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Português 

 

Questão 1: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019  
 
Todas as palavras estão grafadas corretamente em: 
 
a)  Talvez restem poucas reminiscências no imaginário coletivo dos males de algumas 
doenças evitadas pela vacinação. 
 
b)  Os médicos reinvindicam uma maior aderencia dos pacientes às campanhas 
esclarecedoras sobre a vacinação. 
 
c)  O medo de que as vacinas façam mau às crianças tem levado o Ministério da Saúde a 
rever suas estrategias. 
 
d)  A ignorancia quanto aos riscos das vacinas se extende das camadas mais pobres às mais 
abastadas da população. 
 
e)  O ideal é que os responsáveis vacinem seus filhos expontaneamente, visando protege-
los e colaborando com o coletivo. 
 
Questão 2: FCC - Ap (SABESP)/SABESP/Assistente Administrativo/2019 
 
Todos os vocábulos estão grafados corretamente em: 
a)  Jornalista renomado, Ruy Castro já produziu textos para diversos veiculos da emprensa 
brasileira. 
 
b)  Além de jornalista, Ruy Castro é ezímio biografo. Seus livros sobre Nelson Rodrigues e 
Garrincha são famosos. 
 
c)  Grande parte da produção jornalística de Ruy Castro foi eternisada em livros, os quais 
são elogiados pelos criticos. 
 
d)  Em seu livro Chega de Saudade, Ruy Castro conclue uma reconstituição historica do 
período da Bossa Nova no Brasil. 
 
e)  Ruy Castro fala de seus hábitos como jornalista desde a época em que redigia os textos 
à máquina de escrever. 
 
Questão 3: FCC - AssT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018 

 
 [Viagem sem volta] 

 
Uma das nossas contradições fundamentais é a gente desejar viver na cidade grande e levar 
no inconsciente a intenção de criar em torno de nós a aldeia natal. Sabemos que a 
tranquilidade e a solidariedade da vila são imprescindíveis à respiração normal do psiquismo; 
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mesmo assim, no dia de cumprir nosso destino enfiamos as roupas melhorzinhas e partimos 
para a cidade, onde as aflições são certas, mas podem vir misturadas com um novo prazer, 
com uma alegria inédita. 
 
Movidos por essa sensualidade das experiências novas e desafiadoras é que trocamos a paz 
preguiçosa e angelical da nossa província pelo festival demoníaco da metrópole. Pensará o 
jovem: “a terra de meu pai está cansada para as batatas...” E é assim que tantos partem 
para os grandes centros, agravando a poluição humana e deixando preocupado o ministro 
da Agricultura. 

 
(Adaptado de: CAMPOS, Paulo Mendes. O mais estranho dos países. São Paulo, Companhia das Letras, 2013, p. 104) 

  
Observam-se plenamente a correta ortografia e a adequada pontuação na redação do 
seguinte comentário sobre o texto: 
 
a)  O autor da crônica não deixa de ajuizar, é certo, os prejuízos eventualmente causados 
pelo êxodo dos jovens, que comumente aspiram a viver nos grandes centros. 
 
b)  O cronista parece acreditar que os jovens se ezasperam, frequentemente, com a 
monotonia que se institue no quotidiano das suas pacatas aldeias. 
 
c)  A agricultura é um dos segmentos econômicos que se dão mau pelo fato de prevalescer, 
entre os jovens, a necessidade de assessar os grandes centros. 
 
d)  Em vez de se aceitarem como meros expectadores da vida que passa, muitos jovens 
embuem-se, de uma obrigação radical, e partem para a metrópole. 
 
e)  A monotonia destitue a vida do grande encantamento que há naquilo que ao nos 
surprender, traz consigo o prazer insubstituível das experiências reveladoras. 
 
Questão 4: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Técnico/2018 
 
Ambas as palavras destacadas estão empregadas em conformidade com a norma-padrão 
da língua em: 
 
a)  Os galães de água já vem sendo vendidos por um valor alto em várias regiões do país. 
 
b)  Os cidadãos devem fazer um uso mais consciente da água que jorra em suas 
torneiras. 
 
c)  O desperdicio de água deve ser combatido, se não haverá 
racionamento generalisado. 
 
d)  A água usada para lavar as roupas dos varaus será reaproveitada de 
modo economico. 
 
e)  Ao realizar a fachina, não use água para limpar a calçada, dê preferencia à vassoura. 
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Questão 5: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018 
 
Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 
  

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 
CASA CIVIL 

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
  
PORTARIA N° 195, de 20 de dezembro de 2016. 
  

Dispõe sobre o credenciamento da imprensa no âmbito 
da Presidência da República, e dá outras providências. 

  
           O Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, no uso 
de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 16, incisos V e VIII, da Estrutura 
Regimental da Casa Civil da Presidência da República, aprovada pelo Decreto nº 8.889, de 
26 de outubro de 2016, resolve: 
  
Art.1º Esta Portaria dispõe sobre as normas de credenciamento da imprensa junto à 
Presidência da República. 
  
[...] 
  
Art. 4º O credenciamento será concedido a repórteres, repórteres fotográficos e 
cinematográficos e técnicos que tenham vínculo com jornais, agências de notícias, veículos 
da internet, revistas, emissoras de rádio ou de televisão e agências de fotojornalismo que 
tenham sede ou sucursal em Brasília, devidamente registrados no CNPJ, que realizam 
publicações em portais de notícias e mídia impressa e além dos profissionais de imprensa 
vinculados a órgãos da imprensa estrangeira, mediante os seguintes critérios: 
  
I - uma mesma pessoa não poderá ser credenciada por mais de uma empresa e em mais 
de uma categoria profissional; 
 
II - poderão ser credenciados mais de uma empresa ou grupo de empresas, conforme a 
área de interesse ou característica do veículo. 
  
[...] 
  
Art. 6º O credenciamento anual, inclusive dos profissionais de imprensa brasileiros que 
trabalhem em empresas estrangeiras, deve ser requerido, por meio de cadastramento 
eletrônico, no sítio do Planalto: http://www2.planalto.gov.br/area-de-imprensa, 
preenchendo a ficha de dados cadastrais e anexando a seguinte documentação em formato 
pdf único [...] 
  

(Presidência da República, Disponível em: http://www2.planalto.gov.br) 
  
Todas as palavras estão grafadas em conformidade com a ortografia vigente em: 
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a)  Foram registradas paralizações no transporte inter-municipal. 
b)  Está claro que a reação a essa impopular medida é iminente. 
c)  Cada seção plenária da câmara bahiana terá duas horas de debate. 
d)  Se vierem falar com agente, diga que não temos nada haver com o assunto. 
e)  Para reinvindicar novos suprimentos, é preciso assinalá-los com asterísticos nesta lista. 
 
Questão 6: FCC - Ap (SABESP)/SABESP/Assistente Administrativo/2019 
 

 
  
  

A fala da garota no segundo quadrinho está corretamente reescrita em: 
 
a)  Por quê você está tão intragável hoje? 
b)  Você está intragável hoje. Posso saber por quê? 
c)  Poderia me dizer porquê está tão intragável hoje? 
d)  Gostaria de saber o por que de você estar intragável hoje. 
e)  Hoje você está intragável. Porque? 
 
Questão 7: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Regular/2018 
 
Atenção: Considere o poema de Carlos Drummond de Andrade para responder à questão. 
  

Ausência 
  
Por muito tempo achei que a ausência é falta. 
E lastimava, ignorante, a falta. 
Hoje não a lastimo. 
Não há falta na ausência. 
A ausência é um estar em mim. 
E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, 
que rio e danço e invento exclamações alegres, 
porque a ausência, essa ausência assimilada, 
ninguém a rouba mais de mim. 

  
(Texto adaptado. Disponível em: www.revistabula.com) 
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E sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, / que rio e danço e invento 
exclamações alegres, / porque a ausência, essa ausência assimilada, / ninguém a 
rouba mais de mim. 
  
Caso se queira dar o sentido de conclusão ao trecho destacado acima, a 
conjunção porque deverá ser substituída por: 
 
a)  quando 
b)  contudo 
c)  se 
d)  portanto 
e)  como 
 
Questão 8: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018 
 
Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 
  
Não faz muito tempo, fui assistir à ópera "As Bodas de Figaro", de Mozart. Lá para o final, 
o personagem mais importante, Fígaro, faz um retrato cruel das mulheres. Diz: "Abram um 
pouco os olhos, homens incautos e bobos. Olhem essas mulheres, olhem o que elas são". 
Segue enumerando: "São bruxas que enfeitiçam para nos deixar sofrendo... São rosas 
espinhosas, raposas maliciosas, mestras de engano e de angústias, que fingem e mentem, 
que amor não sentem, não sentem piedade". 
  
No século 18, quando essa ópera foi composta, a sala toda ficava iluminada. Não se deixava 
o público no escuro, como hoje. Os cantores podiam então interpelar diretamente a 
assistência. Na montagem que vi, o diretor de cena teve a ideia de acender as luzes da sala 
durante a ária de Fígaro, que saiu do palco e dirigiu-se diretamente aos homens presentes. 
  
Quando ele passava pelo corredor entre o público, uma senhora furiosa levantou-se. Fez o 
sinal de "não" nas fuças do pobre cantor e retirou-se protestando em voz alta. De início, 
pensei que fosse parte do espetáculo - hoje em dia, com as montagens modernas, tudo é 
possível. Mas não, era uma feminista embravecida. 
  
Ela poderia ter prestado mais atenção. O tema nuclear de "As Bodas de Fígaro" é atual: 
trata-se de desmascarar, denunciar e punir um poderoso aristocrata que é violento predador 
sexual. 
  
Aquela senhora não deu tempo para a conclusão da ópera, não chegou a ver a condenação 
do conde brutal. Tal suscetibilidade, irritada pela situação em que, injustamente, as 
mulheres são mantidas em nossas sociedades, é compreensível. Levou-a a partir antes que 
as acusações de Fígaro contra o gênero feminino fossem desmentidas. Indignou-se cedo 
demais. 
  
Indignação: eis o problema. Nunca tive simpatia por essa palavra. Pressupõe cólera e 
desprezo. Quando estamos sozinhos, a indignação nos embriaga como se fosse uma droga. 
Arrebata a alma, enfurece as vísceras, dilata os pulmões e nos faz acreditar na veemência 
do nosso ódio. Viramos heróis justiceiros diante de nós mesmos. 
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A solidão indignada faz grandes discursos interiores contra aquilo que erigimos como 
inimigo. Serve para dar boa consciência. É autossatisfatória. Um prazer solitário. Exaltados, 
arquitetamos vinganças e reparações. Depois, o balão murcha, sobrando apenas nossa 
miserável impotência. 
  
Ao se manifestar na presença de outra pessoa, ou de duas, ou num pequeno grupo, a 
indignação leva ao descontrole. Nervosos, falamos alto e dizemos coisas que, na calma, 
jamais pronunciaríamos. 
  
Quando um de seus heróis se deixa levar pelos discursos coléricos, Homero faz alguém 
sempre repreender: "Que palavras ultrapassaram a barreira de teus dentes!". Porque não 
somos mais nós que falamos, mas algo que está em nós e que ocupou nosso corpo 
esvaziado de qualquer poder reflexivo: a indignação. Assim também ocorre com os jorros 
furibundos de palavras que inundam as redes sociais. 
  
A multidão indignada é, por sua vez, uma catástrofe. Tomada por um furacão de pulsões, 
ela atropela, esmaga, lincha. A indignação trava as forças racionais. Alimentada pelas 
paixões, usa uma aparência de razão como fole para soprar nas brasas. Está claro, aceita 
só argumentos que servem a reforçar e ampliar seu domínio. É feita de radicalismos. 
  
Obs. ária:  parte de uma ópera executada por voz solista. 
  

(Adaptado de: COLI, Jorge. Folha de S.Paulo, 4 de fevereiro de 2018, A2) 
  
Porque não somos mais nós que falamos, 
 
A alternativa que deve ser preenchida com palavra da mesma grafia da acima destacada, 
iniciada por letra minúscula, é: 
 
a)  Eles confirmaram todo o depoimento, não sei.....resolveram alterá-lo. 
b)  Não somos mais nós que falamos.....? 
c)  Seu discurso nos incomodou.....se baseia em falsas premissas. 
d)  Ontem,.....ele saiu sem se despedir? 
e)  Todos procuram o.....desse intensa desesperança. 
 
 
 
Questão 9: FCC - Tec Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/2018 

 
 [Sobre a violência] 

 
Num tempo como o nosso, de profundas violências, minha vocação é não me abrir ao outro, 
não lhe oferecer o espaço da minha liberdade para que assim possamos nos encontrar, na 
calorosa mutualidade do convívio. Não. Minha vocação é agora submeter o Outro, é pô-lo 
ao meu serviço. É conformá-lo ou deformá-lo, pouco importa, contanto que ele me sirva e 
eu o possa subjugar, no caso em que me resista. E passo a ser um violento porque me 
inocularam violência, simplificando-me e desrespeitando-me como pessoa. E passo a ser 
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um pequeno predador, perdido na selva que me quer predar, e escolho para o meu projeto 
o culto da força. 

