ADVOGADO)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I. Nos crimes afiançáveis, 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 quinze dias.
II. Nos crimes afiançáveis, 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 dez dias.
III. Se não for conhecida a residência do acusado, ou este se achar fora da jurisdição do juiz, o processo
seguirá a sua revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na denuncia ou queixa.
IV. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho fundamentado, se convencido, pela resposta do
acusado ou do seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.
a) Apenas I.
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b) Apenas I e II.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas I, III e IV.
e) I, II, III, IV.
12. (INSTITUTO AOCP – 2014 – UFSM – ADVOGADO)
Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, de acordo com a Legislação
Brasileira.
I. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
II. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
III. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o
interesse social o exigirem.
IV. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos
em lei.
a) Apenas I e III.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas II e III.
d) Apenas I e IV.
e) I, II, III e IV.
13. (INSTITUTO AOCP – 2004 – TRT 9º REGIÃO – JUIZ)
Marque a alternativa incorreta:
a) ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, responsabilidade civil por danos morais
ou crime militar definidos em lei
b) ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
c) ninguém será processado e nem sentenciado senão por autoridade competente
d) a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária
e) nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a
decretação do perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido
14. (INSTITUTO AOCP – 2014 – UFMT – ADVOGADO – ADAPTADA)
É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
15. (INSTITUTO AOCP – 2010 – PREFEITURA DE CAMAÇARI – PROCURADOR)
No que se refere aos princípios inerentes à Jurisdição, analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
I. Segundo o Princípio da Investidura, só poderá exercer a função jurisdicional aquele que for investido
de tal função por meio de concurso público.
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II. A garantia fundamental do juiz natural resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: o
que proíbe a criação de juízos ou tribunais de exceção e o que determina que ninguém será processado
nem sentenciado senão pela autoridade competente.
III. Em razão do princípio do juiz natural, não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a avocação
de processos.
IV. A delegação de atos jurisdicionais não- decisórios e administrativos não ofendem o Princípio da
Indelegabilidade.
a) Apenas I,II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas II, III e IV.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I e IV.
16. (INSTITUTO AOCP – 2004 – TRT 9º REGIÃO – JUIZ)
Assinale a alternativa incorreta:
a) o princípio do duplo grau de jurisdição enuncia a possibilidade de provocação da revisão da decisão
por órgão hierarquicamente superior
b) o princípio da taxatividade dos recursos enuncia que somente são considerados recursos aqueles
enumerados taxativamente pela lei federal - numerus clausus
c) o princípio da unirrecorribilidade enuncia que cabe um recurso apenas de qualquer decisão
d) o princípio da fungibilidade enuncia o recebimento de um recurso por outro, como se fosse o correto,
salvo de houver erro grosseiro
e) o princípio da consumação dos recursos enuncia que estes podem ser repetidos, sob o mesmo ou
novo fundamento
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LEGISLAÇÃO PENAL E DIREITOS ESPECÍFICOS P/TRT-RJ – PROF. MARCOS GIRÃO E ALEXANDRE HERCULANO
01. Ao tratarmos de planejamento de segurança, precisamos desenvolvê-lo considerando um
nível caracterizado pelo envolvimento de toda a empresa, traçando sua política e filosofia de
segurança, estabelecendo qual será a missão do Departamento de Segurança. Esse nível do
planejamento de segurança é denominado
a) tático.
b) estratégico.
c) técnico.
d) operacional.
e) modus operandi.
02. Assinale a alternativa incorreta quanto aos aspectos relacionados ao Planejamento de
Segurança.
a) É possível afirmar que um conjunto de Planos Operacionais constitui-se num Plano Setorial e um
conjunto de Planos Setoriais constitui-se no Plano Institucional de Segurança da empresa.
b) As medidas de segurança podem ser adotadas de forma estanque ou isoladas, já que o sucesso de
uma medida independerá do emprego da outra.
c) O Plano Setorial é aquele elaborado para áreas ou setores específicos da empresa como recepção,
linhas de produção, portaria, estacionamentos, áreas administrativas e depósitos, entre outros.
d) O planejamento visa traçar uma série de medidas para que não se altere a situação vigente,
satisfatória sob a ótica da segurança, não colocando em risco as pessoas a serem seguradas.
e) Como tem a finalidade de atender determinados objetivos na área de Segurança da empresa, o
planejamento deve ser elaborado de forma a descrever os problemas com clareza, identificando suas
origens e desenvolvimento, além de propor soluções exequíveis no sentido de solucioná-los.
