
Questão Disciplina Nível Pergunta Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D Alternativa Correta

1 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que está 

empregado corretamente o uso do X 

e do CH.

xeiro, mecher, chato. xuva, chá, chácara.
enxada, recauchutar, 

enxugar.

xingar, remexer, 

xope.
C

2 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que está 

empregado corretamente o uso do X 

e do S.

esperto, extrato, 

esquisito.
testo, excrito, extinto.

esperiência, 

expectativa, 

estômago.

extremo, espiar, 

expera.
A

3 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que está 

empregado corretamente o uso do G 

e do J.

mejera, giz, gilete.
hereje, ogeriza, 

varejista.

apogeu, auge, 

cafageste.

cerejeira, monge, 

rabugento.
D

4 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que está 

empregado corretamente o uso do S 

e do Z.

vizeira, abuzo, vaso.
surpresa, pobresa, 

riqueza.
analisar, vazio, raiz.

colonisação, razão, 

mesada.
C

5 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a 

palavra está correta quanto à 

ortografia oficial.

antigüidade. líquído. cincoenta. afôito. B

6 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta quanto 

ao uso dos porquês.

Vim porque precisava 

te ver.
Por quê ele está aqui?

Nos atrasamos, quer 

saber porquê?

O por que ela nunca 

nos contou.
A

7 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que está 

empregado corretamente o uso do Ç, 

SS e do SC.

açim, açude, 

rescindente.

almasso, açafrão, 

mulsçumano.

pretençioso, fracasso, 

impressão.

adolescente, 

caçula, assinatura.
D

8 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que AUTO 

ou ALTO estão usadas corretamente.

Fiz uma alto-

avaliação e achei que 

agi bem.

Aquele rapaz tem um 

alto posto dentro da 

empresa em que 

trabalha.

Do auto da serra a 

vista é linda!

Acho que você está 

falando muito auto.
B

9 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que todas 

as palavras estão grafadas 

corretamente.

cuzcuz, incenso, 

abcesso.

meretriz, chineza, 

obssessivo.

chimpanzé, cheio, 

francesa.

obscessivo, 

pechincha, puxar.
C

10 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que todas 

as palavras estão grafadas 

corretamente.

espontâneo, 

espectador, exceção.

espontâneo, expectador, 

excessão.

expontâneo, 

espectador, esceção.

espontâneo, 

expectador, 

esseção.

A

11 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que as 

palavras estão acentuadas 

corretamente.

cípo, jacaré, açai. pé, gambá, rubéola. crôche, dominó, purê.
chapéu, pôrem, 

papél.
B

12 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que as 

palavras estão acentuadas 

corretamente.

fésta, chicóte. maracujá, mânga. tomáte, caquí. alvará, advém. D

13 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que as 

palavras estão acentuadas 

corretamente.

orgão, desônra. fabulôso, amarélo. órfão, poética. trílogia, dó. C

14 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta quanto 

à acentuação gráfica.

Depois que vi aquele 

cadáver, nunca mais 

dormi em paz.

A indústria textil no 

Brasil está em declinio.

Decidimos não ir ao 

jogo em que ele 

estária.

Me despedi com 

muitas lagrimas nos 

olhos.

A

PROCESSO SELETIVO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CADERNO DE QUESTÕES E GABARITO PROVISÓRIO 



15 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que as 

palavras estão acentuadas 

corretamente.

viúvo, vatapá, dólar. jóvem, através, córtex. ítem, vírus, espírito.
saúna, táxi, 

necessário.
A

16 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que está 

INCORRETA quanto à acentuação 

gráfica.

árvore. automóvel. séde. lápis. C

17 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que o 

vocábulo está acentuado 

corretamente.

mãna. agóra. rítmo. hífen. D

18 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente a regra a seguir e 

assinale a alternativa em que ela se 

aplica corretamente: / Paroxítonas 

terminadas em ditongos orais 

(seguidos ou não de s) também são 

acentuadas.

idéia, feiúra. vácuo, insônia. colméia, apoia. ideias, apóia. B

19 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que as 

palavras estão acentuadas 

corretamente.

voo, perdoo, veem. vôo, perdoo, vêem. voo, perdôo, vêem. voo, perdôo, vêem. A

20 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta quanto 

à acentuação gráfica.

E o cuitelinho não 

gosta que o botão de 

rosa cáia.

Agora não espero mais 

aquela madrugáda.

Andar com fé eu vou. 

A fé não costuma 

falhar.

Um girassól da côr 

do seu vestido.
C

21 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente o trecho a seguir e 

assinale a alternativa correta: / Modo 

verbal que expressa ideia de certeza, 

quando um fato é concluído como 

real.

Modo adverbial. Modo neutro. Modo subjuntivo. Modo indicativo. D

22 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente o trecho a seguir e 

assinale a alternativa correta: / Modo 

verbal que pode estar na forma 

afirmativa ou na forma negativa. 

Expressa ideia de ordem, conselho 

ou pedido.

Modo subjuntivo. Modo imperativo. Modo presente. Modo real. B

23 português
Superior 

e Médio

Leia a frase a seguir e assinale a 

alternativa correta quanto ao modo 

do verbo: / Faz frio.

Imperativo. Pretérito. Indicativo. Subjuntivo. C

24 português
Superior 

e Médio

Leia a frase a seguir e assinale a 

alternativa correta quanto ao modo 

do verbo: / Abra a porta 

imediatamente!

Imperativo. Futuro. Subjuntivo. Neutro. A

25 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a frase 

a seguir está corretamente conjugada 

no pretérito imperfeito do modo 

indicativo: / Eu estudo muito todos os 

dias.

Eu estudei muito 

todos os dias.

Eu estudava muito todos 

os dias.

Eu estudaria muito 

todos os dias.

Eu estudarei muito 

todos os dias.
B

26 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a frase 

a seguir está corretamente conjugada 

no pretérito perfeito do modo 

indicativo: / Eu leio Machado de 

Assis.

Eu leria Machado de 

Assis.

Se eu lesse Machado de 

Assis.

Eu lia Machado de 

Assis.

Eu li Machado de 

Assis.
D



27 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente a frase a seguir e 

assinale a alternativa com os tempo 

verbal correto do trecho em 

destaque: / Será que esse homem 

gentil ACEITARIA se casar comigo?

Pretérito perfeito. Pretérito imperfeito. Futuro do presente. Futuro do pretérito. D

28 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta que 

contém o verbo flexionado na terceira 

pessoa do plural.

Nasci. Foste. Eram. Sabeis. C

29 português
Superior 

e Médio

Leia a frase a seguir e assinale a 

alternativa correta quanto ao modo 

do verbo em destaque: / SE EU 

GANHAR, prometo que vamos mudar 

de casa.

Subjuntivo. Imperativo. Impessoal. Indicativo. A

30 português
Superior 

e Médio

Leia a frase a seguir e assinale a 

alternativa correta quanto ao tempo e 

modo do verbo em destaque: / 

Quando ESTUDARMOS mais, 

passaremos no concurso.