 
(Adaptado de: PELLEGRINO, Hélio. Lucidez embriagada. São Paulo, Planeta do Brasil 2004, p. 163-164) 

  
Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase: 
 
a)  O Outro, à quem dificilmente nos abrimos, mereceriam mais atenção nossa. 
b)  A muitos parecem ser inútil resistir nos apelos da violência. 
c)  E eis-nos face à face de nossos semelhantes, aos quais nos tornamos predadores. 
d)  Na selva violenta, aonde a maioria de nós se perdem, cedemos à barbárie. 
e)  Ainda que o violento não se veja como mau, é ao mal que acaba por ceder. 
 
Questão 10: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018 
 
Atenção: A questão refere-se ao texto seguinte. 
  

PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA 
CASA CIVIL 

SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
  
PORTARIA N° 195, de 20 de dezembro de 2016. 
  

Dispõe sobre o credenciamento da imprensa no âmbito 
da Presidência da República, e dá outras providências. 

  
           O Secretário Especial de Comunicação Social da Presidência da República, no uso 
de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 16, incisos V e VIII, da Estrutura 
Regimental da Casa Civil da Presidência da República, aprovada pelo Decreto nº 8.889, de 
26 de outubro de 2016, resolve: 
  
Art.1º Esta Portaria dispõe sobre as normas de credenciamento da imprensa junto à 
Presidência da República. 
  
[...] 
  
Art. 4º O credenciamento será concedido a repórteres, repórteres fotográficos e 
cinematográficos e técnicos que tenham vínculo com jornais, agências de notícias, veículos 
da internet, revistas, emissoras de rádio ou de televisão e agências de fotojornalismo que 
tenham sede ou sucursal em Brasília, devidamente registrados no CNPJ, que realizam 
publicações em portais de notícias e mídia impressa e além dos profissionais de imprensa 
vinculados a órgãos da imprensa estrangeira, mediante os seguintes critérios: 
  
I - uma mesma pessoa não poderá ser credenciada por mais de uma empresa e em mais 
de uma categoria profissional; 
 
II - poderão ser credenciados mais de uma empresa ou grupo de empresas, conforme a 
área de interesse ou característica do veículo. 
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[...] 
  
Art. 6º O credenciamento anual, inclusive dos profissionais de imprensa brasileiros que 
trabalhem em empresas estrangeiras, deve ser requerido, por meio de cadastramento 
eletrônico, no sítio do Planalto: http://www2.planalto.gov.br/area-de-imprensa, 
preenchendo a ficha de dados cadastrais e anexando a seguinte documentação em formato 
pdf único [...] 
  

(Presidência da República, Disponível em: http://www2.planalto.gov.br) 
  
Todas as palavras estão acentuadas corretamente em: 
 
a)  âmbito, mantê-lo-ía. 
b)  dá, lêem, benção. 
c)  européia, fôrma, ítem. 
d)  providências, previdência, mídia. 
e)  veículo, intuíto, enjôos. 
 
Questão 11: FCC - ATTIFM (Manaus)/Pref Manaus/Programador/2019 
 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 
 
As rápidas e crescentes mudanças no setor da comunicação puseram em xeque os antigos 
modelos de negócios(D). As novas rotinas criadas a partir das plataformas digitais produziram 
um complexo cenário de incertezas(E). Vivemos um grande desafio. 
 
É preciso refletir sobre a mudança de paradigmas, uma vez que a criatividade e a capacidade 
de inovação − rápida e de baixo custo − serão fundamentais para a sobrevivência das 
organizações tradicionais e para o sucesso financeiro das nativas digitais. Mas é preciso, 
também, que façamos uma autocrítica(A) sobre o modo como vemos o mundo e a maneira 
como dialogamos com ele. 
 
Antes da era digital, em quase todas as famílias existia um álbum de fotos(C). Lembram 
disso?(B) Lá estavam as nossas lembranças, os nossos registros afetivos. Muitas vezes 
abríamos o álbum(B) e a imaginação voava(C). 
 
Agora fotografamos tudo compulsivamente. Nosso antigo álbum foi substituído pelas 
galerias de fotos digitais de nossos dispositivos móveis. Temos excesso de fotos, mas falta 
o mais importante: a memória afetiva, a curtição daqueles momentos. Pensamos que o 
registro do momento reforça sua lembrança, mas não é assim. Milhares de fotos são 
incapazes de superar a vivência de um instante. É importante guardar imagens. Porém, é 
mais importante viver cada momento com intensidade. As relações afetivas estão 
sucumbindo à coletiva solidão digital. 
 
Algo análogo se dá com o consumo da informação(D). Navegamos freneticamente no espaço 
virtual(A). A fragmentação dos conteúdos pode transmitir certa sensação de liberdade, já 
que não dependemos, aparentemente, de ninguém. Somos os editores do nosso diário 
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personalizado. Será? Não creio, sinceramente. Uma enxurrada de estímulos dispersa a 
inteligência(E). Ficamos reféns da superficialidade. Perdemos contexto e sensibilidade crítica. 

 
(Adaptado de: DI FRANCO, Carlos Alberto. Disponível em: opiniao.estadao.com.br) 

  
Estão flexionados nos mesmos tempo e modo os verbos que se encontram em: 
 
a)  Navegamos freneticamente no espaço virtual // que façamos uma autocrítica. 
 
b)  Lembram disso? // Muitas vezes abríamos o álbum. 
 
c)  em quase todas as famílias existia um álbum de fotos // a imaginação voava. 
 
d)  Algo análogo se dá com o consumo da informação // puseram em xeque os antigos 
modelos de negócios. 
 
e)  Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência // produziram um complexo cenário 
de incertezas. 
 
Questão 12: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 
 
A questão baseia no texto apresentado abaixo. 
  
O jornalismo pode ser qualificado, embora com certo exagero, como um mal necessário. É 
um mal porque todo relato jornalístico tende ao provisório. Mesmo quando estamos 
preparados para abordar os assuntos sobre os quais escrevemos, é próprio do jornalismo 
apreender os fatos às pressas. A chance de erro, sobretudo de imprecisões, é grande. 
   O próprio instrumento utilizado é suspeito. Diferente da notação matemática, que é neutra 
e exata, a linguagem se presta a vieses de todo tipo, na maior parte inconscientes, que 
refletem visões de mundo de quem escreve. Eles interagem com os vieses de quem lê, de 
forma que, se são incomuns textos de fato isentos, mais raro ainda que sejam reconhecidos 
como tais. 
   Pertenço a uma geração que não se conformava com as debilidades do relato jornalístico. 
O objetivo daquela geração, realizado apenas em parte, era estabelecer que o jornalismo, 
apesar de suas severas limitações, é uma forma legítima de conhecimento sobre o nível 
mais imediato da realidade. 
   O que nos remete à questão do início; sendo um mal, por que necessário? Por dois 
motivos. Ao disseminar notícias e opiniões, a prática jornalística municia seus leitores de 
ferramentas para um exercício mais consciente da cidadania. Thomas Jefferson pretendia 
que o bom jornalismo fosse a escola na qual os eleitores haveriam de aprender a exercer a 
democracia. 
   O outro motivo é que os veículos, desde que comprometidos com o debate dos problemas 
públicos, servem como arena de ideias e soluções. O livre funcionamento das várias formas 
de imprensa, mesmo as sectárias e as de má qualidade, corresponde em seu conjunto à 
respiração mental da sociedade. 
   Entretanto, o jornalismo dito de qualidade sempre foi objeto de uma minoria. A maioria 
das pessoas está de tal maneira consumida por seus dramas e divertimentos pessoais que 
sobra pouca atenção para o que é público. Desde quando os tabloides eram o principal 
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veículo de massas, passando pela televisão e pela internet, vastas porções de jornalismo 
recreativo vêm sendo servidas à maioria. 
   O jornalismo de verdade, que apura, investiga e debate, é sempre elitista. Está voltado 
não a uma elite econômica, mas a uma aristocracia do espírito. São líderes comunitários, 
professores, empresários, políticos, sindicalistas, cientistas, artistas. Pessoas voltadas ao 
coletivo. 
   A influência desse tipo de jornalismo sempre foi, assim, mediada. Desde que se tornou 
hegemônico, nos anos 1960-70, o jornalismo televisivo se faz pautar pela imprensa. Algo 
parecido ocorre agora com as redes sociais. 
   A imprensa, que vive de cobrir crises, sempre esteve em crise. O paradoxo deste período 
é que, no mesmo passo em que as bases materiais do jornalismo profissional deslizam, sua 
capacidade de atingir mais leitores se multiplica na internet, conforme se torna visível a 
perspectiva de universalizar o ensino superior. 

(Adaptado de: FILHO, Otavio Frias. Disponível em: www.folha.uol.com.br)  
  
Thomas Jefferson pretendia que o bom jornalismo...  
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do sublinhado acima está também 
sublinhado em:  
 
a)  ... as bases materiais do jornalismo profissional deslizam... 
b)  ... os eleitores haveriam de aprender a exercer a democracia. 
c)  Algo parecido ocorre agora com as redes sociais... 
d)  ... mais raro ainda que sejam reconhecidos como tais. 
e)  Desde quando os tabloides eram o principal veículo de massas...  
 
Questão 13: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/Segurança/2018 
 
A questão baseia no texto apresentado abaixo. 
  
O carnaval do Recife deve ao Galo da Madrugada sua repercussão nacional. O bloco foi num 
crescendo ano a ano e virou o espetáculo grandioso que é. Tem futuro promissor. Mas 
precisa ser encarado como um negócio a ser tocado cada vez mais profissionalmente.  
   O potencial do carnaval do Recife para crescer como um “negócio” poderá ser estimulado 
a beneficiar mais a cidade, gerando incremento de emprego, trabalho e renda nos hotéis, 
restaurantes, lanchonetes, oficinas de madeira e ferro, shoppings, meios de hospedagem 
em residências, segurança... entre outros segmentos ligados à cadeia produtiva do evento. 
   Para ampliar a dimensão desse carnaval, há que se explorar ainda mais o potencial do 
Recife Antigo e o de Olinda. Uma cidade que dispõe, a seu lado, de uma festa tão singular, 
alegre e irreverente como a da vizinha cidade já é por si só um produto comercializável e 
lucrativo. Nossa proposta pontual é fundir os dois carnavais e transformá-los na marca 
“Carnaval Recife-Olinda”. Isto vai “pegar” e potencializará uma maior atratividade nacional 
para a festa pernambucana. Que estado no Brasil dispõe de um conjunto de atrativos em 
uma única festa como o “Galo” estrondoso, o frevo, os blocos antigos, maracatus, bonecos 
gigantes, caboclinhos, tambores silenciosos, virgens de Olinda, escolas de samba, prévias 
tradicionais e até espaço poprock para os mais alternativos?  
   Qual caminho a seguir? Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. Em 
seguida, buscar os patrocínios e parcerias com as associações de bares e restaurantes, 
indústrias de bebidas, empresas de cartões de crédito, redes sociais e sites estratégicos. O 
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estímulo para se conhecer o “Carnaval Recife-Olinda” já deverá estar em anúncios 
publicitários nesses sites ao menos três meses antes da festa. Isso despertará o interesse 
do público de diferentes localidades. É este o caminho para transformar Pernambuco num 
destino ainda mais procurado a partir de 2019. 

(Adaptado de: LIMA, Mauro Ferreira. “Carnaval do Recife, proposta para crescer”. Disponível em: 
www.diariodepernambuco.com.br. 17.02.2018)  

  
Primeiro, institucionalizar a aliança entre Olinda e Recife. (4° parágrafo)  
Se essa frase for iniciada com Primeiro, será necessário que, a forma verbal destacada 
deve ser substituída por  
 
a)  se institucionalizarão. 
b)  se institucionaliza. 
c)  se institucionalizavam. 
d)  se institucionalize. 
e)  se institucionalizara. 
 
Questão 14: FCC - Of Log Al (METRO SP)/METRO SP/2018 
 
Levante a mão quem nunca teve o azar de ser amado pelas razões erradas. Eis uma 
experiência capaz de produzir a angústia de quem se depara com um duplo de si mesmo: 
o espelho do olhar do outro te devolve uma imagem que parece sua, mas na qual você não 
se reconhece. Claro que ninguém ama com objetividade. O que o amante vê no ser amado 
é sempre contaminado pela fantasia. Não me refiro, então, à impossibilidade fundamental 
de complementaridade entre os casais, mas aos encontros que se dão na base do puro mal-
entendido. Sentir-se amado por qualidades que o outro imagina, mas não têm nada a ver 
com você, pode ser muito angustiante. E sedutor. Vale lembrar que a palavra “sedução” 
indica o ato de desviar alguém de seu caminho: “eis que chega a roda-viva e carrega o 
destino pra lá”. 
 