03. O planejamento de segurança passa por várias fases, dentre as quais, destaca-se aquela
onde é realizado o treinamento de toda a equipe, coletivamente e individualmente,
englobando todas as situações possíveis de cada risco, mantendo o foco no posicionamento,
na postura, agilidade, rapidez, eficácia, observância das leis, normas, doutrinas de segurança,
enfim, demonstrando o que a empresa espera que se faça diante de cada situação. Essa é a
fase do planejamento de segurança onde ocorre a
a) elaboração do planejamento técnico da prevenção ativa.
b) definição dos objetivos e políticas de segurança.
c) antecipação e reconhecimento dos riscos, ameaças ou vulnerabilidades.
d) elaboração do planejamento técnico da prevenção passiva.
e) elaboração e execução do planejamento operacional.
04. Os profissionais de Segurança de todo mundo, concordam que uma boa definição de
Segurança Empresarial pode ser a seguinte:
“Conjunto de Medidas, capazes de gerar um estado, no qual os interesses vitais de uma
empresa, estejam livres de danos, interferências e perturbações”
De acordo com a melhor doutrina, julgue os itens a seguir.
I - Os danos geralmente estão relacionados a perdas materiais, como furtos, roubos, acidentes, incêndios
e outras ocorrências capazes de causar prejuízo material à empresa.
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II - As perturbações, regra geral, estão relacionadas a atos de espionagem, sabotagem, furto de
informações e concorrência desleal, ou seja, atos capazes de pertubar os negócios da empresa,
causando-lhe prejuízos financeiros.
III - As interferências estão sempre relacionadas com aquelas situações que alteram, ameaçam ou
interrompem as atividades normais da empresa, geralmente com prejuízos financeiros, como greves,
paralisações, alcoolismo e drogas no ambiente de trabalho, entre outros eventos.
Está incorreto o que se afirma em:
a) II e III
b) I e III
c) II, apenas
d) I, II e III
e) I, apenas
05. Na Categoria Circuito Fechado de Televisão − CFTV, o Quad é um
a) sistema de câmeras avançadas com mecanismo de Lente Zoom de grande capacidade, movimentação
em 360 graus horizontal e 90 vertical integrados.
b) sistema digital tal como DVRs e PCs com placa de captura a utilização de monitores XVGA.
c) tipo de processador de vídeo que utiliza técnicas digitais para fazer a compressão dos sinais de vídeo
das câmeras e exibir quatro imagens completas na tela de um monitor.
d) dispositivo, ou micro câmera, que capta imagens com a característica de possuírem uma lente com
tamanho extremamente reduzido, sem ter qualquer tipo de prejuízo a captação da imagem.
e) equipamento de gravação de imagens em fitas de vídeo convencionais.
06. Analise os itens abaixo:
I - Alto custo: o cabeamento de fibra óptica, sozinho, possui um custo alto devido aos materiais usados
em sua confecção. Além disso, esse tipo de cabo exige equipamentos compatíveis com custo igualmente
alto e mão de obra especializada para realizar a instalação.
II - Suporte a longas distâncias: os cabos de fibra óptica multimodo suportam transferências de alta
velocidade com distâncias maiores do que 500 m, o que os torna ideais para fazer ligações dentro de
andares distantes de um prédio ou até mesmo entre diferentes edifícios, por exemplo.
III - Alta resistência: as camadas de proteção também fazem os cabos de fibra óptica muito mais
resistentes às intempéries de uma forma geral. Além disso, como a transmissão de sinal é feita por luz,
não há interferência eletromagnética.
IV - Difícil manuseio: devido às camadas de proteção do cabo, o seu manuseio é muito mais difícil.
Como citamos, a instalação de conectores de fibra óptica exige mão de obra especializada de alto custo
por ser um serviço de alta precisão.