Pretérito perfeito do 

indicativo.
Futuro do subjuntivo.

Passado do presente 

do indicativo.

Presente do 

subjuntivo.
B

31 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente as frases a seguir e 

assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas: / I - 

Seguem _____ as propostas de que 

falei. / II - A criança estava _____ 

sonolenta.

anexos; meia anexas; meia anexas; meio anexos; meio C

32 português
Superior 

e Médio

Leia as frases a seguir e assinale a 

alternativa que preenche 

corretamente as lacunas: / I - Ela e o 

marido foram muito _____ comigo. / II 

- São Paulo continua _____.

simpático; caótica simpáticos; caótico simpáticos; caóticos simpáticos; caótica  D

33 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta em que 

as palavras em destaque são 

invariáveis quanto ao número.

SÓ estudei o que 

constava no conteúdo 

programático.

Me deixe SÓ.
Quando estou SÓ, 

penso em você.

Se sentia SÓ, por 

isso me ligou.
A

34 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta em que 

as palavras em destaque são 

invariáveis quanto ao número.

Acreditei em sua 

MEIA promessa.

Diga o que tem para 

dizer, não use MEIA 

palavra.

Fiquei MEIO 

apreensivo com o 

telefonema que 

recebi.

O melhor MEIO 

para passar de ano 

é estudar.

C

35 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a 

concordância nominal está correta.

A sala e a cozinha 

estava desarrumadas.

Fui na exposição de 

obras e quadros raras.

Discutimos uma e 

outra coisa 

inexplicável.

Perdi a primeira e a 

segunda aulas.
D

36 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente as frases a seguir e 

assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas: / I - Cerveja 

é _____. / II - _____ entrada de 

pessoas não autorizadas.

gostosa; proibida gostoso; proibido gostosa; proibido gostoso; proibida B



37 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente as frases a seguir e 

assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas: / I - Quanto 

_____interferências, melhor será. / II - 

Recebi críticas _____ indulgentes.

menos; bastante menas; bastantes menas; bastante menos; bastantes A

38 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta quanto 

à concordância nominal.

Me disse que já era 

meio-dia e meio.

É necessária segurança 

para se sentir em paz.

Faltavam a página 

cinquenta.

Depois do 

pagamento, me 

disse que 

estávamos quites.

D

39 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta quanto 

à concordância nominal.

Me disse que 

comprou quinhentas 

gramas de presunto.

Ela estava meio 

silenciosa.

Fazem muito tempo 

desde que me mudei 

para cá.

Pedi que ela fosse 

menas expansiva.
B

40 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa correta quanto 

à concordância nominal.

No verão, melancia é 

boa.

Não é permitida saída 

por aí.

Depois da 

apresentação, elas 

saíram do palco 

gritando "muito 

obrigadas".

Há bastante 

pessoas 

reclamando da 

chefia.

C

41 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está 

INCORRETA.

Mais de um jornal 

comentou o ocorrido.

Contou-se ótimas 

notícias.

A gente saiu tarde da 

festa.

Os Estados Unidos 

ficam distante 

daqui.

B

42 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está correta.

Eu e ela fui ao 

mercado.
Eu e ela foi ao mercado.

Eu e ela fomos ao 

mercado

Eu e ela fuiste ao 

mercado.
C

43 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está correta.

Obedeceu-se ao 

regulamento imposto.

Tratavam-se de coisas 

ocultas.

Comprou-se carros 

usados.

Precisam-se de 

costureiras.
A

44 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente as frases a seguir e 

assinale a alternativa correta quanto 

à concordância verbal: / I - Precisa-se 

de funcionários qualificados. / II - 

Fazem dois anos que ela foi embora.

Somente a alternativa 

II está correta.

As alternativas I e II 

estão corretas.

Somente a alternativa 

I está correta.

Nenhuma das 

alternativas está 

correta.

C

45 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está correta.

Roubaram-se tudo o 

que eu tinha de mais 

precioso. 

Muitos quer ganhar 

dinheiro sem trabalhar.
"A gente somos inútil."

Mais de duzentas 

pessoas se 

candidataram à 

vaga.

D

46 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente a frase a seguir e 

assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: / A vontade e 

os estudos _______ davam-lhe a 

força para continuar.

acumulada acumulados acumulado acumuladas B



47 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente a frase a seguir e 

assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: / Se 

_________ mais coisas que eu 

pudesse fazer, faria.

houvesse houvessem haveria houve A

48 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que a 

concordância verbal está 

INCORRETA.

A maioria das 

questões foi 

respondidas.

Deve haver bons 

motivos para o pedido.

De casa à quitanda é 

dois quilômetros.

Ela me encontrou 

no mercado da 

esquina.

C

49 português
Superior 

e Médio

Leia atentamente a frase a seguir e 

assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: / _____ 

muitos anos que não passa ninguém 

por aquela estrada.

Faz Fazem Fizeram Fiz A

50 português
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa em que o verbo 

deve ser flexionado corretamente 

para o plural.

Percebeu os 

desentendimentos e 

calou-se.

Faltava um mês e um 

dia para o casamento.

Pintou-se as parede 

da casa em que 

morava.

Fez três anos que 

ele morreu.
C

51
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Excel, a ferramenta que formata 

automaticamente células com base 

em uma série de fatores pré-

estabelecidos, é chamada de

Formatação 

Condicional.
Solver. Estilos de Célula. Classificar e Filtrar. A

52
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Excel 2016, a ferramenta "Limpar 

Conteúdo" está disponível no menu
Fórmulas. Formatação de Células. Correções. Página Inicial. D

53
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio
NÃO é um recurso do Microsoft Excel Fórmulas. Funções. Hifenização. Tabela Dinâmica. C

54
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Microsofr Excel 2016, a altura 

padrão de uma célula é de
15px. 12px. 20px. 25px. C

55
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

O comando que permite ao usuário 

permanecer com a célula selecionada 

após finalizar a digitalização de um 

texto nesta mesma célula é

Ctrl+Enter. Shift+Enter. Alt+Enter. Ctrl+Shift+Enter. A

56
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Excel, é possível inserir linhas 

inteiras de uma só vez ao selecionar 

a linha inteira e pressionar

Shift + +. Ctrl + +. Shift + L. Ctrl + L. B

57
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

É possível aplicar uma soma 

automática ao selecionar um intervalo 

de valores e depois acessar a 

ferramenta "AutoSoma" do Excel, 

encontrada no menu

Inserir. Exibir. Revisão. Fórmulas. D

58
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A ferramenta "Definir Nome", do 

Excel, permite ao usuário

gerenciar os usuários 

de uma planilha.

dar um nome para um 

intervalo selecionado de 

células.

autorizar aplicações 

que acessarão o 

conteúdo das 

planilhas.

definir macros e 

rotinas automáticas.
B



59
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio
NÃO é uma função do Excel =SENTIDO() =CONT.SE() =CONCATENAR() =PROCH() A

60
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Uma função do tipo PROCH pesquisa 

por itens, numa tabela predefinida, 

pesquisando por ele de forma

indireta. vertical. horizontal. recursiva. C

61
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

É um formato de arquivo suportado 

pelo Excel:
.doc .xml .pdf .zip B

62
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A ferramenta do Excel cuja descrição 

é "organize e resuma facilmente 

dados complexos em uma X", na qual 

X é o nome da ferramenta chamada 

Mesclar e Centralizar. Tabela Dinâmica. Inserir Função.
Formatar Como 

Tabela.
B

63
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Mesclar três células, cada uma com 

um conteúdo, fará com que o Excel

mantenha apenas o 

valor da célula da 

esquerda.

mantenha apenas o 

valor da célula do 

centro.

mantenha apenas o 

valor da célula da 

direita.

mescle todos os 

valores.
A

64
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Sobre formatações de valores, 

disponíveis no menu "Número", da 

página inicial do Excel, assinale a 

alternativa correta.