Pensava essas coisas de meu lugar na plateia lotada do Credicard Hall (que nome para um 
teatro, caramba!), onde fui ver o show de uma de minhas cantoras favoritas no momento: 
Maria Gadú. Com jeito de moleque, encarapitada no banquinho, de onde não desceu para 
rebolar nenhuma vez, composições muito pessoais que escapam ao clichê romântico e uma 
rara sofisticação musical, Maria Gadú parecia não se reconhecer diante do público que – 
vibrava? Não, vibrar seria compreensível. Delirava? Sim; mas o entusiasmo foi muito além 
disso. O público ululava desde os primeiros acordes de cada canção, que todos sabiam de 
cor, mas não conseguiam escutar. A energia com que aplaudiam mais parecia uma fúria, 
que a timidez da artista só fazia excitar mais e mais. Pareciam todos sedentos por uma 
experiência musical autêntica, promovida por alguém que não vendesse sensualidade 
barata, e ao mesmo tempo não se conformavam de não conseguir puxar a cantora para o 
terreno familiar da vulgaridade e do sex appeal. 
 
Mas estava espantada com a dimensão do sucesso. Como responderá ao apelo de um 
público que talvez esteja apaixonado por ela pelas razões erradas? Como não se espelhar 
na imagem banal de pop star que lhe oferecem? O que é mais difícil de enfrentar, na vida 
artística: a resistência do público para quem sua obra se dirige ou a fama vertiginosa que 
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alavanca (ops) a carreira de alguns artistas iniciantes para o topo do mercado em algumas 
semanas? 
 
Ela diz ter com a música uma aliança impossível de desfazer. Sua intuição musical parece 
capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e a sutil entonação dolorida na voz talvez 
não permita que ela vire uma espécie de Ivete Sangalo paulistana. O CD de estreia é 
dedicado à avó Cila. A terceira faixa é uma homenagem fúnebre tocante, uma toada em 
feitio de oração. Como outro grande compositor negro, Gilberto Gil, Gadú se mostra capaz 
de reverenciar a força de seus ancestrais. “Se queres partir, ir embora / me olhe de onde 
estiver”, pede para a avó, contando com a ajuda dos orixás. Quem sabe a forte conexão 
com sua origem a proteja de se transformar em fast food para a voracidade dos 
consumidores. 

 
(Adaptado de: KEHL, Maria Rita. 18 crônicas e mais algumas. São Paulo: Boitempo, 2011) 

  
Sua intuição musical parece capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e a sutil 
entonação dolorida na voz talvez não permita que ela vire uma espécie de Ivete Sangalo 
paulistana. 
 
Alterando-se tão somente o tempo, e não o modo, dos verbos da frase acima, está correta 
a redação que se encontra em: 
a)  Sua intuição musical teria parecido capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e 
a sutil entonação dolorida na voz talvez não teria permitido que ela houvesse virado uma 
espécie de Ivete Sangalo paulistana. 
 
b)  Sua intuição musical parecerá capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e a sutil 
entonação dolorida na voz talvez não permitirá que ela vire uma espécie de Ivete Sangalo 
paulistana. 
 
c)  Sua intuição musical parecesse capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e a sutil 
entonação dolorida na voz talvez não permitisse que ela virasse uma espécie de Ivete 
Sangalo paulistana. 
 
d)  Sua intuição musical tinha parecido capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e 
a sutil entonação dolorida na voz talvez não permitiu que ela virasse uma espécie de Ivete 
Sangalo paulistana. 
 
e)  Sua intuição musical parecia capaz de levá-la muito além da próxima esquina, e a sutil 
entonação dolorida na voz talvez não permitisse que ela virasse uma espécie de Ivete 
Sangalo paulistana. 
 
Questão 15: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Regular/2018 
 
Ambos os verbos sublinhados estão empregados nos mesmos tempo e modo em: 
 
a)  O processo atualmente exigiria visitas periódicas ao médico, mas, após essa etapa, tal 
uso funciona sem problema algum. 
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b)  ao mesmo tempo em que ele faz com que você veja o mundo literalmente com outros 
olhos, a mudança de estilo nem sempre é bem-vinda ... 
 
c)  Quando se descobre a necessidade do uso de óculos, uma grande questão pode surgir 
... 
 
d)  apesar de não ficarem aparentes, poderão causar incômodo.... 
 
e)  Em casos de uso indispensável são sugeridas as lentes de contato, que, apesar de 
não ficarem aparentes nos olhos.... 
 
Questão 16: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Técnico/2018 
 
Atenção: Utilize o texto abaixo para responder à questão. 
  

Será que vai acabar? 
  
Você pode sobreviver sem internet, sem eletricidade e até alguns dias sem comer. Quando 
falta água, porém, a coisa complica. Vivendo nas grandes cidades, raramente pensamos 
que ela pode acabar, mas, em muitos lugares, inclusive no Brasil, ela já faz falta. 
  

 
  

Vivendo nas grandes cidades, raramente pensamos que ela pode acabar... 
  
No contexto, a forma verbal destacada tem sentido equivalente a 
 
a)  Para vivermos... 
b)  Quando vivemos... 
c)  Antes de vivermos... 
d)  Sem vivermos... 
e)  Porém vivemos... 
 

Questão 17: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/2018 
 
Atenção: Para responder à questão, considere o texto abaixo. 
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Um filme publicitário traz um ator interpretando um boçal no pavilhão de uma Bienal. O 
almofadinha, vestindo pulôver escuro com gola rolê, cita autores como Nietzsche e Méliès, 
entre outros, para compor um discurso afetado e vazio por meio do qual definia uma suposta 
obra de arte. É o velho clichê do crítico intelectual. 
  
Vi a propaganda no mesmo dia em que a Câmara Brasileira do Livro e a Amazon anunciaram 
uma nova categoria do prêmio Jabuti: a dos melhores romances, contos, crônicas e poesia, 
na opinião dos leitores. 
  
O prêmio da Escolha do Leitor foi anunciado em tom de inovação democrática. O mesmo 
argumento tem sustentado algumas das estratégias de mercado draconianas de grandes 
corporações de internet. Afinal, dá-se voz ao leitor, que agora pode pôr em xeque decisões 
arbitrárias de um punhado de críticos que não representam a opinião da maioria. 
  
Nesse sentido, a Escolha do Leitor menos inova do que aperfeiçoa uma tendência que já 
coroava as edições anteriores do prêmio: o Livro do Ano. Escolhido pelos livreiros, ele 
contempla os títulos com mais chances de corresponder às expectativas do mercado, muitas 
vezes contrariando os resultados das categorias literárias. 
  
A principal ressalva à inovação democrática do Jabuti, entretanto, é que já existe um prêmio 
do leitor. Ele se chama lista dos mais vendidos e é outorgado no mundo inteiro. É claro que 
há diferenças. A favor da nova categoria, deve-se dizer que o leitor elegerá títulos apenas 
entre os finalistas. Ou seja, pela via do meio, o novo prêmio atenderia ao mercado sem 
exonerar a crítica. 
  
Mas, então, por que prêmios literários prestigiados mundo afora ignoram a opinião da 
maioria? A resposta é simples. A despeito de seus eventuais equívocos (e não são poucos), 
os prêmios literários não foram criados para corresponder a critérios objetivos de mercado. 
  
Os prêmios literários são asserções (com frequência, inerciais; às vezes, justas e corajosas 
− e a coragem não costuma ser fruto do consenso) sobre o que um grupo de pessoas, 
selecionadas por motivos nem sempre claros ou acertados, acredita que deve ser defendido 
em termos de subjetividade e exceção. 
  
Ao atribuir o prêmio de literatura a Bob Dylan, por exemplo, o Nobel tomou uma decisão 
idiossincrática, mas que exalta o que há de subjetivo tanto em escrever como em ler e 
premiar literatura. 
  
Ao contrário, exceção e subjetividade não fazem parte do vocabulário das grandes 
corporações de internet. É o que torna tanto mais curioso que um dos poucos prêmios 
literários brasileiros de prestígio tenha incorporado a lógica pleonástica dos algoritmos que 
estruturam a rede (o que mais se lê também é cada vez mais lido). Não é mais uma 
perspectiva subjetiva, mas sim uma forma de endossar a premissa de que não se deve 
contrariar o gosto do "leitor" (seja ele quem for, de preferência uma média que represente 
muitos). 
  
Hoje, mais do que nunca, soa antipático e antidemocrático pôr em dúvida essa ideia 
generalizada de leitor. Mas fazer o indivíduo acreditar que não precisa se esforçar para 
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entender o que lhe escapa ou o que o contraria (como propõe a propaganda da Bienal) tem 
menos a ver com o respeito pela formação de um leitor ou um espectador autônomo, 
reflexivo, do que com a sua redução a potencial de lucro e com o estreitamento correlato 
de seus horizontes intelectuais e subjetivos. 
  

(Adaptado de: CARVALHO, Bernardo. “A opinião dos leitores e a crítica”. Disponível em: folha.uol.com.br. Acesso em: 
10/3/2018) 

  
uma tendência que já coroava as edições anteriores do prêmio (4 o parágrafo) 
  
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do que se encontra acima está sublinhado 
em: 
 
a)  por meio do qual definia uma suposta obra de arte 
b)  o novo prêmio atenderia ao mercado 
c)  ou o que o contraria 
d)  o leitor elegerá títulos apenas entre os finalistas 
e)  ele contempla os títulos com mais chances 
 
Questão 18: FCC - Contr SS (SABESP)/SABESP/2018 
 
Atenção: Considere o texto abaixo para responder à questão. 
  
O filósofo sempre foi considerado um personagem bizarro, estranho, capaz de cair num 
poço quando se embrenha em suas reflexões − é o que contam a respeito de Tales (cerca 
de 625-547 a.C.). O primeiro filósofo, segundo a tradição grega, combina enorme senso 
prático para os negócios com uma capacidade de abstração que o retira do mundo. Por isso 
é visto como indivíduo dotado de um saber especial, admirado porque manipula ideias 
abstratas, importantes e divinas. No fundo não está prefigurando as oposições que 
desenharão o perfil do homem do Ocidente? O divino Platão e o portentoso Aristóteles 
fizeram desse estranhamento o autêntico espanto diante das coisas, o empuxo para a 
reflexão filosófica. 
  
Nos dias de hoje essa imagem está em plena decadência; o filósofo se apresenta como um 
profissional competindo com tantos outros. Ninguém se importa com as promessas já 
inscritas no nome de sua profissão: a prometida amizade pelo saber somente se cumpre se 
a investigação for levada até seu limite, cair no abismo onde se perdem suas raízes. A 
palavra grega filosofia significa “amigo da sabedoria”, por conseguinte recusa da adesão a 
um saber já feito e compromisso com a busca do correto. 
  
Em contrapartida, o filósofo contemporâneo participa do mercado de trabalho. Torna-se 
mais seguro conforme aumenta a venda de seus livros, embora aparente desprezar os 
campeões de venda. Às vezes participa do jogo da mídia. Graças a esse comércio transforma 
seu saber em capital, e as novidades que encontra na leitura de textos, em moeda de troca. 
Ao tratar as ideias filosóficas como se fossem meras opiniões, isoladas de seus pressupostos 
ligados ao mundo, pode ser seduzido pela rigidez de ideias sem molejo, convertendo-se 
assim num militante doutrinário. Outras vezes, cai nas frivolidades da vida mundana. Não 
vejo na prática da filosofia contemporânea nenhum estímulo para que o estudioso se 
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comprometa com uma prática moral e política mais consciente de si mesma, venha a ser 
mais tolerante às opiniões alheias. 
  
Num mundo em que as coisas e as pessoas são descartáveis, a filosofia e o filósofo também 
se tornam dispensáveis, sempre havendo uma doutrina ou um profissional capaz de 
enaltecer uma trama de interesses privados. A constante exposição à mídia acaba levando 
o filósofo a dizer o que o grande público espera dele e, assim, também pode usufruir de 
seus quinze minutos de celebridade. Diante do perigo de ser engolfado pela teia de condutas 
que inverte o sentido original de suas práticas, o filósofo, principalmente o iniciante, se 
pretende ser amante de um saber autêntico, precisa não perder de vista que assumiu o 
compromisso de afastar-se das ideias feitas − ressecadas pela falta da seiva da reflexão − 
e de desconfiar das novidades espalhafatosas. Se aceita consagrar-se ao estudo das ideias, 
que reflita sobre o sentido de seu comportamento. 
  