Sobre a utilização da tecnologia de fibras óticas em sistemas eletrônicos de segurança, está
correto o que se afirma em:
a) I e II
b) II e III
c) I e III
d) I, II e III
e) I, II, III e IV
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07. Um segurança patrimonial foi convocado para fazer parte da equipe de brigada de incêndio
da sua própria empresa. Na capacitação, ele está no ambiente Indoor para combate ao
incêndio e está diante de um equipamento elétrico pegando fogo, cuja fonte de energia não
foi seccionada. O extintor que ele deve buscar para combater o incêndio é o de
a) água pressurizada para incêndio de classe “C”.
b) água pressurizada para incêndio de classe “A”.
c) gás carbônico para incêndio de classe “D”.
d) pó químico seco para incêndio de classe “B”.
e) pó químico seco para incêndio de classe “K”.
08. Na coluna da direita, os Pontos de Temperatura, na coluna da esquerda, os respectivos
conceitos. Correlacione as duas colunas de acordo com o que conceitua o Maunal de
Fundamentos de Incêndio do CBMGO e assinale a opção de resposta correta.
I - Ponto de Fulgor

a. É a temperatura em que um combustível
desprende vapores em quantidade suficiente
para que, na presença de uma fonte externa
de calor, se inflamem e mantenham-se
inflamando, mesmo na retirada da fonte
externa de calor.

II - Ponto de Combustão

b. É a temperatura em que um combustível
desprende vapores em quantidade suficiente
para que, em contato com um comburente, se
inflamem
e
mantenham-se
inflamando,
independentemente da existência de uma
fonte externa de calor.

III - Ponto de Ignição

c. É a temperatura mínima em que um
combustível
desprende
vapores
em
quantidade suficiente para que, na presença
de uma fonte externa de calor, se inflamem.
Nesta temperatura, a chama não se manterá
uma vez que for retirada a fonte de calor.

a) I - a ; II - b ; III - c
b) I - b ; II - a ; III - c
c) I - c ; II - a ; III - b
d) I - a ; II - c ; III - b
e) I - c ; II - b ; III – a
09. Dentro do Planejamento de Contingências há de se pensar no Gerenciamento de Crises.
Nesse contexto, é de extrema importância a criação do Comitê de Gerenciamento de Crises,
que tem por função analisar todos os aspectos de uma eventual crise e tomar as providências
no sentido de debelá-la e recuperar as atividades normais da empresa. Um Comitê de
Gerenciamento de Crises deve trabalhar no sentido de realizar as seguintes tarefas, da forma
mais rápida possível:
I - Restauração: é uma reação técnica e ordenada ao evento, estabelecendo exatamente o que aconteceu
e porque aconteceu.
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II - Restauração: são medidas capazes de fazer com que a direção da empresa reassuma o comando
total sobre as atividades da organização, eliminando qualquer interferência, porventura ainda existente,
do evento danoso.
III - Resposta: são providências capazes de restabelecer totalmente o funcionamento normal da
empresa.
Está correto o que se afirma em:
a) I e II
b) I, II e III
c) I, apenas
d) II e III
e) nenhum dos itens
10. O cinto de segurança é um equipamento fundamental à segurança de todos os ocupantes
do veículo.São procedimentos corretos no uso do cinto de segurança, EXCETO:
a) Verificar se o cinto não tem cortes, para que não se rompam.
b) Conferir se não há dobras que possam evitar a perfeita elasticidade.
c) Verificar se a faixa inferior está abaixo do abdômen, sobretudo para as gestantes.
d) Manter o cinto diagonal a um palmo de distância para evitar estrangulamento.
11. Em um veículo que se desloca e opera em direção ofensiva,
a) o cinto de segurança deve estar afivelado em manobras mais arriscadas, o veículo em perfeitas
condições de uso, luzes, água e combustível, entre outras, inspecionados, mensalmente.
b) as portas devem estar travadas e o passageiro deve manter os vidros laterais fechados ou com
abertura, máxima, de 05 centímetros
c) manobras bruscas, como parada repentina ou mudanças de faixa de rolamento, não devem ser
sinalizadas para dificultar a ação de meliantes ou condutores agressivos.
d) o itinerário, deverá ser sempre o mesmo, criando uma rotina de trajeto, que leve ao reconhecimento
do veículo pelas pessoas que circulam regularmente por estas vias.
e) a velocidade deve ser menor do que a média das velocidades dos veículos em circulação e nunca
devem ser realizados giros e inversões rápidas de direção, mesmo em situações de risco.