É possível formatar 

uma célula para exibir 

frações.

É possível formatar uma 

célula para transformar 

texto em imagens.

Não é possível 

formatar como 

porcentagem.

Não é possível 

customizar 

formatações de 

números.

A

65
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A função que compara um valor com 

uma condição e retorna, então, um 

valor verdadeiro ou falso é chamada 

de

=SE() =SOMA() =CONT.NÚM() =BDSOMA() A

66
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A distância do conteúdo em relação 

aos limites da folha de papel podem 

ser controladas no Word através da 

ferramenta

Tabela. Medidas. Margens. Tamanho de Folha. C

67
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

As ferramentas do menu "Parágrafo", 

no Word, permitem ao usuário 

controlar distâncias do texto dentro 

de um parágrafo. São exemplos 

dessas ferramentas, EXCETO

Recuar à Direita. Recuar à Esquerda. (Espaçamento) Antes. Recuar do Centro. D

68
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

São ferramentas do Word, 

disponíveis no menu "Inserir", 

EXCETO

Caixa de Texto. Comentário. WordArt. Slide. D

69
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

É um exemplo de efeito de 

formatação do Microsoft Word, 

disponível no menu "Fonte"

Realçado. Sombreado. Tachado Duplo. Tridimensional. C

70
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Selecionar um texto e clicar na 

ferramenta "Sobrescrito" resulta na 

ação de 

formatar o texto com 

letras bem pequenas, 

abaixo da linha do 

texto.

mantém o mesmo 

tamanho de letra, mas 

fica escrita acima da 

linha do texto.

formatar o texto com 

letras bem pequenas, 

acima da linha do 

texto.

formatar o texto com 

letras bem 

pequenas, na 

mesma linha do 

texto.

C

71
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Selecionar um texto e clicar na 

ferramenta "Subescrito" resulta na 

ação de 

formatar o texto com 

letras bem pequenas, 

abaixo da linha do 

texto.

mantém o mesmo 

tamanho de letra, mas 

fica escrita acima da 

linha do texto.

formatar o texto com 

letras bem pequenas, 

acima da linha do 

texto.

formatar o texto com 

letras bem 

pequenas, na 

mesma linha do 

texto.

A



72
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A ferramenta que move o paragráfo 

para mais perto da margem 

(normalmente a esquerda) é a 

ferramenta

Aproximar da 

Margem.
Diminuir Distâncias. Aumentar Recuo. Diminuir Recuo. D

73
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A ferramenta que move o paragráfo 

para mais longe da margem 

(normalmente a esquerda) é a 

ferramenta

Distanciar da 

Margem.
Aumentar Distâncias. Aumentar Recuo. Diminuir Recuo. C

74
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Numa instalação padrão do Word 

2016, em português, o comando Ctrl 

abre a ferramenta

Substituir. Localizar. Ajuda. Inserir Objeto. A

75
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Word, o comando para formatar 

um texto selecionado como Itálico é o 

comando

Shift+I Ctrl+I Alt+I AltGr+I B

76
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Com um texto selecionado, 

pressionar Ctrl+Shift+> resulta na 

ação de

aumentar o tamanho 

da fonte.

aumentar o tamanho do 

parágrafo.

diminuir o tamanho da 

fonte.

diminuir o tamanho 

do recuo.
A

77
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Pressionar Ctrl+Enter, no Word, 

resulta na ação de

inserir a próxima 

linha.
quebra de página. inserir uma tabela. abrir o índice. B

78
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Word 2016, a opção para 

adicionar uma tabela no arquivo está 

no menu

Adicionar. Revisão. Inserir. Criar. C

79
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

São ferramentas disponíveis no menu 

"Revisão", do Word 2016:

Dicionário de 

Sinônimos, Tabela e 

Idioma.

Idioma, Tabela e 

Diminuir Recuo.

Dicionário de 

Sinônimos, Contagem 

de Palavras e Idioma.

Idioma, Diminuir 

Recuo e Contagem 

de Palavras.

C

80
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Word, é possível adicionar uma 

cor ao fundo do texto, dando a ele 

destaque em relação ao restante do 

texto. Essa ferramenta se chama

Realçar. Visibilidade de Texto. Destaque de Texto.
Cor do Realce do 

Texto.
D

81
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

É possível enviar um e-mail utilizando 

os seguintes campos, EXCETO
Prioridade. Para. Com cópia. Com Cópia Oculta. A

82
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Os arquivos que são enviados junto 

das mensagens de e-mail, como 

planilhas e apresentações, são 

chamados de

referências. hiperlinks. arquivos colados. anexos. D

83
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

É possível adicionar vários contatos 

de e-mail em um único grupo, 

consilidando-os em um(a)

lista agregada. contatos condensados. lista de distribuição. grupo de e-mails. C

84
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

São formatações permitidas em 

mensagens de e-mail, EXCETO
Rich Text. Frameworked Text. Plain Text. HTML. B

85
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

São ferramentas exclusivamente 

gerenciadoras de e-mail (clients):

Outlook e 

Thunderbird.
Thunderbird e Chrome. Gmail e Firefox. Chrome e Firefox. A



86
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A forma mais fácil de distinguir um 

endereço de e-mail é através do 

símbolo

arroba. ponto. underline. hífen (traço). A

87
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Para que um remetente envie um e-

mail para mais de um destinatário, no 

Outlook, os contatos são separados 

por

vírgula. ponto. ponto e vírgula. arroba. C

88
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

O remetente de um e-mail só 

consegue ver os destinatários postos 

em cópia oculta de dita mensagem 

através da pasta

Itens Ocultos. Mensagens Secretas. Mensagens. (Itens) Enviados. D

89
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Outlook, é possível organizar 

visualmente as mensagens através 

de categorias, que, além de nomes, é 

possível reconhecê-las através de

símbolos. cores. etiquetas. imagens. B

90
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Em português, a sigla 

automaticamente adotada pela 

maioria dos servidores de e-mail para 

indicar que uma mensagem é uma 

resposta a um e-mail anterior é

FW: EN: RE: AS: C

91
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

O sistema de vídeos de grandes 

plataformas da internet, como Netflix 

e YouTube, são conhecidos como 

serviços de vídeo via

streaming. buffer. digital decoding. Mbps. A

92
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

A presença do texto ".co.uk" indica 

que um site está hospedado 
nos Estados Unidos. no Reino Unido. na Bélgica. no Chile. B

93
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Dizer que uma velocidade de internet 

é de 15Mbps significa dizer que ela 

transmite

15 Megabytes por 

segundo.