(Adaptado de: GIANNOTTI, José Arthur. Lições de filosofia primeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, edição digital) 
  
... que reflita sobre o sentido de seu comportamento. 
 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo do sublinhado acima está na frase: 
 
a)  ... que o retira do mundo. 
b)  ... venha a ser mais tolerante às opiniões alheias... 
c)  ... como se fossem meras opiniões, isoladas de seus pressupostos... 
d)  ... que inverte o sentido original de suas práticas... 
e)  A palavra grega filosofia significa “amigo da sabedoria”... 
 
Questão 19: FCC - Esc (BANRISUL)/BANRISUL/2019 

 
A chave do tamanho 

 
O antes de nascer e o depois de morrer: duas eternidades no espaço infinito circunscrevem 
o nosso breve espasmo de vida. A imensidão do universo visível com suas centenas de 
bilhões de estrelas costuma provocar um misto de assombro, reverência e opressão nas 
pessoas. “O silêncio eterno desses espaços infinitos me abate de terror”, afligia-se o 
pensador francês Pascal. Mas será esse necessariamente o caso? 
 
O filósofo e economista inglês Frank Ramsey responde à questão com lucidez e bom humor: 
“Discordo de alguns amigos que atribuem grande importância ao tamanho físico do 
universo. Não me sinto absolutamente humilde diante da vastidão do espaço. As estrelas 
podem ser grandes, mas não pensam nem amam – qualidades que impressionam bem mais 
do que o tamanho. Não acho vantajoso pesar quase cento e vinte quilos”. 
 
Com o tempo não é diferente. E se vivêssemos, cada um de nós, não apenas um punhado 
de décadas, mas centenas de milhares ou milhões de anos? O valor da vida e o enigma da 
existência renderiam, por conta disso, os seus segredos? E se nos fosse concedida a 
imortalidade, isso teria o dom de aplacar de uma vez por todas o nosso desamparo cósmico 
e as nossas inquietações? Não creio. Mas o enfado, para muitos, seria difícil de suportar. 
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(Adaptado de: GIANETTI, Eduardo. Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 35) 

  
Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e adequada articulação entre os tempos e os 
modos verbais na frase: 
 
a)  Ainda que em algum dia tenhamos para viver muito mais de 100 anos, ainda assim é 
que os julgássemos insuficientes. 
 
b)  Caso viéssemos a viver, no futuro, dois ou mais séculos, nada garantirá que estivéssemos 
satisfeitos com esse tempo de vida. 
 
c)  Na hipótese de um dia viermos a viver por alguns séculos, ainda assim houvesse quem 
não se satisfaria com todo esse tempo. 
 
d)  Quando, em idos tempos, a expectativa de vida era em média 35 anos, os homens não 
passariam a alimentar metas muito mais altas. 
 
e)  Os anos que forem bem vividos bastarão para aqueles que não costumam esperar pelo 
desfrute de uma margem inalcançável de tempo. 
 

Questão 20: FCC - Tec Faz (Manaus)/Pref Manaus/2019 
 

Disseminação da violência 
 
A violência não se administra nem admite negociação: é da sua natureza impor a força como 
método. Sua lógica final é a adoção da barbárie. As instituições humanas existem para 
regulamentar nossos ímpetos, disciplinar nossas ações, impedir que se chegue à supremacia 
da violência. São chamados justamente de “supremacistas” (um neologismo, para atender 
a uma necessidade de nossos tempos violentos) aqueles que querem se impor pela força 
bruta, alcançar um poder hegemônico. Apoiam-se eles em ideologias que cantam a 
superioridade de uma etnia, de uma cultura, de uma classe social, de uma seita religiosa. 
Acabam por fazer de sua brutalidade primitiva uma “instituição” organizada pelo princípio 
brutal da lei do mais forte. 
 
Talvez em nenhuma outra época foi tão premente a necessidade de se fortalecerem as 
instituições que de fato trabalham a favor do homem, da coletividade, do interesse público. 
A profusão e a difusão das chamadas redes sociais puseram a nu a violência que está em 
muitos e que já não se envergonha de si mesma, antes se proclama e se propaga com 
inaudito cinismo. Estamos todos diante de um grande espelho público e anônimo, onde se 
projeta o que se é ou o que se quer ser. Admirável como conquista tecnológica, a expansão 
da internet ainda não encontrou os meios necessários para canalizar acima de tudo os 
impulsos mais generosos, que devem reger nossa difícil caminhada civilizatória. 

 
(Aníbal Tolentino, inédito) 

  
Há ocorrência de voz passiva e correta articulação entre tempos e modos verbais na 
frase: 
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a)  Seria desejável que a caminhada civilizatória possa dar vazão às nossas melhores 
qualidades naturais. 
 
b)  Esperava-se que em nosso atual estágio civilizatório hão de prevalecer o bom senso e a 
racionalidade. 
 
c)  Às redes sociais devem-se tanto o mérito de uma ampla comunicabilidade como os 
abusos implicados. 
 
d)  Os “supremacistas” haverão de contar com a benevolência daqueles que não lhes 
resistissem. 
 
e)  Os preconceitos que muitos vierem a cultivar impediriam a supremacia dos bons valores. 
 

Questão 21: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019 
 

A mensagem desejada 
 
Brigaram muitas vezes e muitas vezes se reconciliaram, mas depois de uma discussão 
particularmente azeda, ele decidiu: o rompimento agora seria definitivo. Um anúncio que a 
deixou desesperada: vamos tentar mais uma vez, só uma vez, implorou, em prantos. Ele, 
porém, se mostrou irredutível: entre eles estava tudo acabado. 
 
Se pensava que tal declaração encerrava o assunto, estava enganado. Ela voltou à carga. E 
o fez, naturalmente, através do e-mail. Naturalmente, porque através do e-mail se tinham 
conhecido, através do e-mail tinham namorado. Ela agora confiava no poder do correio 
eletrônico para demovê-lo de seus propósitos. Assim, quando ele viu, estava com a caixa 
de entrada entupida de ardentes mensagens de amor. 
 
O que o deixou furioso. Consultando um amigo, contudo, descobriu que era possível 
bloquear as mensagens de remetentes incômodos. Com uns poucos cliques resolveu o 
assunto. 
 
Naquela mesma noite o telefone tocou e era ela. Nem se dignou a ouvi-la: desligou 
imediatamente. Ela ainda repetiu a manobra umas três ou quatro vezes. 
 
Esgotada a fase eletrônica, começaram as cartas. Três ou quatro por dia, em grossos 
envelopes. Que ele nem abria. Esperava juntar vinte, trinta, colocava todas em um envelope 
e mandava de volta para ela. 
 
Mas se pensou que ela tinha desistido, estava enganado. Uma manhã acordou com 
batidinhas na janela do apartamento. Era um pombo-correio, trazendo numa das patas uma 
mensagem. 
 
Não teve dúvidas: agarrou-o, aparou-lhe as asas. Pombo, sim. Correio, não mais. 
 
E pronto, não havia mais opções para a coitada. Aparentemente chegara o momento de 
gozar seu triunfo; mas então, e para seu espanto, notou que sentia falta dela. Mandou-lhe 
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um e-mail, e depois outro, e outro: ela não respondeu. E não atendia ao telefone. E devolveu 
as cartas dele. 
 
Agora ele passa os dias na janela, contemplando a distância o bairro onde ela mora. Espera 
que dali venha algum tipo de mensagem. Sinais de fumaça, talvez. 

 
(Adaptado de: SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. São Paulo: Global, 2013, p. 71-72) 

  
O segmento Mas se pensou que ela tinha desistido, estava enganado está corretamente 
reescrito, com a correlação entre as formas verbais preservada, em: 
 
Mas se 
 
a)  pensou que ela tinha desistido, tinha estado enganado. 
b)  pensasse que ela tinha desistido, estaria enganado. 
c)  pensaria que ela tinha desistido, está enganado. 
d)  pense que ela tinha desistido, estivesse enganado. 
e)  pensará que ela tinha desistido, teria estado enganado. 
 

Questão 22: FCC - Ass TTID (DPE AM)/DPE AM/Programador/2018 
 
Há correspondência entre tempos e modos entre as formas verbais empregadas em:  
 
a)  Caso estivesse vivo hoje, o filósofo Auguste Comte teria a oportunidade de constatar o 
quanto suas suposições se distanciaram da experiência.  
 
b)  Independentemente da época em que fossem expressas, as previsões sobre o futuro 
sempre dirão muito mais sobre o presente de quem se arriscar a fazê-las.  
 
c)  Por mais precisos que nossos instrumentos de medição de engarrafamentos venham a 
se tornar, é improvável que fôssemos capazes de fazer previsões a longo prazo.  
 
d)  Quando a extensão do cosmo puder ser medida, tivéssemos chegado a um novo patamar 
da experiência humana, nunca vislumbrado por cientistas ou filósofos.  
 
e)  O conhecimento humano possui limitações, mas é função da ciência pôr essas limitações 
à prova, a fim de que poderíamos avançar continuamente.  
 

Questão 23: FCC - AssT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018 
 

Percursos 
 
Não há dúvida de que uma linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos. Mas 
ninguém pode afirmar que seja também o melhor, o mais indicado, o mais proveitoso, por 
ser mais alegre, mais bonito ou mais surpreendente. Quem caminha pelas cidades sabe que 
há trajetos e trajetos: uns para a pressa, outros para animar o espírito. Numa época em 
que a velocidade se tornou uma espécie de paradigma geral, vale a pena experimentar 
alternativas para o nosso modo de atravessar os espaços e o tempo. 
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Imagino quantos motoristas presos num congestionamento não sonharão em abandonar o 
carro, ou quantos passageiros em deixar o ônibus, e sair à toa e a pé em busca de novos 
caminhos, desistindo de se submeter à ditadura do relógio e dos compromissos. Se ninguém 
faz isso, o desejo de libertação existe para todos. As grandes cidades, em vez de oferecerem 
espaços de circulação ou acolhimento, impõem-nos caminhos intransitáveis, paralisantes. 
Nosso estilo de vida levou-nos aos impasses urbanos que impositivamente configuram nossa 
rotina. 
 
Dizia o poeta espanhol António Machado que o caminho se faz caminhando, que os 
caminhantes é que traçam e qualificam seu destino. Essa convicção deveria inspirar não 
apenas os responsáveis diretos pelo uso mais desfrutável do espaço urbano, mas todos 
aqueles que sentem seu compromisso com os rumos e o andamento da civilização. 

 
(Hermínio Toledo, inédito) 

  
A flexão das formas verbais e a articulação entre seus tempos e modos estão plenamente 
adequadas na frase: 
 
a)  Quem caminhasse pelas grandes cidades virá a constatar que elas contessem muitas 
surpresas. 
 
b)  Numa época em que a velocidade se impuser de forma ainda mais drástica, valerá a 
pena buscar alternativas. 
 
c)  Se ninguém vir a buscar caminhos alternativos, nenhuma possibilidade real de libertação 
seria explorada. 
 
d)  Nosso estilo de vida levará-nos a impasses urbanos que dificilmente encontrariam 
alguma forma de solução. 
 
e)  A convicção do poeta acena para a criação nossa de caminhos próprios, da qual advisse 
um novo prazer de viver. 
 

Questão 24: FCC - Tec Fis Ag (AGED MA)/AGED MA/2018 
 
Há correspondência correta entre tempos e modos verbais na seguinte frase:  
 
a)  É preciso que se aumente o investimento em pesquisa para que o agronegócio brasileiro 
não precisasse importar tanto maquinário.  
 
b)  Se houvesse maior difusão das novas tecnologias, o agronegócio brasileiro será uma das 
principais áreas a se beneficiar.  
 
c)  O presidente da Embrapa demonstrou convicção ao defender que as novas tecnologias 
revolucionarão o futuro do agronegócio.  
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d)  A agricultura de precisão já esteja sendo necessária nos dias atuais, mas talvez tivesse 
sido mais determinante para o futuro do agronegócio.   
 
e)  Quando a carne produzida em laboratório tiver amplo consumo é que poderíamos dizer 
se os recursos gastos em seu desenvolvimento sejam válidos.  
 

Questão 25: FCC - Aux Fis Ag (AGED MA)/AGED MA/2018 
 
Há correspondência plena entre as formas verbais na frase:  
 
a)  O litoral maranhense tenha sido esquecido pelos portugueses, antes mesmo que os 
franceses o ocupariam. 
 
b)  Se os portugueses tivessem se preocupado com o litoral maranhense, os franceses não 
o tivessem frequentado. 
 
c)  Já que os portugueses não se preocuparão com o litoral maranhense, os franceses o 
ocupassem oportunamente. 
 
d)  Os franceses começaram a frequentar o litoral maranhense, mas os portugueses não 
terão se preocupado com isso. 
 
e)  Como os portugueses não se preocuparam com o litoral maranhense, os franceses 
começaram a frequentá-lo.  
 