12. Tendo em vista a direção defensiva, para reduzir o custo causado a partir dos acidentes
de trânsito pagos pela sociedade, é fundamental
a) que, na ausência de valores éticos e educação de base mais qualificada, seja aplicado, de forma
sistêmica e sob supervisão das autoridades de trânsito, a tentativa e erro, permitidos e tolerados.
b) conhecer os riscos e os perigos no trânsito e saber que os mesmos deixam de existir ao editar-se
uma legislação alinhada às condições de trânsito local.
c) a capacitação dos motoristas para o comportamento seguro no trânsito, atendendo a diretriz da
preservação da vida, da saúde e do meio ambiente.
d) o aumento da carga horária de trabalho dos condutores de veículos, de cargas e de transporte de
passageiros.
a) a criação de peças publicitárias que estimulem o comportamento de predador, com mais disputas,
além de salvo conduto para dirigir veículos grandes em velocidade.
13. Distâncias que devem ser observadas ao trafegar em uma rodovia são denominadas:
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a) rolamento, segurança, preventiva e reação.
b) seguimento, parada, frenagem e reação.
c) segurança, cautela, freada e parada.
d) seguimento, segurança, frenagem e ação.
e) rolamento, segurança, cautelosa e preventiva
14. São diversos os fatores que contribuem para a direção segura. Acerca de direção
defensiva, assinale o item incorreto.
a) Para se ter uma direção segura, deve-se dar manutenção periódica e preventiva no veículo.
b) A faixa inferior do cinto de segurança de três pontos deve passar sobre o peito do usurário do veículo.
c) Ao utilizar calçados que se prendam aos pés, o motorista contribuirá para a segurança.
d) A forma segura de segurar o volante é na posição como a dos ponteiros do relógio às 9h15min.
e) Com água na pista, pode ocorrer a aquaplanagem, que é a enxurrada de água sobre o para-brisas,
dificultando a visão do motorista.
15. Durante o planejamento e estruturação da segurança de uma autoridade, são
estabelecidos círculos concêntricos em torno do dignitário, objetivando delimitar
competências, atribuições particulares de cada agente e delineamento das ações de modo que
sejam minimizadas ao máximo quaisquer possibilidades de atentados contra a integridade
física do dignitário. Assim, a equipe formada por agentes trajados de forma adequada,
infiltrados na população e distribuídos nos locais dos eventos ou nos itinerários da autoridade,
tencionando detectar qualquer movimento hostil é denominada
a) vistoria.
b) ostensiva.
c) aproximada.
d) velada.
e) precursora.
16. (Segurança Institucional) São fatores relevantes para a composição do serviço de
segurança e vigilância de um Dignitário, Exceto:
a) a importância da autoridade protegida
b) a conjuntura socioeconômica e política
c) o grau de risco da autoridade protegida
d) o comportamento dos manifestantes
e) a disponibilidade de recursos para a realização do serviço
17. (Segurança Institucional) Com base na doutrina sobre Segurança de Dignitário a respeito
do grau de proteção marque a opção INCORRETA.
a) Grau de risco ELEVADO - é aquele em que a pessoa protegida sofre ameaças definidas ou está
envolvida em situação de extraordinária relevância.
b) Grau de risco NORMAL - é aquele em que a pessoa protegida está sujeita somente aos riscos inerentes
ao cargo que desempenha.
c) Grau de risco INTERMEDIÁRIO - é aquele em que a pessoa protegida sofre ameaças definidas ou está
em situação de perigo iminente.
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d) Grau de risco REDUZIDO - é aquele em que a pessoa protegida não está sujeita aos riscos normais
inerentes ao cargo que desempenha.
18. Em uma cerimônia, na qual uma autoridade governamental comparece para inauguração
de obras de infraestrutura vinculadas ao sistema de transporte metroviário, o dispositivo de
formação de escolta a pé adotado pelos agentes de segurança que melhor favorece a imagem
da autoridade é a formação em
a) Quadrado.
b) "V".
c) losango.
d) Triângulo.
e) “S”.