15 Megabytes brutos por 

segundo.

15 Megabits por 

segundo.

15 Megabits brutos 

por segundo.
C

94
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

É possível se conectar na internet 

utilizando os seguintes tipos de 

conexão, EXCETO

ADSL (o sinal é 

enviado por linha 

telefone, porém não 

ocupa o canal de 

voz).

Cable (enviado junto a 

sinais de TV a cabo).

Discada (via telefone, 

porém ocupa o canal 

de voz).

Wireframe Distant 

Signal (através de 

transmissão de 

ondas de baixa 

frequência, via 

infravermelho).

D

95
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

São exemplos de redes sociais 

(mesmo que não estejam mais ativas)

Facebook, Terra e 

G1.
R7, G1 e Terra.

Twitter, Facebook e 

WordPress.
Orkut, Hi5 e Twitter. D

96
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

O 'http', que aparece na frente de um 

endereço de email, é um exemplo de
protocolo. estrutura de texto. formatação de link. canal. A

97
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

No Youtube, os profissionais 

públicam e estruturam seus 

conteúdos em

grupos. fóruns. canais. conjuntos. C



98
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

É um arquivo que contém as 

informações de arquivos a serem 

compartilhados, utilizando o protocolo 

p2p (peer to peer, ou "de pessoa 

para pessoa")

.zip .torrent .rar .link B

99
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio
São navegadores web:

Chrome, Firefox e 

Safari.

Safari, Thunderbid e 

MarioWave.

MarioWave, Opera e 

Thunderbird.

Thunderbird, Safari 

e Opera.
A

100
Conhecimentos em 

informática

Superior 

e Médio

Salvar um arquivo, como uma foto ou 

uma planilha, em um servidor na 

internet, no qual possa acessá-lo a 

qualquer momento na internet, 

significa dizer que este arquivo está 

salvo

na internet. na nuvem. no disco local.

no protocolo de 

transmissão, 

exclusivamente 

criptografado para 

seu acesso.

B

101 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

A grande parte dos 25 maiores 

municípios do Brasil (em extensão 

territorial) está localizada nos 

estados:                

Amazonas e Pará. Bahia e Minas Gerais. Goiás e Tocantins.
Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul.
A

102 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

A Guerra de Canudos e a Guerra do 

Contestado foram movimentos 

populares messiânicos (liderados por 

religiosos) que eclodiram entre o final 

do século XIX e o início do século XX, 

nos seguintes estados:                         

Bahia e Santa 

Catarina.
Goiás e Pernambuco. Maranhão e Paraná. 

Minas Gerais e São 

Paulo.
A

103 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

A maioria dos geradores eólicos em 

atividade no Brasil está localizada na 

Região                         

Centro-Oeste. Nordeste. Norte. Sudeste. B

104 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

A primeira Constituição Brasileira foi 

outorgada por                          
Dom João VI. Dom Pedro I. Dom Pedro II.

Dona Maria I (a 

Louca).
B

105 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

A União Europeia embargou em abril 

deste ano a importação de um tipo de 

proteína animal produzida no Brasil. 

Assinale a alternativa que 

corresponde a essa proteína animal.                           

Boi. Coelho. Frango. Porco. C

106 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

As autoridades em saúde do estado 

do Pará anunciaram em abril deste 

ano uma redução na casa de 90% 

dos casos de dengue no estado em 

relação ao mesmo período no ano 

passado. Assinale a altenativa que 

corresponde à estação climática com 

maior proliferação do vetor desta 

doença.                     

Inverno. Outono. Primavera. Verão. D



107 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

As primeiras mudas de café foram 

trazidas da Guiana para o Brasil na 

primeira metade do século XVIII. 

Foram cultivadas inicialmente                        

em Minas Gerais. em São Paulo. no Pará (Grão-Pará). no Rio de Janeiro. C

108 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que apresenta 

o nome do país cuja seleção 

participou da Copa do Mundo da 

Rússia e que teve como um de seus 

destaques a presença de sua 

Presidente, a qual assistiu aos jogos 

no meio da torcida e viajou em avião 

de carreira pagando sua própria 

passagem, além de ter pedido uma 

licença não remunerada durante o 

período que esteve ausente.                       

Croácia. Islândia Polônia Sérvia. A

109 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que apresenta 

o item que foi extinto com a Reforma 

Trabalhista.                       

Assinatura da 

Carteira de Trabalho 

e Previdência Social.

Direito de férias anuais 

remuneradas de 30 dias.

Recolhimento do 

Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço.

Retenção 

compulsória da 

contribuição 

sindical.

D

110 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que apresenta 

UM bioma inexistente fora do Brasil.                     
Caatinga e cerrado. Deserto e estepe. Pradaria e savana. Taiga e Tundra. A

111 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que apresenta 

um material que deve ser 

encaminhado para reciclagem e, 

dessa forma, colaborar na 

preservação do meio ambiente.                      

Embalagens de 

agrotóxicos.

Lâmpadas 

fluorescentes.
Óleos lubrificantes. Pilhas. C

112 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que apresenta 

um país que NÃO faz fronteira com a 

Região Norte do Brasil.                   

Bolívia e Chile. Colômbia e Guiana.
Guiana Francesa e 

Peru.

Suriname e 

Venezuela.
A

113 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que apresenta 

o nome do primeiro Presidente da 

República do Brasil a renunciar ao 

cargo.                         

Fernando Collor de 

Mello.

Getúlio Dorneles 

Vargas.

Jânio da Silva 

Quadros. 

Manuel Deodoro da 

Fonseca. 
D

114 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Ativista dos direitos humanos 

paquistanesa, laureada com o Prêmio 

Nobel da Paz em 2014, que visitou o 

Brasil em julho deste ano. Trata-se 

da                        

Leymah Gbowe. Malala Yousafzai. Nadia Murad. Tawakel Karman. B

115 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que atualmente 

corresponde ao valor mínimo do 

cheque para que seja compensado 

em um dia útil.                      

Independe do valor, 

todos os cheques são 

compensados em um 

dia útil.

R$ 100,00. R$ 200,00. R$ 300,00. A



116 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que 

corresponde à categoria profissional 

que paralisou suas atividades entre o 

final de maio e início de junho deste 

ano, causando impactos em diversos 

setores da economia nacional.                      

Aeroviários (pilotos de 

avião).

Comerciários 

(vendedores).

Operários (pedreiros e 

serventes).