Questão 26: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 
 
1. A neurocientista Suzana Herculano-Houzel é autora da coletânea de textos O cérebro 
nosso de cada dia, que tratam de curiosidades como o mito de que usamos apenas 10% do 
cérebro, por que bocejo contagia, se café vicia, o endereço do senso de humor, os efeitos 
dos antidepressivos. A escrita é acessível e descontraída e os exemplos são tirados do 
cotidiano. Mesmo assim, Suzana descreve o processo de realização de cada pesquisa e 
discute as questões mais complexas, como a relação entre herança e ambiente, as origens 
fisiológicas de determinados comportamentos e o conceito de consciência. Leia a entrevista 
abaixo. 
 
2. Muitos se queixam da ausência de uma “teoria da mente” satisfatória e dizem 
que a consciência humana é um mistério que não se poderia resolver – mesmo 
porque caberia à própria consciência humana resolvê-lo. O que acha? Acho que, 
na ciência, mais difícil do que encontrar respostas é formular perguntas boas. A ciência 
precisa de hipóteses testáveis, e somente agora, quando a neurociência chega perto dos 
150 anos de vida, começam a aparecer hipóteses testáveis sobre os mecanismos da 
consciência. Mas “teorias da mente” bem construídas e perfeitamente testáveis já existem. 
A própria alegação de que deve ser impossível à mente humana desvendar a si mesma, 
aliás, não passa de uma hipótese esperando ser posta por terra. É uma afirmação 
desafiadora, e com um apelo intuitivo muito forte. Mas não tem fundamento. De qualquer 
forma, a neurociência conta hoje com um leque de ferramentas que permite ao pesquisador, 
se ele assim desejar, investigar por exemplo a ativação em seu cérebro enquanto ele mesmo 
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pensa, lembra, faz contas, adormece e, em seguida, acorda. O fato de que o objeto de 
estudo está situado dentro da cabeça do próprio pesquisador não é necessariamente um 
empecilho. 
 
3. Há várias pesquisas descritas em seu livro sobre a influência da fisiologia no 
comportamento. Você concorda com Edward O. Wilson que “a natureza humana 
é um conjunto de predisposições genéticas”? Acredito que predisposições genéticas 
existem, mas, na grande maioria dos casos, não passam de exatamente isso: 
predisposições. Exceto em alguns casos especiais, genética não é destino. A meu ver, 
fatores genéticos, temperados por acontecimentos ao acaso ao longo do desenvolvimento, 
fornecem apenas uma base de trabalho, a matéria bruta a partir da qual cérebro e 
comportamento serão esculpidos. Somadas a isso influências do ambiente e da própria 
experiência de vida de cada um, é possível transcender as potencialidades de apenas 30 mil 
genes – a estimativa atual do número de genes necessários para “montar” um cérebro 
humano – para montar os trilhões e trilhões de conexões entre as células nervosas, criando 
o arco-íris de possibilidades da natureza humana. 
 
4. Uma dessas influências diz respeito às diferenças entre homens e mulheres, 
que seu livro menciona. Como evitar que isso se torne motivação de preconceitos 
ou de generalizações vulgares, como no fato de as mulheres terem menos 
neurônios? Se diferenças entre homens e mulheres são evidentes pelo lado de fora, é 
natural que elas também existam no cérebro. Na parte externa do cérebro, o córtex, homens 
possuem em média uns quatro bilhões de neurônios a mais. Mas o simples número de 
neurônios em si não é sinônimo de maior ou menor habilidade. A não ser quando 
concentrado em estruturas pequenas com função bastante precisa. Em média, a região do 
cérebro que produz a fala tende a ser maior em mulheres do que em homens, enquanto 
neles a região responsável por operações espaciais, como julgar o tamanho de um objeto, 
é maior do que nelas. Essa diferença casa bem com observações da psicologia: elas 
costumam falar melhor (e não mais!), eles costumam fazer operações espaciais com mais 
facilidade. O realmente importante é reconhecer que essas diferenças não são limitações, e 
sim pontos de partida, sobre os quais o aprendizado e a experiência podem agir. 

 
(Adaptado de: PIZA, Daniel. Perfis & Entrevistas. São Paulo, Contexto, 2004) 

  
Em O fato de que o objeto de estudo está situado dentro da cabeça do próprio pesquisador 
não é necessariamente um empecilho, caso se substitua o segmento sublinhado por “A 
possibilidade”, as formais verbais deverão ser alteradas, respectivamente, para: 
 
a)  esteja situado − seja 
b)  estivesse situado − seria 
c)  teria se situado − teria sido 
d)  estivesse situado − seja 
e)  se situe − fosse 
 
Questão 27: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Enfermagem/2018 
 
Quando pela primeira vez li Jean-Paul Sartre fiquei fascinado. Isso era filosofia sobre a vida, 
sobre encontrar sentido e sobre como se conduzir. 

https://pensarconcursos.com/memorex-trf-3/


Clique Aqui e Conheça o Memorex TRF 3 

 

 
24 

 
“A existência precede a essência.” Se houvesse um concurso para a frase mais curta que 
resumisse uma posição filosófica inteira, essas palavras de Sartre venceriam. Trata-se da 
base sobre a qual o existencialismo moderno foi construído. 
 
Sartre está dizendo que ao contrário dos objetos do mundo – por exemplo, minha torradeira 
– os seres humanos não podem ser definidos pelas suas propriedades. A torradeira é criada 
para tostar pão; a capacidade de tostar é o propósito e a essência da torradeira. No entanto, 
nós, seres humanos, podemos gerar e alterar nossas propriedades e propósitos 
fundamentais ao longo do caminho, de modo que não faz sentido dizer que temos alguma 
essência definidora imutável. Em primeiro lugar, nós existimos, e, em seguida, criamos a 
nós mesmos. Isso não é algo que minha torradeira poderia fazer. 
 
Naturalmente, Sartre não quis dizer que podemos autocriar nossas propriedades físicas. Eu 
não posso querer ser alto. Nem posso querer ser marroquino. As questões importantes, 
porém, cabe a mim determinar, por exemplo: como exatamente eu quero viver, o que eu 
quero fazer com meu tempo limitado na Terra, pelo que eu estaria disposto a morrer – as 
qualidades que fundamentalmente fazem de mim um indivíduo. Tudo isso está aí para ser 
conquistado. Minhas conquistas. 
 
Sartre não está apenas descrevendo esse potencial que é único para os seres humanos, ele 
está exortando-nos a adotá-lo e com ele nossa responsabilidade por aquilo que nos 
tornamos. E isso é assustador: se eu sou o mestre do meu destino, e o meu destino não se 
sai assim tão bem, não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo. 

 
(Adaptado de: KLEIN, Daniel. O livro do significado da vida. Trad. Leonardo Abramowicz. São Paulo, Gente, 2017, p. 54-55) 

  
Ao substituir-se por fosse a primeira forma verbal destacada em se eu sou o mestre do 
meu destino, e o meu destino não se sai assim tão bem, não tenho ninguém para culpar 
além de mim mesmo, as demais formas verbais em negrito devem ser substituídas, 
respectivamente, por 
 
a)  sair − tinha 
b)  saia − tenha 
c)  saíra − tivesse 
d)  sairia − tivera 
e)  saísse − teria 
 
Questão 28: FCC - POU (EMAE)/EMAE/2018 
 
Batizada Arlette e sublimada como Fernanda, a atriz carioca moldou − e continua moldando 
− cada personagem vivida no rádio, no teatro, no cinema e na televisão por 75 anos. Leia 
abaixo um trecho da entrevista de Fernanda Montenegro à Revistae. 
  
Por viver tantos personagens, o ator não se torna um ser diferente? 
  
− Nós somos estranhos. Porque, o que é que nós somos? Esquizofrênicos? Só não estamos 
num hospício porque nos aceitamos e nos aceitam quando acertamos. É uma vida dupla. 
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Você tem um espetáculo à noite e faz toda sua vida durante o dia, seja ela qual for, uma 
vida calma, incontestada, desassossegada, e à noite, você tem que dar conta de outra 
esfera. Ninguém te obriga a ir [trabalhar]. Nem quando você passa pela perda de um amor. 
A gente até acha que aquele amor teria gostado se você fosse lá fazer seu espetáculo. Ítalo 
Rossi perdeu um irmão num desastre e fez o espetáculo da noite. Estou contando um caso 
extremo, mas isso acontece. 
  
Em casos como esse dá para guardar as emoções? 
  
− A gente não guarda emoção. A gente vai [trabalhar] com o que acontece, com o que bate 
na hora. Cada plateia provoca outro estágio no espetáculo. Tem sempre alguma coisa [que 
muda] porque é tudo muito sutil, embora você faça sempre o “mesmo” gestual. É algo 
imponderável e inexplicável. Porque é o seguinte, não é só uma pessoa, um elenco e a 
plateia. Ali tem que haver uma comunhão. Porque às vezes um ator está de um lado do 
palco, outro ator está do outro lado, eles se olham e dizem: “Hoje não vai sair como a gente 
quer”. É uma energia cósmica. Mas nunca é exatamente a mesma coisa. Não é. Tanto que 
às vezes uma pessoa vai ver o espetáculo e se apaixona, mas um amigo vai ver e não gosta, 
não entrosou, não comungou, entendeu? Não deveria haver uma luta para conquistar a 
plateia, mas provocar fascínio e buscar uma comunhão. 
  
O que significa esse ofício de atriz? 
  
– É como se fosse um ato religioso: você entra no teatro e espera começar. Já estão todos 
sentados? Já está na hora? Aí, faz-se alguma coisa: toca-se uma campainha, uma luz muda, 
os atores entram mesmo com a luz... Ou seja, tem um início. Aí você fica diante de um ser 
humano. É como uma missa. O que é o padre? Um ator. Ele está ali paramentado, num 
cerimonial religioso. Se é Páscoa, é uma cor, se é Semana Santa ou Natal, são outras cores. 
Se fala um texto, não deixa de ser um auto medieval, e as pessoas ficam ali. Acho que, no 
fundo, tudo na vida é um teatro. Já falava o Velho Bardo [William Shakespeare]: para cada 
pessoa, você se apresenta, mesmo que um pouquinho, de maneira diferente. Às vezes até 
a cada hora do dia, até para você mesmo. Quem é a gente? 
  

(Adaptado de: Revistae, São Paulo, Sesc, jul. 2018.) 
  
Hoje não vai sair como a gente quer. 
  
Caso se inicie a frase acima com “Talvez”, feitas as devidas alterações, os verbos deverão 
assumir, respectivamente, as seguintes formas: 
 
a) saísse             quereria 
b) teria saído       quisesse 
c) iria sair            quisesse 
d) vá sair             quer 
e) saia                 quererá 
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Questão 29: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019 
 
Desde 2016, registra-se queda na cobertura vacinal de crianças menores de dois anos. 
Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e agosto, nenhuma das nove principais vacinas 
bateu a meta estabelecida — imunizar 95% do público-alvo. O percentual alcançado oscila 
entre 50% e 70%. 
 
As autoridades atribuem o desleixo a duas causas. Uma: notícias falsas alarmantes 
espalhadas pelas redes sociais. Segundo elas, vacinas seriam responsáveis pelo autismo e 
outras enfermidades. A outra: a população apagou da memória as imagens de pessoas 
acometidas por coqueluche, catapora, sarampo. Confirmar-se-ia, então, o dito de que o que 
os olhos não veem o coração não sente. 
 
Trata-se de comportamento irresponsável que tem consequências. De um lado, ao impedir 
que o infante indefeso fique protegido contra determinada doença, os pais lhe 
comprometem a saúde (e até a vida). De outro, contribuem para que a enfermidade 
continue a se propagar pela população. Em bom português: apunhalam o individual e o 
coletivo. Põem a perder décadas de esforço governamental de proteger os brasileiros de 
doenças evitáveis. 
 
O Brasil, vale lembrar, é citado como modelo pela Organização Mundial de Saúde. As 
campanhas de vacinação exigiram esforço hercúleo. Para cobrir o território nacional e 
cumprir o calendário, enfrentaram selvas, secas, tempestades. Tiveram êxito. Deixaram 
relegada para as páginas da história a revolta da vacina, protagonizada pela população do 
Rio de Janeiro que, no início do século passado, se rebelou contra a mobilização de Oswaldo 
Cruz para reduzir as mazelas do Rio de Janeiro. O médico quis resolver a tragédia da varíola 
com a Lei da Vacina Obrigatória. 
 
Tal fato seria inaceitável hoje. A sociedade evoluiu e se educou. O calendário de vacinação 
tornou-se rotina. Graças ao salto civilizatório, o país conseguiu erradicar males que antes 
assombravam a infância. O retrocesso devolverá o Brasil ao século 19. Há que reverter o 
processo. Acerta, pois, o Ministério da Saúde ao deflagrar nova campanha de adesão para 
evitar a marcha rumo à barbárie. O reforço na equipe de agentes de imunização deve 
merecer atenção especial. 