19. Quando os agentes, de segurança de um dignitário, atuam, ostensiva ou veladamente,
com envolvimento direto nas ações ou reações desencadeadas, eles agem de forma
a) secretamente
b) descaracterizada
c) avançada
d) caracterizada
20. Ao modus operandi da operação da segurança das pessoas, de forma descaracterizada, os
agentes
a) agem como elemento de apoio, juntamente com os agentes ostensivos.
b) agem veladamente com bastante discrição.
c) ocultam completamente essa condição mas atuam diretamente nas ações.
d) agem secretamente sendo direcionados, preferencialmente, para a prevenção.
21. A avaliação da classificação do grau de risco deve ser uma das primeiras ações a serem
mentalizadas pelo gerente da crise, quando se trata da Gestão de Conflitos. Segundo a escala
de reisco estabelecida pela doutrina do FBI, marque a alternativa correta:
a) Terroristas armados de metralhadoras, mantendo refém a bordo de uma aeronave é uma ameaça
classificada como de 3º Grau (Ameaça Exótica).
b) É exemplo de uma ameaça de 2º Grau (Altíssimo Risco), um assalto a banco promovido por uma ou
mais pessoas, sem a existência de reféns.
c) Se alguém ameaça a população de determinado lugar, afirmando conter consigo alta quantidade de
arma biológica, podemos classificá-lo como uma ameaça de 4º Grau (Ameaça Exótica).
d) Os graus de risco ou ameaça são classificados em: 1º Grau (Grande Risco), 2º Grau (Altíssimo Risco);
3º Grau (Ameaça Extraordinária) e 4º Grau (Ameaça Hiper Extraordinária).
e) Um assalto em uma loja de conveniências, com bandidos fazendo vários reféns é um bom exemplo
de grau de risco de 3º Grau (Ameaça Extraordinária).
22. Na gestão de conflitos, para cada grau de risco, se faz necessário diferentes níveis de
resposta. Eles correlacionam-se com o grau de risco do evento crítico, ou seja, o nível de
resposta sobe gradativamente na escala hierárquica da entidade, na medida em que cresce o
vulto da crise. Se, por exemplo, as guarnições especiais não conseguirem solucionar um
conflito e pedirem apoio de equipes especiais da maior autoridade, então, temos que esse
nível de resposta é:
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a) nível um, recursos locais.
b) nível três, todos os recursos do nível dois mais o Comando Geral.
c) nível quatro, recursos exógenos.
d) nível dois, todos os recursos do nível um mais recursos exógenos.
e) nível três, recursos locais especializados.
23. “A doutrina de gestão de conflitos estabelece três critérios de ação para a tomada de
decisão. Nesse sentido, a ação:
(I) deve ter probabilidade de redução da ameaça maior do que os perigos a serem enfrentados
e a continuidade do status quo;
(II) somente deve ser realizada quando indispensável; e, (III) deve ter respaldo legal, moral
e ético.”
A alternativa que, sucessivamente, corresponde aos critérios de ação descritos é:
a) justificação / legalidade / aceitabilidade.
b) necessidade / imprescindibilidade / legalidade.
c) validade do risco / necessidade / aceitabilidade.
d) imprescindibilidade / necessidade / validade do risco.
24. Considere que, hipoteticamente, no exercício das atividades do cargo de Técnico
Judiciário/Segurança e Transporte – Área Administrativa, “o servidor João encontre-se diante
de determinado evento de conflito que, dado seu estágio atual, demande a elaboração de um
plano específico para a solução da situação”. Acerca de tal planejamento, é correto que João
considere que:
I. O plano específico deve observar os critérios de ação.
II. As informações (inteligência) são preponderantes na tomada de decisão sobre qual a melhor solução
para o conflito.
III. O emprego do grupo tático deve ser a primeira na escala prioritária de soluções a serem tomadas,
dada sua efetividade.
IV. A solução a ser elaborada pode ser de natureza tática ou negociada, bem como se traduzir na
transferência do conflito para outro local.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
25. São fases da confrontação:
1 – Preparo
2 – Resposta imediata
3 – Plano específico
4 – Resolução Considerando os termos anteriores, correlacione-os adequadamente à coluna
a seguir.
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( ) Deve incluir a realização periódica de ensaios e exercícios simulados.
( ) Etapa que se ocupa da discussão e elaboração de uma solução para o evento.