Rodoviários 

(caminhoneiros).
D

117 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Considerado como o maior desastre 

ambiental brasileiro, o rompimento da 

Barragem de Fundão em Mariana – 

MG, deixou cerca de duas dezenas 

de vítimas fatais. Assinale o nome do 

rio que foi devastado devido a esse 

desastre, uma vez que a lama 

escorreu por seu leito até alcançar o 

Oceano Atlântico.                         

Rio Doce. Rio Jequitinhonha. Rio Mucuri. Rio Pardo. A

118 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O curso d‟água conhecido como “Rio 

da Integração Nacional” é o                         
Rio Amazonas. Rio Purus. Rio São Francisco. Rio Tocantins. C

119 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

De acordo com os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 

é o setor que mais cresceu em 2017, 

fazendo com que o PIB apresentasse 

um resultado positivo ao final do ano. 

Trata-se do(a)       

agronegócio. extrativismo mineral.
indústria de 

transformação. 
turismo. A

120 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

De uns tempos pra cá, as campanhas 

publicitárias voltadas para a saúde 

pública começaram a associar cores 

aos meses com a finalidade de 

conscientizar a população sobre 

riscos. Assinale a alternativa onde o 

nome da campanha e a doença está 

associada de maneira INCORRETA.                 

Janeiro Branco – 

saúde mental.

Julho Amarelo – febre 

amarela.

Novembro Azul – 

câncer de próstata.

Outubro Rosa – 

câncer de mama.
B

121 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Desde novembro de 2017, o 

submarino argentino ARA San Juan 

estava desaparecido. Um ano depois, 

foi localizado na Patagônia argentina. 

A empresa que localizou a 

embarcação é             

canadense. inglesa. norte-americana. sueca. C

122 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa INCORRETA 

sobre Fernando de Noronha.

É a localidade onde 

as eleições se iniciam 

mais cedo, em 

relação a Brasília.

É um arquipélago 

formado por mais de 20 

ilhas.

É um Distrito Estadual 

pertencente a 

Pernambuco.

Eleições municipais 

são disputadas na 

localidade.

D

123 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

É o atual presidente do tribunal 

conhecido como “Guardião da 

Constituição”:                          

Dias Toffoli.
João Batista Brito 

Pereira.

João Otávio de 

Noronha.

José Coelho 

Ferreira
A



124 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio
É um combustível renovável:                    diesel. etanol. gás natural. gasolina. B

125 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Em fevereiro de 1994, foi criado o 

Plano Real, que estabilizou a 

economia e criou uma moeda forte. 

Este plano econômico foi instituído 

pelo presidente              

Fernando Collor de 

Mello.

Fernando Henrique 

Cardoso.
Itamar Franco. José Sarney. C

126 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Os epíteto associados aos nomes 

estão corretos, EXCETO                   

Getúlio Vargas, o “Pai 

dos Pobres”.

Joaquim José da Silva 

Xavier, o “Mártir da 

Inconfidência Mineira”.

José Bonifácio de 

Andrada e Silva, o 

“Patriarca da 

Independência”.

Maria Quitéria, a 

“Heroína de Dois 

Povos”.

D

127 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Empreendedor brasileiro, fundador do 

Grupo EBX, que um dia já foi um dos 

10 maiores bilionários do mundo, mas 

atualmente está em prisão domiciliar. 

Trata-se de                 

Abílio dos Santos 

Diniz.
Carlos Alberto Sicupira. Eike Batista.

Jorge Paulo 

Lemann.
C

128 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O estado da Região Sudeste que 

possui a maior quantidade de 

municípios do Brasil é                       

Espírito Santo. Minas Gerais. Rio de Janeiro. São Paulo. B

129 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O fato que provocou o adiamento do 

início do horário de verão neste ano 

foi o                       

primeiro dia das 

provas do ENEM.

primeiro turno das 

eleições.

segundo dia das 

provas do ENEM.

segundo turno das 

eleições.
D

130 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Forma comum como é conhecida a 

legislação de iniciativa popular que 

“barrou” a participação de vários 

candidatos a cargos eletivos nas 

últimas eleições. Trata-se da                

Lei da campanha 

legal.
Lei da ficha limpa.

Lei dos candidatos 

sujos.
Lei dos impedidos. B

131 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Integrante da Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal que 

atualmente preside o Tribunal 

Superior Eleitoral. Trata-se de      

Alexandre de Moraes. Luís Roberto Barroso. Marco Aurélio. Rosa Weber. D

132 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que 

corresponde à legislação que 

completou 30 anos em outubro deste 

ano.                      

Código de Defesa do 

Consumidor.
Constituição Federal.

Estatuto da Criança e 

do Adolescente.
Lei Maria da Penha. B

133 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

As maiores usinas hidrelétricas (em 

produção de energia) 100% 

nacionais são               

Belo Monte e Tucuruí. Ilha Solteira e Xingó.
Itumbiara e Paulo 

Afonso.

Jirau e Santo 

Antônio.
A

134 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O movimento revolucionário ocorrido 

no século XIX no Pará (Grão-Pará foi              
Balaiada. Cabanagem. Revolta dos Alfaiates. Sabinada. B



135 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Não é incomum encontrar nos jornais 

notícias sobre a apreensão de 

caminhões abarrotados com cigarros 

falsificados. Esse tipo de produto 

além de prejudicial à saúde, faz com 

que a evasão fiscal aumente no país. 

Assinale a alternativa que apresenta 

o país de origem da maioria dos 

cigarros falsificados que são 

vendidos no Brasil.                   

Equador. México. Paraguai. Peru C

136 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O Dia 21 de Abril é marcado por 

diversos fatos ligados a nossa 

história. Assinale o evento histórico 

brasileiro que NÃO ocorreu nessa 

data. 

1792 – Tiradentes foi 

enforcado no Rio de 

Janeiro.

1808 – A Família Real 

Portuguesa chegou ao 

Brasil.

1960 – Juscelino 

Kubitscheck 

inaugurou a cidade de 

Brasília.

1985 – Tancredo 

Neves faleceu em 

São Paulo/SP.

B

137 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que 

corresponde ao cargo ao qual o ex-

presidente José Sarney concorreu 

nas últimas eleições, ocorridas em 

outubro deste ano .       

Deputado Federal, 

pelo estado do 

Maranhão. 

Governador do 

Maranhão. 

Nenhum, ele já se 

aposentou da vida 

política

Senador, pelo 

estado do 

Maranhão.

C

138 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O país no qual atualmente se 

encontram “abrigados” milhares de 

imigrantes que tem como destino os 

Estados Unidos para pedir asilo e 

estão sendo impedidos de atravessar 

a fronteira é                

El Salvador. Guatemala. Honduras. México. D

139 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que apresenta 

o Estado que está em processo de 

saída do bloco econômico, político e 

social denominado como “União 

Europeia”.               

Grécia. Irlanda. Reino Unido. República Tcheca. C

140 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Os países fundadores do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL) são

Argentina, Brasil, 

Paraguai e Uruguai.