 
(Adaptado de: “Vacina: avanço civilizatório”. 

Diário de Pernambuco. Editorial. Disponível em: www.diariodeper-nambuco.com.br) 
  
Considere os seguintes trechos: 
 
− ao impedir que o infante indefeso fique protegido contra determinada doença... 
− a enfermidade continue a se propagar pela população. 
− As campanhas de vacinação exigiram esforço hercúleo. 
 
As expressões verbais estão correta e respectivamente substituídas por verbos flexionados 
no mesmo tempo e modo em: 
 
a)  se mantenha – permaneça – requiseram 
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b)  se mantém – permanece – requereram 
c)  se mantenha – permanece – requereram 
d)  se mantém – permaneça – requiseram 
e)  se mantenha – permaneça – requereram 
 
Questão 30: FCC - Ass Adm Fom (AFAP)/AFAP/2019 

 
Mais da metade da população mundial usa internet 

 
Cerca de 3,9 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo atualmente, o que 
representa mais da metade da população mundial – informou a ONU na sexta-feira (7 de 
dezembro de 2018). 
 
A agência da ONU para informação e comunicação, a UIT, indicou que, até o final de 2018, 
51,2% da população mundial estará usando a internet. “Até o final de 2018, teremos 
ultrapassado a marca de 50% do uso da internet”, afirmou o diretor da UIT, Houlin Zhou, 
em um comunicado. “Esse é um passo importante para uma sociedade global da informação 
mais inclusiva”, disse ele. 
 
Segundo a UIT, os países mais ricos do planeta registraram um crescimento sólido no uso 
da internet, que passou de 51,3% de suas populações, em 2005, para atuais 80,9%. 

 
(Texto adaptado. Disponível em: https://exame.abril.com.br) 

  
O futuro do indicativo em estará usando e teremos ultrapassado serve ao propósito 
discursivo de 
 
a)  constatar fatos ocorridos. 
b)  retificar propósitos. 
c)  sinalizar prognósticos. 
d)  apresentar sugestões. 
e)  evocar experiências 
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Direito Administrativo 

 

Questão 1: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Considere hipoteticamente um ato administrativo exarado por autoridade incompetente. Em 
relação aos denominados atributos dos atos administrativos, o referido ato  
 
a)  não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua 
invalidação, ante o princípio que desobriga o cumprimento de ordens manifestamente 
ilegais.  
 
b)  não produzirá efeitos, tampouco obrigará terceiros, independentemente da sua 
invalidação, o que se denomina imperatividade.  
 
c)  produzirá efeitos e deverá ser cumprido, a menos que decretada, pelo Poder Judiciário, 
sua invalidade, sendo vedada a autotutela na hipótese, o que se denomina executoriedade.  
 
d)  produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria 
Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina presunção de 
legitimidade ou veracidade.  
 
e)  produzirá efeitos e deverá ser cumprido, enquanto não decretada, pela própria 
Administração ou pelo Poder Judiciário, sua invalidade, o que se denomina 
autoexecutoriedade.  
 

Questão 2: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

São imprescindíveis ao ato administrativo, dentre seus elementos e atributos, 
 
a)  sujeito e autoexecutoriedade. 
b)  finalidade e autoexecutoriedade. 
c)  motivação e presunção de veracidade. 
d)  presunção de veracidade e forma solene. 
e)  objeto e presunção de veracidade. 
 

Questão 3: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Telefonia/2018 

Dentre os atributos dos atos administrativos, a autoexecutoriedade não está sempre 
presente, assim como 
 
a) a presunção de veracidade, já que somente os atos administrativos constitutivos de 
direito assim a demandam. 
 
b) a legalidade não está presente nos decretos autônomos, porque não dependem da 
existência de norma prévia à regulamentação. 
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c) não está presente em todos os atos que configuram expressão do poder de polícia, este 
que também pode possuir caráter preventivo. 
 
d) a imperatividade só se mostra presente nos atos administrativos para os quais haja 
expressa previsão de publicidade, sem o quê não há imposição de efeitos externos. 
 
e) não há que se falar em legalidade quando da atuação discricionária de polícia por parte 
da Administração pública, considerando que a previsão em lei é prescindível. 
 

Questão 4: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Um particular interessado em obter porte de arma solicitou à Administração consentimento 
para tanto. Nesta hipótese, a manifestação positiva da Administração, que demanda análise 
de aspectos subjetivos do requerente, consistirá em um ato administrativo  
 
a)  unilateral e vinculado, que faculta o uso, sem restrições, quando o particular preencher 
as condições objetivas necessárias e previstas em lei.  
 
b)  vinculado, de natureza bilateral, que se denomina licença.  
 
c)  discricionário e precário, que se denomina licença e se fundamenta no poder disciplinar.  
 
d)  discricionário, mas não precário, bilateral, podendo denominar-se licença ou autorização, 
indistintamente.  
 
e)  unilateral, discricionário e precário, que se denomina autorização. 
 

Questão 5: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Suponha que determinada autoridade pública tenha concedido a particular permissão de 
uso de “box” em um Mercado Municipal. Posteriormente, foi constatado que a autoridade 
que praticou o ato não detinha a competência legal e tampouco houve delegação para a 
sua prática. Diante de tal situação, o ato em questão 
 
a)  é nulo, devendo ser revogado administrativa ou judicialmente. 
 
b)  é passível de convalidação pela autoridade competente. 
 
c)  pode ser mantido, pela mesma autoridade, se verificado o interesse público na sua 
edição. 
 
d)  não é passível de ratificação, dado o seu caráter discricionário, sendo nulo de pleno 
direito. 
 
e)  ostenta vício de competência, insanável por se tratar de ato vinculado, cuja competência 
é sempre indelegável. 
 

 
 

https://pensarconcursos.com/memorex-trf-3/


Clique Aqui e Conheça o Memorex TRF 3 

 

 
30 

Questão 6: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018 

Os atos administrativos vinculados, quando editados pela Administração pública com vícios, 
 
a)  são nulos caso apresentem vícios de legalidade, o que impede o aproveitamento dos 
mesmos e dos direitos deles decorrentes. 
 
b)  podem ensejar convalidação, como nos casos de vícios de finalidade e objeto, desde que 
seja materialmente possível a recomposição da situação ao status anterior à edição dos 
mesmos. 
 
c)  podem ser convalidados no caso de serem sanáveis os vícios de legalidade que o 
maculam, como, por exemplo, em se tratando de vício de forma. 
 
d)  não admitem convalidação, instituto típico e exclusivo dos atos discricionários, na medida 
em que compreendem juízo de oportunidade e conveniência pelo administrador. 
 
e)  devem ser editados pelas autoridades competentes, estabelecidas na lei específica que 
autorizou a edição dos atos, o que impede o exercício da convalidação, pois significaria 
alteração de lei por meio de ato administrativo. 
 

Questão 7: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019 

Quando o Executivo desempenha suas funções por meio do exercício do poder 
regulamentar, 
 
a)  edita atos de caráter concreto e específico, passíveis de serem impugnados 
individualmente. 
 
b)  pode inovar o ordenamento jurídico, desde que se esteja diante de lacunas legais em 
matéria de interesse público. 
 
c)  deve observar os limites postos pela lei para explicitar os dispositivos desta, detalhando, 
por exemplo, o procedimento de aplicação da norma regulamentada. 
 
d)  avoca competências típicas de poder de polícia, podendo instituir limitações aos direitos 
dos particulares, em caráter isonômico. 
 
e)  edita atos administrativos de natureza vinculada, porque estes não podem desbordar da 
lei à qual estão submetidos. 
 
Questão 8: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018 

A edição de um decreto municipal que, pretendendo incentivar a reciclagem de lixo, 
estabelece a concessão de prêmios aos moradores que conseguirem comprovar 
determinadas quantidades de seleção, coleta e entrega nas oficinas especializadas, bem 
como estabelece multas para aqueles que não o fizerem, 
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a)  configura expressão do poder normativo do ente público, na medida em que disciplina 
gestão de serviços públicos de sua titularidade e o manejo de verbas públicas disponíveis. 
 
b)  excede o poder normativo do município, que pode se prestar apenas a disciplinar e 
explicitar a operacionalização de disposições legais. 
 
c)  se insere no poder de polícia do ente, que pode instituir e aplicar multas àqueles que 
descumprirem a disciplina normativa editada pelo ente. 
 
d)  configura excesso de poder normativo, já que extrapola os limites materiais admitidos 
para os decretos autônomos do Chefe do Executivo, ingressando em matéria de lei. 
 
e)  pode ser convalidado se restar comprovado que o interesse público está presente, bem 
como que a população concorda com a instituição de prêmios e multas. 
 

Questão 9: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

A aplicação de penalidades disciplinares aos servidores deve guardar relação   
 
a)  direta com o que está expressamente previsto na lei, podendo, no entanto, a autoridade 
deixar de aplicá-la no caso do servidor não ter praticado nenhuma infração anteriormente.  
 
b)  não só com a natureza e a gravidade da infração cometida, mas também com os danos 
que ela causar ao serviço público.  
 
c)  com a gravidade do ato, a exemplo da penalidade de demissão, que somente pode ser 
aplicada em caso de reincidência.  
 
d)  com a natureza do ato, a exemplo da demissão, que só pode ser aplicada em caso de 
infração disciplinar que também configure crime.  
 
e)  com os danos causados, a exemplo da penalidade de demissão, que poderá ser 
convertida em multa, no caso da infração cometida, embora grave, não ter surtido prejuízos 
ao erário.  
 

Questão 10: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019 

Uma autarquia responsável pela fiscalização sanitária em determinado município autuou um 
estabelecimento comercial que não atendia as disposições legais, impondo multa à pessoa 
jurídica. A atuação da autarquia 
 
a)  configura expressão de poder de polícia, passível de ser exercido pelas autarquias, 
pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração indireta. 
 
b)  se insere em competência decorrente de poder disciplinar, que abrange a possibilidade 
de imposição de penalidades aos administrados. 
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c)  excede os limites do poder de polícia, permitido apenas aos entes dotados de 
personalidade jurídica de direito público, entre os quais não se insere a autarquia. 
 
d)  demanda convalidação por ato do Chefe do Executivo, tendo em vista que as autarquias 
não possuem autonomia para imposição de multas, apenas para fiscalização. 
 
e)  está em desacordo com os limites permitidos em razão da natureza jurídica do ente, ao 
qual não é dado exercer poder de polícia. 
 

Questão 11: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Constitui exemplo de atuação da Administração pública fundada no exercício do poder de 
polícia: 
 
a)  Interdição e demolição de construção com risco de desabamento. 
 
b)  Permissão de uso de imóvel público para particular que se responsabilize por sua guarda. 
 
c)  Declaração de inidoneidade à particular que fraudou procedimento licitatório. 
 
d)  Concessão de serviço público à exploração privada, sujeito às normas fixadas pelo poder 
concedente. 
 
e)  Aplicação de penalidade a servidor público, observado o devido processo legal e o 
contraditório. 
 

Questão 12: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

O Princípio da Separação de Poderes é compatível com a atribuição de poder normativo ao 
Executivo, tendo em vista que no exercício dessas funções, 
 
a)  as autoridades devem praticar atos que produzam efeitos internos à Administração 
pública, não disciplinando as relações individuais dos administrados. 
 
b)  os usuários não podem ser instados a seguir as ordens e regras emanadas da 
Administração pública, considerando que somente a lei pode ter caráter autônomo. 
 
c)  a Administração pública deve respeitar a repartição constitucional de competências, 
somente podendo editar atos normativos de caráter geral e abstratos nos casos 
expressamente autorizados ou diante de lacunas legislativas. 
 
d)  a edição de decretos deverá observar os limites expressamente estabelecidos na 
Constituição para implicar caráter autônomo às suas disposições. 
 
e)  as disposições de cunho regulamentar não podem ter conteúdo inovatório, devendo ser 
homologadas pelo órgão legislador competente para a expedição do diploma 
regulamentado. 
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Questão 13: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

As unidades de atuação denominadas órgãos públicos  
 
a)  integram a estrutura da Administração pública direta, mas não da Administração pública 
indireta, cujos plexos de competência denominam-se entidades.  
 
b)  integram a estrutura da Administração pública direta e da indireta e não têm 
personalidade jurídica, ao contrário das entidades.  
 
c)  têm personalidade jurídica própria e distinta da entidade que integram.  
 
d)  não têm personalidade jurídica própria, quando integram a estrutura da Administração 
pública direta, mas são unidades de atuação, da Administração indireta, dotadas de 
personalidade jurídica.  
 
e)  confundem-se com os agentes públicos por congregarem as funções que estes exercem, 
sendo o todo do qual aqueles são a parte.  
 