( ) Se norteia por quatro conceitos básicos: conter, controlar, comunicar e coordenar.
( ) É comumente tida como a fase mais delicada do conflito, principalmente quando se decide pelo uso
de força letal.
A sequência está correta em
a) 1, 2, 3, 4.
b) 1, 3, 2, 4.
c) 3, 1, 4, 2.
d) 3, 1, 2, 4.
26. Acerca do papel do negociador na gestão de conflitos segundo a doutrina, é INCORRETO
afirmar que
a) condições como tempo reduzido e presença de um interlocutor tornam os eventos críticos
inegociáveis.
b) deve-se buscar a superação do papel de mero coadjuvante da figura do negociador, colocando-o
como elemento de influência na operação.
c) organizações fortemente influenciadas por preceitos de hierarquia podem sofrer limitações ao
desempenho das atividades do negociador.
d) a designação formal de grupos de negociação dentro da organização é medida que contribui para a
redefinição da mentalidade de que a ação tática é indispensável em todos os casos.
27. São exemplos de táticas de negociação, EXCETO:
a) Evitar respostas negativas diretas (“não”), uma vez que podem provocar reação violenta do indivíduo.
b) Demonstrar flexibilidade na conduta do negociador, sendo salutar, assim, realizar pequenas
concessões ao indivíduo causador do evento.
c) Ser honesto (sempre que possível), pois leva a uma confiança mútua entre negociador e causador do
conflito que pode contribuir para o sucesso da negociação.
d) Ao tentar ganhar tempo, convém que o negociador fale mais do que ouça, questionando o que o
indivíduo tem como exigência e evitando, assim, que o indivíduo faça pedidos de forma planejada.
28. Em uma situação envolvendo reféns, durante o processo de negociação, o negociador
deve, entre outras atitudes,
a) assumir o papel de tomador de decisões.
b) procurar ganhar tempo.
c) desprezar pequenas exigências.
d) estabelecer um prazo fatal para o término do processo.
e) oferecer sugestões alternativas.
29. No gerenciamento de crises, um dos principais desafios consiste em enfrentar situações
que exigem uma postura organizacional não rotineira. Com relação a esse assunto, é correto
afirmar que
a) o protocolo de ação do gerenciamento de crises inclui, em sua normatização, o planejamento de
contingências.
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b) a primeira e mais importante fase do gerenciamento de um evento crítico é a confrontação ou resposta
imediata.
c) a necessidade, a validade do risco e a aceitabilidade são critérios norteadores da tomada de decisões
em eventos críticos.
d) a resolução de uma crise demanda criatividade e improvisação, baseando-se em métodos empíricos.
e) as ações essenciais ao gerenciamento de crises devem ser definidas no momento em que o evento
crítico se apresenta.
30. Quanto à gestão de conflitos em situações de crise, é correto afirmar que deve ser
instalado um posto de comando
a) após a fase da pré-confrontação, durante a etapa de resposta imediata.
b) em eventos críticos de pequena dimensão, e dois ou mais
postos em eventos maiores.
c) para abrigar somente o gerente da crise e seus assessores
diretos.
d) no perímetro tático interno, destinado a formar uma zona de segurança entre o evento e o público.
e) em todo evento crítico, independentemente do número de
pessoas envolvidas.
31. Por ocasião das férias, um funcionário do Tribunal viaja com sua família em seu automóvel
particular de São Paulo para Santos, utilizando-se da Rodovia dos Imigrantes. Ao se
aproximar do pedágio localizado no Km 32 da respectiva rodovia, o condutor transpõe o
pedágio sem autorização e sem efetuar o pagamento. Mais adiante, policiais rodoviários
realizam um bloqueio viário policial, o qual também é transposto sem autorização pelo mesmo
condutor. Diante deste cenário, observando-se a legislação de trânsito em vigor, o condutor,
ao cometer estas infrações de trânsito, totalizou
a) 8 pontos.
b) 12 pontos.
c) 10 pontos.
d) 14 pontos.
e) 9 pontos.