Argentina, Brasil, 

Paraguai e Venezuela.

Argentina, Brasil, 

Uruguai e Venezuela.

Brasil, Paraguai, 

Uruguai e 

Venezuela.

A

141 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O período em que a Intervenção na 

Segurança Pública no Rio de Janeiro 

foi instituída ocorreu                   

entre o Carnaval e a 

Semana Santa.

entre o Dia das Mães e 

o Dia dos Namorados.

entre o Réveillon e o 

Carnaval.

entre a Semana 

Santa e o Dia das 

Mães.

A

142 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Presente em oito estados brasileiros 

e mais três países da América do Sul, 

este reservatório de água doce ocupa 

uma área de aproximadamente 1,2 

milhões de quilômetros quadrados. 

Trata-se do     

Aquífero Carijós. Aquífero Guajajáras. Aquífero Guarani.
Aquífero 

Tupinambás.
C



143 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que 

corresponde aos estados da Região 

Norte que possuem mais vizinhos (ou 

melhor, dividem-se com mais estados 

brasileiros).                       

Acre e Amapá. Amazonas e Rondônia. Pará e Tocantins. Rondônia e Pará. C

144 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Ocorreu no final do mês de maio 

deste ano em Belém e outros 

municípios do Estado do Pará. Trata-

se do(a)              

autorização para a 

imigração das 

emissoras de rádio 

em amplitude 

modulada (AM) para o 

sistema de rádio 

digital.

desligamento do sinal 

analógico de televisão.

fim das transmissões 

do sinal de rádio em 

amplitude modulada 

(AM).

início das 

transmissões com 

sinal digital de 

televisão.

B

145 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Assinale a alternativa que 

corresponde ao atual vice-Presidente 

da República do Brasil.

Cássio Cunha Lima.
Este posto está vago 

atualmente.
Fábio Ramalho.

General Hamilton 

Mourão.
B

146 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Sobre o Estado do Pará é correto 

afirmar que              

o estado possui a 

maior extensão 

territorial da Região 

Norte.

o estado possui a maior 

população da Região 

Norte.

sua capital, Belém, é a 

mais extensa 

territorialmente da 

Região Norte.

sua capital, Belém, 

é a mais populosa 

da Região Norte.

B

147 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

O tema da redação da prova do 

ENEM aplicada no final de outubro 

deste ano foi             

"Alternativas para a 

diminuição do 

desperdício de 

alimentos no Brasil".

"Consequências da 

busca por padrões de 

beleza idealizados".

"Manipulação do 

comportamento do 

usuário pelo controle 

de dados na internet".

"O que o fenômeno 

social dos 

„rolezinhos‟ 

representa?"

C

148 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Apresentam estados brasileiros e 

seus respectivos gentílicos, EXCETO                  

Espírito Santo – 

Capixaba.

Rio de Janeiro – 

Fluminense.

Santa Catarina – 

Barriga-Verde.

São Paulo – 

Paulistano.
D

149 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

“Todo dia é dia de combater o Aedes 

Aegypti”. Este é um dos lemas das 

campanhas das autoridades em 

saúde pública para estimular a 

população a combater esse mosquito 

que se alastrou por todo o país 

provocando diversos surtos 

epidêmiologicos. Assinale a 

alternativa que apresenta a 

quantidade de doenças no Brasil que 

tem este mosquito como vetor.                       

1 (uma). 2 (duas). 3 (três). 4 (quatro). D

150 Conhecimentos Gerais
Superior 

e Médio

Uma parcela considerável do Produto 

Interno Bruto brasileiro está 

localizada no Vale do Paraíba, região 

localizada na divisa dos estados:                  

Bahia e Pernambuco.
Minas Gerais e Espírito 

Santo. 

Paraná e Santa 

Catarina.

Rio de Janeiro e 

São Paulo.
D

151 DIREITO
Superior 

e Médio

São princípios constitucionais que 

regem a Administração Pública, 

EXCETO:

Legalidade. Impessoalidade. Moralidade. Efetividade. D



152 DIREITO
Superior 

e Médio

Segundo a Constituição Federal, o 

prazo de validade do concurso 

público será de

até dois anos, 

prorrogável uma vez 

por igual período.

até quatro anos, 

prorrogável uma vez por 

igual período.

até um ano, 

prorrogável até duas 

vezes por igual 

período.

até dois anos, 

improrrogável.
A

153 DIREITO
Superior 

e Médio

A Administração Pública é dividida 

em:

administração direta, 

semidireta e indireta.

administração direta e 

semidireta.

administração direta e 

indireta.

administração 

semidireta e 

indireta.
C

154 DIREITO
Superior 

e Médio

Somente por lei específica poderá ser 

criada
empresa pública. autarquia.

sociedade de 

economia mista.
fundação. B

155 DIREITO
Superior 

e Médio

Os servidores públicos federais 

nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso 

público adquire a estabilidade após

três anos de efetivo 

exercício.

dois anos de efetivo 

exercício.

um ano de efetivo 

exercício.

investidura no cargo 

por meio da posse.
A

156 DIREITO
Superior 

e Médio

É forma de provimento de cargo 

público:
ascensão. demissão. exoneração. nomeação. D

157 DIREITO
Superior 

e Médio

Só haverá posse nos casos de 

provimento de cargo por
recondução. nomeação. transferência. promoção. B

158 DIREITO
Superior 

e Médio

O prazo para o servidor empossado 

em cargo público entrar em exercício, 

contados da data da posse é de

trinta dias. vinte dias. quinze dias. cinco dias. C

159 DIREITO
Superior 

e Médio

Joviano foi convocado para trabalhar 

como mesário nas eleições 

municipais. Neste caso, Joviano será 

considerado um agente

honorífico. delegado. credenciado. político. A

160 DIREITO
Superior 

e Médio

A vacância de cargo público 

decorrerá de, EXCETO:
exoneração. demissão. falecimento. nomeação. D

161 DIREITO
Superior 

e Médio

O Poder Legislativo no âmbito federal 

é exercido

pelo Congresso 

Nacional.
pelos Ministérios. pela Casa Civil.

pelo Senado, 

apenas.
A

162 DIREITO
Superior 

e Médio

Autorizar, por dois terços de seus 

membros, a instauração de processo 

contra o Presidente e o Vice-

Presidente da República e os 

Ministros de Estado é competência 

privativa 

do Senado Federal.

das Assembleias 

Legislativas dos 

estados.

da Câmara dos 

Deputados.

da Câmara dos 

Vereadores.
C

163 DIREITO
Superior 

e Médio

Aprovar, por maioria absoluta e por 

voto secreto, a exoneração, de ofício, 

do Procurador Geral da República 

antes do término do seu mandato é 

competência privativa

da Câmara dos 

Deputados.
do Senado Federal.

do Presidente da 

República.

do Ministro da Casa 

Civil.
B

164 DIREITO
Superior 

e Médio

Os Deputados Federais e Senadores, 

desde a expedição do diploma, serão 

submetidos a julgamento perante o

Superior Tribunal de 

Justiça.