Questão 14: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Na hipótese de a Administração pública estadual pretender descentralizar serviço de sua 
competência para atribuí-lo a pessoa jurídica ainda inexistente, sujeita a regime jurídico 
administrativo e com personalidade de direito público,  
 
a)  deve criar por lei específica autarquia, que passará a integrar a Administração pública 
indireta estadual.  
 
b)  deve obter autorização legislativa para criar autarquia, que integrará a Administração 
pública direta.  
 
c)  pode criar autarquia ou empresa pública, a primeira instituída por lei e a segunda pelo 
registro de seus atos constitutivos, ambas integrantes da Administração pública indireta.  
 
d)  pode escolher entre criar autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista, 
todas por lei específica, a última por lei complementar e as três integrantes da Administração 
pública indireta.  
 
e)  deve criar por lei específica autarquia, que passará a integrar a Administração pública 
direta estadual juntamente com o ente instituidor.  
 

Questão 15: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

A constituição de uma pessoa jurídica para integrar a Administração indireta depende 
 
a)  de autorização legislativa para instituição, no caso das sociedades de economia mista, 
cujo regime jurídico típico de direito privado não afasta a necessidade de se submeter a 
determinadas regras e princípios aplicáveis às pessoas jurídicas de direito público. 
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b)  de lei para criação do ente, quando se tratar de empresas estatais de natureza jurídica 
típica de direito privado, independente do objeto social, não se lhes aplicando o regime 
jurídico de direito público. 
 
c)  de lei autorizativa, no caso das autarquias, seguida de afetação de patrimônio e 
arquivamento de atos constitutivos segundo a legislação civil vigente. 
 
d)  do arquivamento dos atos constitutivos no caso das autarquias, seguido de edição de 
Decreto homologatório pelo Chefe do Executivo. 
 
e)  de lei autorizativa para criação de qualquer ente, independentemente da natureza 
jurídica, fazendo constar como anexo do ato normativo os atos constitutivos da pessoa 
jurídica. 
 

Questão 16: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018 

Uma sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos de abastecimento de 
água à população 
 
a)  integra a Administração pública indireta, submetendo-se a regime jurídico de direito 
privado em suas relações, sejam elas contratuais ou funcionais, o que impede a submissão 
das mesmas a normas e princípios típicos da Administração direta. 
 
b)  não se submete à necessidade de realização de licitações para contratação de serviços 
e outros objetos pertinentes à sua gestão operacional, pois se trata de pessoa jurídica de 
direito privado. 
 
c)  responde civilmente pelos danos causados por seus servidores no exercício de suas 
funções, sob a modalidade subjetiva, para evitar concorrência desleal e ofensa ao princípio 
da isonomia. 
 
d)  tem regime de bens integralmente aderente ao regime jurídico de direito público, para 
tutela do seu escopo de atividades, sendo necessária lei formal para autorizar a alienação 
de qualquer de seus bens. 
 
e)  submete-se à responsabilidade extracontratual nos mesmos moldes da Administração 
direta, em razão do seu escopo de atuação, respondendo objetivamente pelos danos 
causados por seus agentes no exercício de suas atividades. 
 

Questão 17: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018 

Cinco alunos de determinada escola pública estadual, beneficiados por transporte escolar 
gratuito custeado pelo Estado, durante o percurso entre a unidade escolar e as respectivas 
residências, sofreram danos físicos, alguns de grande proporção, em razão de acidente de 
veículo envolvendo a van escolar que os conduzia. Em razão destes fatos, os pais dos 
acidentados procuraram a Defensoria Pública para responsabilizar o Estado, responsável 
pelo transporte, que  
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a)  responde subjetivamente pelos danos causados aos alunos, na hipótese de comprovação 
de culpa do motorista da van, por se tratar de transporte gratuito.  
 
b)  não reponde pelos danos causados aos alunos, que devem acionar o responsável direto 
pelo acidente, na hipótese de ser comprovada culpa concorrente de terceiro.  
 
c)  responde pelos danos causados aos alunos de forma objetiva, desde que o referido 
serviço de transporte não seja prestado por concessionária de serviço público, hipótese em 
que apenas esta responde objetivamente pelos danos.  
 
d)  responde objetivamente pelos danos materiais e morais causados aos alunos, bastando 
a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e os prejuízo sofridos 
pelos mesmos, cabendo ao ente público mover ação de regresso contra o responsável direto 
nos casos de dolo ou culpa.  
 
e)  responde subjetivamente pelos danos causados aos alunos, sendo necessária, na 
hipótese, a comprovação de dolo ou culpa do motorista da van, servidor público em desvio 
de função.  
 

Questão 18: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

A responsabilidade do Estado pode se dar em razão da celebração de contratos, no que se 
refere ao contratado, e extracontratualmente, 
 
a)  pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não sendo necessário a 
demonstração de culpa ou dolo, mas sim do nexo de causalidade entre a conduta dos 
servidores e os danos sofridos. 
 
b)  pelos danos comissivos que os agentes e prestadores de serviços públicos causarem a 
terceiros, desde que demonstrado o dolo na conduta vedada pela Constituição Federal. 
 
c)  pelas ações ilícitas cometidas pelos agentes públicos, não sendo necessário demonstrar 
o nexo de causalidade, apenas o prejuízo sofrido, de forma inequívoca. 
 
d)  pela modalidade subjetiva, que somente autoriza a responsabilidade subjetiva se vier a 
ser comprovado o dolo ou a culpa do agente público. 
 
e)  pelos danos causados ao patrimônio das vítimas, no caso de danos dessa natureza, que 
prescindem de comprovação de culpa e nexo causal. 
 

Questão 19: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018 

Os servidores que integram o corpo funcional de autarquias e fundações 
 
a)  podem praticar atos que acarretem responsabilidade civil às pessoas jurídicas que 
representam, o que não afasta a possibilidade de responsabilização pessoal, na esfera 
administrativa e civil, o que abrange configuração de atos de improbidade, assim como não 
afasta a possibilidade de se submeterem a processo criminal independente. 
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b)  enquadram-se no conceito legal de agente público para fins de caracterização de ato de 
improbidade, admitindo-se, no entanto, em relação aos mesmos, tipificação somente nas 
hipóteses de conduta dolosa, como proteção à lisura de suas atividades. 
 
c)  podem figurar como sujeitos passivos de ação de improbidade, em qualquer das 
modalidades tipificadas como tal, sendo desnecessária comprovação de dolo para a 
configuração das mesmas, na medida em que o exercício de cargo público exige maior 
responsabilidade. 
 
d)  editam atos administrativos e atos materiais de outras naturezas, no regular exercício 
de suas funções, não se responsabilizando pessoalmente pelas consequências dos mesmos, 
na medida em que o fazem em nome da pessoa jurídica que representam. 
 
e)  estão sujeitos a responsabilidade civil, criminal e administrativa, não abrangendo a 
prática de ato de improbidade se não tiver havido prejuízo ao erário, pois fica presumida a 
boa-fé desses agentes públicos. 
 

Questão 20: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

A nomeação para cargos em comissão implica  
 
a)  a necessidade de suprir a ausência de servidores efetivos para o desempenho das 
atividades essenciais dos entes públicos.  
 
b)  a possibilidade de demissão dos servidores que os ocupam, desde que seja instaurado 
processo administrativo disciplinar com prévia garantia do direito de defesa e do 
contraditório.  
 
c)  limitação para a realização de concursos públicos, que só podem se dar para o 
preenchimento de cargos efetivos relativos a serviços essenciais, como saúde e segurança 
pública.  
 
d)  possibilidade de exoneração a pedido desses servidores, mas também por decisão da 
autoridade superior competente, independentemente de processo administrativo.  
 
e)  o início de prazo legal para instaurar concurso público para preencher os cargos públicos 
que estão sendo ocupados pelos comissionados.  
 

 

Questão 21: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018 

Atualmente o ordenamento jurídico prevê a existência do Regime Geral de Previdência Social 
e do Regime Próprio de Previdência Social, este último aplicável aos servidores  
 
a)  públicos, titulares de cargos efetivos ou não, desde que tenham ingressado no serviço 
público por concurso, após 19/12/2003, data da Emenda Constitucional de n° 41.  
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b)  dos entes federativos que sejam titulares de cargos efetivos e aos empregados públicos 
das suas autarquias e fundações.  
 
c)  titulares de cargos efetivos da Administração pública direta e indireta, inclusive empresas 
públicas e sociedades de economia mista, em razão do regime jurídico único.  
 
d)  dos entes federativos e de suas autarquias e fundações, titulares de cargos efetivos.  
 
e)  titulares de cargos efetivos da União, dos Estados e do Distrito Federal, não se aplicando 
aos servidores da Administração indireta de referidos entes, tampouco aos servidores dos 
municípios, em razão do princípio federativo.  
 

Questão 22: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

A Lei n° 8.112/1990 estabelece o Regime Jurídico dos Servidores Públicos  
 
a)  Civis e Militares da União e de suas autarquias, excluídas as de regime especial, e das 
fundações, públicas, federais e privadas.  
 
b)  Federais, da Administração pública direta, não abrangendo os servidores públicos da 
Administração indireta, mesmo que autárquica.  
 
c)  Civis e Militares da União, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das 
fundações públicas federais.  
 
d)  Civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das fundações públicas 
federais.  
 
e)  Federais, da Administração pública direta e indireta, abrangendo os empregados das 
empresas estatais e fundações públicas.  
 

Questão 23: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/Segurança/2018 

A Administração pública federal relaciona-se com seu pessoal por meio de distintos regimes, 
dentre os quais o estabelecido pela Lei nº 8.112/1990, que é aplicável 
 
a)  ao servidor civil da Administração pública federal direta, autárquica e fundacional pública, 
investido em cargo público. 
 
b)  aos empregados públicos e servidores da Administração pública federal direta e indireta, 
inclusive o temporário. 
 
c)  ao servidor civil e militar, investido ou não em cargo público, desde que vinculado à 
Administração pública direta federal. 
 
d)  ao servidor civil, empregado público, titular de cargo em comissão e temporário das 
pessoas jurídicas de direito público federal, em razão do regime jurídico único. 
 

https://pensarconcursos.com/memorex-trf-3/


Clique Aqui e Conheça o Memorex TRF 3 

 

 
38 

e)  a todos os servidores federais civis e aos servidores civis dos demais entes federativos 
e pessoas jurídicas de direito público a eles vinculadas, em razão do princípio federativo. 
 

Questão 24: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Aprovado em concurso público para provimento de cargo junto à Autarquia federal W, João 
não chegou a ser investido, pois não apresentou o diploma universitário exigido, nos termos 
da Lei e do edital, para comprovar, no momento da posse, o nível de escolaridade mínimo 
necessário para o exercício do referido cargo. Inconformado, recorreu ao judiciário. A ação 
deve ser julgada  
 
a)  procedente, pois a aprovação em concurso público gera direito adquirido à nomeação e 
dispensa a comprovação de outros requisitos para investidura.  
 
b)  procedente, pois a comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo deve ser 
feita no momento da inscrição no concurso, sob pena de preclusão consumativa.  
 
c)  improcedente, pois João não preencheu requisito básico para investidura no cargo, a 
despeito de sua aprovação em concurso público.  
 
d)  improcedente apenas se João tiver sido aprovado fora do número de vagas 
disponibilizadas no edital, hipótese em que não há direto subjetivo à nomeação.  
 
e)  improcedente, pois João não tem habilitação legal para o exercício do cargo para o qual 
foi aprovado em concurso público, mas a Administração poderá nomeá-lo para exercer cargo 
diverso, com requisito menor de escolaridade, em razão do princípio da eficiência.  
 

Questão 25: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/Segurança/2018 

Os cargos públicos vagos são preenchidos na Administração pública federal por meio de ato 
denominado provimento, 
 
a)  que tanto pode ser originário como derivado, nas formas nomeação, promoção, 
ascensão e transferência, estas duas últimas aplicáveis aos cargos em comissão. 
 
b)  que, em razão do princípio constitucional do acesso aos cargos por concurso público, 
somente pode ser originário, na forma nomeação, não mais subsistindo o provimento 
derivado. 
 
c)  que pode ser originário ou derivado, sendo formas destes, respectivamente, a nomeação 
e a promoção. 
 
d)  que ocorre tanto para os cargos efetivos como para os cargos em comissão, sendo 
obrigatoriamente originário para os cargos efetivos e derivado para os em comissão. 
 
e)  cujas formas ascensão, transferência e promoção são ínsitas ao sistema de provimento 
em carreira e, por essa razão, possibilitam regularmente o ingresso em carreira diversa 
daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso. 
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Questão 26: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/Segurança/2018 

Considere hipoteticamente que José, servidor público federal estável, cujo vínculo é regido 
pela Lei nº 8.112/1990, tenha sido demitido após regular processo administrativo. 
Inconformado com a decisão, apresentou recurso administrativo, que foi desprovido. 
Recorreu ao Poder Judiciário pleiteando a anulação do referido ato demissório. Na ação 
judicial obteve êxito, tendo o judiciário anulado o ato administrativo de demissão. Intimada 
para dar cumprimento à decisão judicial, a autoridade administrativa federal competente 
 
a)  poderá reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado ou em outro de natureza diversa, 
que esteja vago, decisão de cunho discricionário, que deve levar em conta a necessidade 
do serviço público. 
 
b)  deverá, por ato de reintegração, reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, ou no 
cargo resultante de sua transformação, com ressarcimento de todas as vantagens. 
 
c)  deverá reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, se este estiver vago, ou em outro 
de mesma natureza ou não, na hipótese de o cargo ter sido provido. 
 
d)  deverá reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, mesmo que tenha sido extinto, 
uma vez que a anulação da demissão torna a extinção inexistente. 
 
e)  deverá, por ato de reintegração, reinvesti-lo no cargo anteriormente ocupado, ou no 
cargo resultante de sua transformação, sem direito a ressarcimento de qualquer espécie. 
 