32. A velocidade máxima permitida para a via pública é indicada por meio de sinalização,
obedecidas as suas características técnicas e as condições de trânsito. O condutor de um
automóvel que transite, sequencialmente, por uma via arterial, adentrando a uma via de
trânsito rápido e, por fim a uma rodovia, sem qualquer tipo de sinalização regulamentadora
de velocidade nestas três vias, deverá observar a velocidade máxima, respectivamente, de
a) 60 Km/h, 80 Km/h e 110 Km/h.
b) 60 Km/h, 80 Km/h e 100 Km/h.
c) 40 Km/h, 70 Km/h e 120 Km/h.
d) 40 Km/h, 80 Km/h e 110 Km/h.
e) 60 Km/h, 80 Km/h e 120 Km/h.
33. Quanto às normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar que:
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a) nas intersecções e suas proximidades, o condutor poderá efetuar ultrapassagem.
b) o condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado,
efetuando embarque e desembarque de passageiros, deverá parar o veículo com vistas à segurança dos
pedestres.
c) antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor é desobrigado de assegurar-se
da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
d) os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem em faixas próprias a ele
destinadas, são desobrigados de utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia.
e) nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não
houver ciclovia ou ciclo faixa, no sentido oposto de circulação regulamentado para a via.
34. Mário e Mauro combinam a prática de um crime de furto a uma residência. Contudo, sem
que Mário saiba, Mauro arma-se de um revólver devidamente municiado. Ambos, então,
ingressam na residência escolhida para subtrair os bens ali existentes. Enquanto Mário
separava os objetos para subtração, Mauro é surpreendido com a presença de um dos
moradores que, ao reagir a ação criminosa, acaba sendo morto por Mauro. Nesta hipótese
a) Mário e Mauro responderão pela prática de latrocínio.
b) Mário e Mauro responderão pela prática de furto.
c) Mário responderá pela prática de furto simples e Mauro responderá pela prática de furto qualificado.
d) Mário responderá apenas pelo furto e Mauro responderá pela prática dos crimes de porte ilegal de
arma de fogo, furto e homicídio.
e) Mário responderá pela prática de furto e Mauro pelo crime de latrocínio.
35. Leonardo encontra uma cédula de R$ 50,00 sob a poltrona da sala da casa de seu amigo
Fausto, lugar que habitualmente frequenta e, sem que o dono da casa perceba, dela se
apodera. Diante do caso hipotético apresentado, Leonardo pratica o crime de
a) apropriação de coisa achada.
b) furto qualificado.
c) estelionato.
d) furto simples.
e) apropriação indébita.
36. Os crimes contra o patrimônio e os crimes de furto e roubo possuem uma similaridade na
definição, sendo que em ambos há a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem.
Contudo, no roubo o crime é cometido
a) mediante violência ou grave ameaça a pessoa.
b) mediante destreza.
c) com abuso de confiança ou fraude.
d) com emprego de chave falsa.
e) mediante escalada.
37. Paulo exercia, há muitos anos, as funções de caseiro da chácara de Pedro, que nele
depositava absoluta confiança, entregando-lhe as chaves da sede para limpeza. Um dia Paulo
apanhou as chaves e entrou no quarto, subtraindo a quantia de R$ 3.000,00 que se encontrava
na gaveta do armário. Paulo cometeu crime de
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a) apropriação de coisa achada.
b) apropriação indébita.
c) furto simples.
d) estelionato.
e) furto qualificado pelo abuso de confiança.
38. De acordo com as normas de precedência do Cerimonial Público, nos Estados e no Distrito
Federal, o governador presidirá as solenidades do poder executivo a que comparecer. A
precedência, depois dele, deve observar a seguinte ordem:
a) Presidente do Supremo Tribunal Federal, Vice-Governador e Presidente do Congresso Nacional.
b) Presidente do Congresso Nacional, Presidente da Assembleia Legislativa e Vice-Governador.
c) Vice-Governador, Presidente do Congresso Nacional e Presidente da Assembleia Legislativa.
d) Vice-Governador, Presidente da Assembleia Legislativa e Presidente do Tribunal de Justiça.
e) Presidente da Assembleia Legislativa, Vice-Governador e Presidente do Tribunal de Justiça.