Supremo Tribunal 

Federal.

o Ministério da 

Justiça.

o Conselho 

Nacional de Justiça.
B

165 DIREITO
Superior 

e Médio

São órgãos do Poder Judiciário, 

EXCETO:
Ministério da Justiça.

Supremo Tribunal 

Federal.

Superior Tribunal de 

Justiça.

Tribunais e juízes 

dos Estados.
A



166 DIREITO
Superior 

e Médio

Aos juízes é vedado: I. Dedicar-se à 

atividade político-partidária; II. 

Exercer, ainda que em 

disponibilidade, outro cargo ou 

função, salvo uma de magistério; III. 

Receber, a qualquer título ou 

pretexto, custas ou participação em 

processo. É correto o que se 

apresenta em:

I, apenas. I e II, apenas. II e III, apenas. I, II e III. D

167 DIREITO
Superior 

e Médio

Poderão os tribunais declarar a 

inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público somente

pelo voto da maioria 

simples de seus 

membros ou dos 

membros do 

respectivo órgão 

especial.

pelo voto da maioria 

absoluta de seus 

membros, sendo vedada 

a participação dos 

membros do respectivo 

órgão especial.

pelo voto da maioria 

simples de seus 

membros, sendo 

vedada a participação 

dos membros do 

respectivo órgão 

especial.

pelo voto da maioria 

absoluta de seus 

membros ou dos 

membros do 

respectivo órgão 

especial.

D

168 DIREITO
Superior 

e Médio

As decisões administrativas dos 

tribunais serão motivadas e em 

sessão pública, sendo as 

disciplinares tomadas pelo voto

de um terço de seus 

membros.

da maioria absoluta de 

seus membros.

da maioria simples de 

seus membros.

de dois quintos de 

seus membros.
B

169 DIREITO
Superior 

e Médio
Tem sede na capital federal:

o Supremo Tribunal 

Federal, apenas.

o Conselho Nacional de 

Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal, 

apenas.

o Supremo Tribunal 

Federal, o Conselho 

Nacional de Justiça e 

os Tribunais 

Superiores.

os Tribunais 

Superiores, apenas.
C

170 DIREITO
Superior 

e Médio

Preservar as florestas, a fauna e a 

flora, é competência

comum da União, dos 

Estados, do Distrito 

Federal e dos 

Municípios.

exclusiva da União.

privativa dos Estados, 

do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

concorrente da 

União e dos 

Estados.
A

171 DIREITO
Superior 

e Médio

O número de deputados à 

Assembleia Legislativa 

corresponderá

ao dobro da 

representação do 

Estado na Câmara 

dos Deputados.

ao triplo da 

representação do 

Estado na Câmara dos 

Deputados.

à metade da 

representação do 

Estado na Câmara 

dos Deputados.

ao dobro da 

representação do 

Estado no Senado 

Federal.

B

172 DIREITO
Superior 

e Médio

Sobre os elementos do Estado, 

assinale a alternativa INCORRETA.

Território é um dos 

elementos do Estado, 

correspondendo à 

base física.

Povo é o elemento 

condutor do Estado, que 

detém e exerce o poder 

absoluto de 

autodeterminação e auto-

organização.

Estado independente 

é aquele que possui 

soberania.

Povo é o 

componente 

humano do Estado.
B

173 DIREITO
Superior 

e Médio

São entidades paraestatais, 

EXCETO:
SESI SESC SENAI USP D

174 DIREITO
Superior 

e Médio

São pessoas jurídicas de Direito 

Público, de natureza meramente 

administrativa, criadas por lei 

específica, para a realização de 

atividades, obras ou serviços 

descentralizados da entidade estatal 

que as criou:

entidades 

empresariais.
entidades fundacionais. entidades autárquicas. entidades paraestatais. C



175 DIREITO
Superior 

e Médio

Os agentes públicos que exercem 

funções governamentais, elaborando 

normas legais, conduzindo os 

negócios públicos, decidindo e 

atuando com independência nos 

assuntos de sua competência são 

chamados de 

agentes políticos. agentes honoríficos. agentes delegados.
agentes 

credenciados.
A

176 DIREITO
Superior 

e Médio

É correto afirmar que os 

concessionários e permissionários 

são agentes

honoríficos. administrativos. políticos. delegados. D

177 DIREITO
Superior 

e Médio

É correto afirmar que os servidores 

públicos concursados fazem parte da 

seguinte espécie de agentes 

públicos:

agentes delegados. agentes credenciados.
agentes 

administrativos.
agentes políticos. C

178 DIREITO
Superior 

e Médio

A Câmara dos Deputados e o 

Senado Federal são exemplos de 

órgãos

autônomos. independentes. superiores. subalternos. B

179 DIREITO
Superior 

e Médio
É exemplo de órgão autônomo:

Presidência da 

República.
Assembleia Legislativa.

Procuradoria 

Administrativa.

Advocacia-Geral da 

União.
D

180 DIREITO
Superior 

e Médio

Quanto à estrutura, os órgãos 

públicos podem ser:

unipessoais ou 

pluripessoais.
singulares.

simples ou 

compostos.
colegiados. C

181 DIREITO
Superior 

e Médio

Pode-se afirmar que os fins da 

administração pública resume-se no 

seguinte objetivo:

atender ao interesse 

do particular.

proteger a propriedade 

privada.

visar ao bem comum 

da coletividade 

administrada.

atender aos 

interesses e 

vontades do 

administrador.

C

182 DIREITO
Superior 

e Médio

O princípio que se refere à 

divulgação oficial do ato para 

conhecimento público e início de 

seus efeitos externos é:

Publicidade. Finalidade. Impessoalidade. Razoabilidade. A

183 DIREITO
Superior 

e Médio

O princípio básico também conhecido 

como princípio da proibição de 

excesso, que visa evitar restrições 

desnecessárias ou abusivas por 

parte da administração pública, com 

lesão aos direitos fundamentais, é:

Razoabilidade ou 

Proporcionalidade.
Publicidade. Eficiência. Motivação. A

184 DIREITO
Superior 

e Médio

É correto afirmar que os principais 

deveres do administrador público 

são:

dever de fiscalização 

e de penalização.

dever de penalização e 

de prestação de contas.

de prestar contas, de 

fiscalização e de 

disciplina.

de eficiência, de 

probidade e de 

prestação de 

contas.

D



185 DIREITO
Superior 

e Médio

Consoante ao tema uso e abuso do 

poder na atividade administrativa, 

assinale a alternativa INCORRETA.

O excesso de poder 

ocorre quando a 

autoridade, embora 

competente para 

praticar o ato, vai 

além do permitido e 

exorbita na prática de 

suas funções.

O abuso de poder é 

espécie do gênero 

excesso de poder.

O desvio de finalidade 

é causa de nulidade 

dos atos da 

Administração.

O uso do poder é 

prerrogativa da 

autoridade.
B

186 DIREITO
Superior 

e Médio

A autoridade pública decretou uma 

desapropriação, alegando utilidade 

pública, mas visando, na realidade, a 

satisfazer interesse pessoal próprio. 

Nesse caso, a autoridade pública 

agiu dentro da lei, 

uma vez que possui 

discricionariedade 

para motivar o ato.

agiu com excesso de 

poder, pois além de 

atender ao interesse 

público, beneficiou-se, 

também, do ato.

agiu com desvio de 

finalidade, pois o fim 

legal não foi atendido, 

que era a utilidade 

pública.

agiu dentro da lei, 

haja vista que, 

embora tenha 

visado a satisfazer 

interesse pessoal 

próprio, beneficiou a 

coletividade.  

C

187 DIREITO
Superior 

e Médio

Acerca do que dispõe a Lei de 

Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, assinale a alternativa 

correta.

Salvo disposição 

contrária, a lei 

começa a vigorar em 

todo o país trinta dias 

após sua publicação 

oficial.

A lei sempre entrará em 

vigor em todo o país 

quarenta e cinco dias 

após sua aprovação.

Salvo disposição 

contrária, a lei começa 

a vigorar em todo o 

país quarenta e cinco 

dias depois de 

oficialmente 

publicada.

A lei começa a 

vigorar em todo o 

país sessenta dias 

depois de 

oficialmente 

publicada.

C

188 DIREITO
Superior 

e Médio

Segundo a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, é 

correto afirmar que nos Estados, 

estrangeiros, a obrigatoriedade da lei 

brasileira, quando admitida, inicia-se

Cento e oitenta dias 

depois de 

oficialmente 

publicada.

três meses depois de 

oficialmente publicada.

um mês após sua 

entrada em vigor.

quinze dias após 

sua publicação 

oficial.
B

189 DIREITO
Superior 

e Médio

A lei nova, que estabeleça 

disposições gerais ou especiais a par 

das já existentes,

não revoga nem 

modifica a lei anterior.
revoga a lei anterior. modifica a lei anterior.

não revoga, mas 

modifica a lei 

anterior.
A

190 DIREITO
Superior 

e Médio

Considerando a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, analise 

as proposições a seguir: I. As 

correções a texto de lei já em vigor 

consideram-se lei nova; II. Não se 

destinando à vigência temporária, a 

lei terá vigor até que outra a 

modifique ou a revogue; III. A lei 

revogada sempre se restaurará 

quando a lei revogadora perder sua 

vigência. É correto o que se 

apresenta em

I e II, apenas. II e III, apenas. I, apenas. III, apenas. A



191 DIREITO
Superior 

e Médio

Consoante à Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, é 

correto afirmar que quando a lei for 

omissa

o juiz poderá abster-

se de decidir o caso.

o juiz decidirá o caso 

sempre conforme sua 

opinião.

o juiz decidirá o caso 

de acordo com a 

analogia e com sua 

opinião.

o juiz decidirá o 

caso de acordo com 

a analogia, os 

costumes e os 

princípios gerais de 

direito. 

D

192 DIREITO
Superior 

e Médio

De acordo com a Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, 

chama-se coisa julgada ou caso 

julgado

a sentença proferida 

em primeira instância.

a decisão judicial 

proferida em segunda 

instância.

a decisão judicial de 

que já não caiba 

recurso.

o acórdão proferido 

no Tribunal.
C

193 DIREITO
Superior 

e Médio

Conhecer das ações relativas a 

imóveis situados no Brasil compete 

à autoridade judiciária 

do país onde residir o 

proprietário do bem, 

quando este for 

estrangeiro.

só à autoridade 

judiciária brasileira.

à autoridade judiciária 

estrangeira quando 

uma das partes residir 

fora do Brasil.

à autoridade 

judiciária brasileira 

quando uma das 

partes residir no 

Brasil.

B

194 DIREITO
Superior 

e Médio

Considerando a Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro, é 

correto afirmar que a sucessão por 

morte ou por ausência obedece à lei 

do país

em que nascido o 

defunto ou o 

desaparecido, 

qualquer que seja a 

natureza e a situação 

dos bens.

em que domiciliado o 

defunto ou o 

desaparecido, qualquer 

que seja a natureza e a 

situação dos bens.

em que faleceu o 

defunto ou onde 

desapareceu a 

pessoa, qualquer que 

seja a natureza e a 

situação dos bens.

onde os bens do 

defunto ou do 

desaparecido se 

situarem.

B

195 DIREITO
Superior 

e Médio

É exemplo de empresa pública, 

EXCETO:

Caixa Econômica 

Federal.

Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos.
Banco do Brasil. D

196 DIREITO
Superior 

e Médio

É exemplo de Sociedade de 

Economia Mista:
Petrobras.

Empresa Brasileira de 

Pesquisas 

Agropecuárias.

Conselho Nacional de 

Desenvolvimento 

Científico.

Fundação Ayrton 

Senna.
A

197 DIREITO
Superior 

e Médio
É exemplo de Autarquia Federal:

Banco Nacional de 

Desenvolvimento 

Social.

Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística.

Fundação Oswaldo Cruz.
Universidade 

Federal do Pará.
D

198 DIREITO
Superior 

e Médio

Segundo a Constituição Federal, 

funções de confiança e cargos em 

comissão destinam-se

somente às 

atribuições de 

assessoramento.

apenas às atribuições 

de chefia e direção.

somente às 

atribuições de direção.

apenas às 

atribuições de 

direção, chefia e 

assessoramento.

D

199 DIREITO
Superior 

e Médio

Conforme dispõe a Constituição 

Federal, ao servidor público da 

administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato 

eletivo, investido no mandato de 

Prefeito, aplicar-se-á a seguinte 

disposição:

havendo 

compatibilidade de 

horários, perceberá 

as vantagens de seu 

cargo, emprego ou 

função, sem prejuízo 

da remuneração do 

cargo eletivo.

seu tempo de serviço 

será contado para todos 

os efeitos legais, 

inclusive para promoção 

por merecimento.

será afastado do 

cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe 

facultado optar pela 

sua remuneração.

independentemente 

de haver 

compatibilidade de 

horários, perceberá 

tanto as vantagens 

de seu cargo como 

a remuneração do 

cargo eletivo.

C



200 DIREITO
Superior 

e Médio

A respeito da Administração Pública, 

prevista na Constituição Federal, 

assinale a alternativa INCORRETA.

É vedada a 

acumulação 

remunerada de 

cargos públicos, 

mesmo havendo 

compatibilidade de 

horários.

É permitida a 

acumulação remunerada 

de dois cargos de 

professor, quando 

houver compatibilidade 

de horários.

É permitida a 

acumulação 

remunerada de dois 

cargos públicos, 

sendo um de 

professor com outro 

técnico ou científico, 

quando houver 

compatibilidade de 

horários.

Havendo 

compatibilidade de 

horários, é permitida 

a acumulação de 

dois cargos ou 

empregos privativos 

de profissionais de 

saúde, com 

profissões 

regulamentadas. 

A