39. A Academia Sul Matogrossense de Letras realizará uma cerimônia e colocará as seguintes
bandeiras no anfiteatro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, local do evento:
Bandeira da Academia (1); Bandeira do Estado de Mato Grosso do Sul (2); Bandeira da Cidade
de Campo Grande (3); Bandeira da Universidade (4) e Bandeira do Brasil (5). As bandeiras
obedecerão a seguinte ordem da esquerda para a direita, segundo a visão da plateia:
a) 5 − 2 − 3 − 1 − 4.
b) 4 − 2 − 5 − 3 − 1.
c) 1 − 2 − 5 − 3 − 4.
d) 2− 5 − 1 − 4 − 3.
e) 3− 1 − 5 − 4 − 2.
40. A ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter federal na Capital da República,
será a seguinte: Presidente da República – Vice-Presidente da República
a) Embaixadores estrangeiros − Presidente do Congresso Nacional − Presidente da Câmara dos
Deputados − Presidente do Supremo Tribunal Federal − Cardeais...
b) Cardeais − Embaixadores estrangeiros − Presidente do Supremo Tribunal Federal − Presidente do
Congresso Nacional − Presidente da Câmara dos Deputados...
c) Cardeais – Embaixadores estrangeiros – Presidente do Congresso Nacional – Presidente do Supremo
Tribunal Federal – Presidente da Câmara dos Deputados...
d) Cardeais – Embaixadores estrangeiros – Presidente do Congresso Nacional – Presidente do Supremo
Tribunal Federal – Presidente da Câmara dos Deputados...
41. Para realização de determinado ato público, um atendente exigiu que o cidadão
apresentasse seu RG como documento de identificação, do qual precisariam ser extraídos
dados que interessavam ao processo. O cidadão exibiu fotocópia autenticada desse seu
documento, a qual ficou retida pelo atendente para execução dos procedimentos necessários
ao processo. Neste caso, o atendente
a) não poderá, em qualquer hipótese, reter qualquer documento de identificação pessoal, mesmo que
apresentado por fotocópia autenticada.
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b) deverá devolver o documento ao exibidor logo em seguida à extração dos dados necessários, tendo
até 5 dias para realização dessa atividade.
c) poderá reter fotocópia autenticada do documento de identificação pessoal por até 5 dias para a
realização dessa atividade, desde que não seja o RG, podendo ser o título de eleitor, a carteira
profissional ou a certidão de nascimento ou casamento.
d) deverá realizar as atividades necessárias à coleta dos dados necessários para a realização dessa
atividade no ato do atendimento, pois o documento deverá ser devolvido ao cidadão no mesmo dia, no
máximo, mesmo quando apresentado em fotocópia autenticada.
e) poderá reter o referido documento apresentado pelo cidadão por qualquer prazo, desde que seja
adequado e necessário para realização do procedimento, pois o mesmo foi apresentado em fotocópia
autenticada.
42. Denilson é um agente público que trabalha para uma secretaria de governo de um estado,
que no exercício de suas funções, em desobediência a instruções expressas de seu superior
imediato, reteve a carteira profissional do cidadão que ele atendia, ao qual havia sido
solicitado um documento de identificação. Diante dos termos da Lei Federal no 5.553/1968,
Denilson
a) não cometeu contravenção penal, pois estava em exercício de suas funções, a bem do serviço público,
devendo apenas justificar seu ato diante de seu superior imediato.
b) não é o responsável pela infração, vez que é preposto de pessoa jurídica.
c) cometeu uma infração, mas, por ser agente de pessoa jurídica, transfere a responsabilidade de seu
ato para seu superior imediato.
d) cometeu contravenção penal, cuja punição envolve multa e prestação de serviços sociais à
comunidade.
e) cometeu contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses ou multa.

GABARITO – LEGISLAÇÃO PENAL E DIREITOS ESPECÍFICOS P/TRT-RJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LETRA B
LETRA B
LETRA E
LETRA A
LETRA E
LETRA E
LETRA D
LETRA C
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA B
LETRA B
LETRA E

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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27.
28.

LETRA D
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA D
LETRA D
LETRA C
LETRA B
LETRA C
LETRA C
LETRA B
LETRA A
LETRA D
LETRA E
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30.
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33.
34.
35.
36.
37.
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40.
41.
42.

LETRA C
LETRA A
LETRA B
LETRA A
LETRA B
LETRA E
LETRA B
LETRA A
LETRA E
LETRA D
LETRA B
LETRA C
LETRA B
LETRA E
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