Questão 27: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

De acordo com a Lei nº 8.112/1990, o servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter 
eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior 
 
a)  terá direito ao recebimento de diária, sendo que, na hipótese de o servidor retornar à 
sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, não terá obrigatoriedade 
de restituir o que recebeu em excesso, uma vez que a diária é devida em razão do 
deslocamento e não do tempo de permanência, recebendo o excesso a título de indenização. 
 
b)  não terá direito ao recebimento de diária, uma vez que a diária só é devida nos casos 
em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo e não eventual 
ou temporária. 
 
c)  terá direito ao recebimento de diária, sendo que, na hipótese de o servidor receber 
diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de sessenta dias. 
 
d)  terá direito ao recebimento de diária somente na hipótese de afastamento dentro do 
território nacional, sendo indevida por expressa vedação legal quando o deslocamento 
ocorrer para o exterior. 
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e)  terá direito ao recebimento de diária que será concedida por dia de afastamento, sendo 
devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a 
União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. 
 

Questão 28: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019 

Um servidor público recém nomeado para cargo efetivo na Administração direta foi 
convidado para representar o Brasil em conselho internacional situado no exterior, com 
competência deliberativa em matéria comercial. O servidor, que conta apenas com 15 meses 
de cargo público, mas possui notório conhecimento na área, o que motivou o convite, 
 
a)  não poderá representar o Brasil para a finalidade indicada, o que é permitido apenas aos 
servidores titulares de cargos efetivos que já tenham sido devidamente confirmados. 
 
b)  não poderá aceitá-lo, pois o estágio probatório em curso não permite ao servidor a 
concessão de nenhuma licença ou afastamento, privativos de servidores efetivos. 
 
c)  poderá assumir a representação do Brasil, ficando antecipadamente concluído o período 
de estágio probatório em razão da superioridade das funções a serem desempenhadas em 
nível internacional. 
 
d)  poderá pleitear afastamento, prosseguindo com o cumprimento do estágio probatório 
na localidade onde se situa o organismo internacional que passará a integrar, sendo de rigor 
adaptação dos critérios de avaliação às novas atividades desenvolvidas. 
 
e)  poderá ser afastado para desempenhar as funções no organismo internacional, 
operando-se a suspensão do estágio probatório, que voltará a transcorrer após o 
encerramento da representação no exterior. 
 

Questão 29: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Suponha que determinado servidor público federal tenha solicitado licença para tratar de 
interesses particulares, a qual, contudo, restou negada pela Administração. Entre os 
possíveis motivos legalmente previstos para negativa, nos termos disciplinados pela Lei nº 
8.112/1990, se insere(m): 
 
I. Estar o servidor no curso de estágio probatório. 
II. Ser o servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. 
III. Razões de conveniência da Administração. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
a)  I, II e III. 
b)  II, apenas. 
c)  II e III, apenas. 
d)  I e III, apenas. 
e)  I e II, apenas. 
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Questão 30: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019 

Os servidores públicos estatutários podem ser responsabilizados, considerando o disposto 
na Lei nº 8.112/1990, 
 
a)  em âmbito civil, de forma solidária e em conjunto com a União, sob a modalidade 
objetiva. 
 
b)  em âmbito civil, administrativo e penal, sendo causa de exclusão de responsabilidade a 
absolvição na última esfera. 
 
c)  em todas as esferas, ou seja, penal, civil e administrativa, desde que ajam com dolo. 
 
d)  civilmente, em caso de culpa ou dolo, podendo ser acionados pela União em caráter 
regressivo. 
 
e)  civil e administrativamente, desde que atuem com dolo. 
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Direito Constitucional 

 

Questão 1: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/2018 

À luz da Teoria Geral da Constituição, 
 
a)  as normas programáticas são aquelas que possuem aplicabilidade direta, integral e 
imediata. 
 
b)  a desconstitucionalização é o fenômeno jurídico que prevê que as normas da constituição 
anterior são recepcionadas pela nova ordem como normas infraconstitucionais. 
 
c)  há hierarquia entre as normas constitucionais, sendo que aquelas classificadas como 
materialmente constitucionais apresentam maior valor que as classificadas tão somente 
como formalmente constitucionais. 
 
d)  com a promulgação de uma nova Constituição, a legislação infraconstitucional anterior 
perde completa e integralmente a sua validade. 
 
e)  o preâmbulo da Constituição Federal brasileira é norma de reprodução obrigatória nas 
Constituições Estaduais. 
 

Questão 2: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019 

Segundo o artigo 4º da Constituição Federal brasileira, a República Federativa do Brasil 
rege-se nas suas relações internacionais por diversos princípios, NÃO sendo um desses 
princípios a 
 
a)  garantia do desenvolvimento nacional. 
b)  independência nacional. 
c)  autodeterminação dos povos. 
d)  não intervenção. 
e)  concessão de asilo político. 
 

Questão 3: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais,  
 
a)  todo o poder emana de Deus, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo 
povo, nos termos da Constituição.  
 
b)  são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, 
o Judiciário e o Moderador.  
 
c)  constituem, dentre outros, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.  
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d)  a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e 
cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações.  
 
e)  a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre 
os povos para o progresso da humanidade.  
  
  
 

Questão 4: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018 

A Constituição Federal de 1988 tem, como uma de suas características mais marcantes, a 
preocupação com a tutela dos direitos humanos, não sendo exagero afirmar que, dentre 
todas as constituições brasileiras, a vigente é a que mais se destacou nesse tópico. 
  
Nesse contexto, a Constituição elenca, como fundamentos da República Federativa do 
Brasil: 
 
a)  a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento 
nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades 
sociais e regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 
b)  a independência nacional; a prevalência dos direitos humanos; a autodeterminação dos 
povos; a não intervenção; a igualdade entre os Estados; a defesa da paz; a solução pacífica 
dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos para o 
progresso da humanidade e concessão de asilo político. 
 
c)  a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
 
d)  a obediência da Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
 
e)  a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do trabalho 
e da livre iniciativa e o pluralismo político. 
 

Questão 5: FCC - Ag Pen (IAPEN)/IAPEN/2018 

Uma das características atribuídas aos direitos e garantias individuais previstos no art. 5º 
da Constituição Federal é que eles não podem ser alterados ou modificados nem mesmo 
por proposta de emenda constitucional. Tais regras da Constituição Federal são chamadas 
de 
 
a)  regras fundamentais. 
b)  principios originários. 
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c)  cláusulas pétreas. 
d)  direitos cogentes. 
e)  pactos federados. 
 

Questão 6: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019 

Deoclécio e Demóstenes, estudantes universitários, vivendo atualmente um cenário político 
conturbado, ao estudarem a Constituição Federal Brasileira, dentre os direitos e garantias 
individuais, verificaram que 
 
a)  ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei. 
 
b)  será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião somente após 
decisão definitiva da qual não cabe mais recurso, proferida pelo país no qual o acusado 
praticou o crime. 
 
c)  o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com 
representação no Congresso Nacional, 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. 
 
d)  a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados no prazo 
obrigatório de cento e vinte dias ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por 
ele indicada. 
 
e)  são a todos assegurados, mediante o pagamento de taxas que serão fixadas 
obrigatoriamente por lei complementar, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
 

Questão 7: FCC - Ag Fom Ex (AFAP)/AFAP/2019 

Em relação aos direitos e garantias individuais expressos na Constituição da República 
Federativa do Brasil, é correto afirmar que 
 
a)  o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial, salvo em caso de flagrante delito. 
 
b)  a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz 
competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada até o primeiro dia útil 
subsequente à prisão. 
 
c)  o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-
lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 
 
d)  conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 
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e)  o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu 
interrogatório policial, salvo nos casos de investigações relativas a organizações criminosas. 
 

Questão 8: FCC - Ass TF (Manaus)/Pref Manaus/"Sem Área"/2019 

Nos termos do que determina a Constituição da República Federativa do Brasil, acerca dos 
direitos e garantias fundamentais, 
 
a)  qualquer cidadão é parte legítima para propor mandado de injunção 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. 
 
b)  nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tortura, terrorismo 
ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
 
c)  conceder-se-á habeas data para assegurar ao impetrante o conhecimento de 
informações relativas a qualquer pessoa, constantes de registros ou bancos de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público. 
 
d)  nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do dano causado pelo infrator. 
 
e)  o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado 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. 
 

Questão 9: FCC - OET (DETRAN SP)/DETRAN SP/2019 

De acordo com o que estabelece a Constituição Federal de 1988, 
 
a) todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ainda que seu sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado. 
 
b) no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
 
c) ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, ainda que as invoque com a intenção de se eximir de obrigação legal a todos 
imposta e de se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. 
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d) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer e observados os imperativos de necessidade do Estado e 
da coletividade. 
 
e) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura, ressalvada a necessidade de licença prévia da autoridade 
competente nos casos de segurança da sociedade e do Estado. 
 

Questão 10: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019 

Será compatível com a disciplina dos direitos e garantias fundamentais na Constituição 
Federal a 
 
a)  obtenção de certidões em repartições públicas, mediante o pagamento de taxas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 
 
b)  determinação, pela autoridade policial competente, da interceptação de comunicações 
telefônicas, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 
 
c)  utilização, pela autoridade competente, de propriedade particular, no caso de iminente 
perigo público, assegurada ao proprietário indenização posterior, se houver dano. 
 
d)  imprescritibilidade dos crimes decorrentes da prática de racismo, do tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins e da ação de grupos armados contra a ordem constitucional e 
o Estado democrático. 
 
e)  entrada na casa do indivíduo, independentemente de consentimento do morador, a 
qualquer hora, para cumprimento de determinação judicial. 
 

Questão 11: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019 

Adão desmaiou no jardim de sua casa no momento em que Adelina transitava na frente do 
imóvel. A pedestre então empurrou o portão e adentrou o imóvel, durante a noite, para 
prestar socorro a Adão. De acordo com a Constituição Federal, Adelina 
 
a)  não agiu corretamente, pois não podia ter entrado no imóvel de Adão, já que a casa é 
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador. 
 
b)  agiu corretamente, pois podia ter penetrado no imóvel de Adão, já que o fez para lhe 
prestar socorro. 
 
c)  não agiu corretamente, pois podia ter entrado no imóvel de Adão apenas no caso de 
flagrante delito, já que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador. 
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d)  agiu corretamente, pois é permitida a penetração no imóvel de Adão sem o seu 
consentimento apenas para prestar socorro e por determinação judicial em qualquer 
horário, seja durante o dia ou à noite. 
 
e)  não agiu corretamente, pois podia ter entrado no imóvel de Adão apenas com a sua 
permissão ou, durante o dia, por determinação judicial, já que a casa é asilo inviolável do 
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. 
 

Questão 12: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018 

Considerando as normas constitucionais que garantem o direito à igualdade, é 
INCOMPATÍVEL com a Constituição Federal a edição de lei que estabeleça  
 
a)  incentivos específicos para a proteção do mercado de trabalho da mulher.  
 
b)  idade mínima da mulher inferior à idade mínima do homem, como requisito para 
aquisição da aposentadoria voluntária por servidor público titular de cargo efetivo.  
 
c)  prestação alternativa a ser cumprida pelo indivíduo que recusar-se, por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, a cumprir obrigação legal a todos imposta.  
 
d)  o direito à gratuidade do habeas corpus e do habeas data apenas aos reconhecidamente 
pobres.  
 
e)  que 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.  
 

Questão 13: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018 

De acordo com as normas constitucionais que dispõem sobre a liberdade do indivíduo, é 
juridicamente admissível  
 
a)  a prisão de indivíduo, sem ordem judicial, em razão de flagrante delito.  
 
b)  a concessão de mandado de segurança contra ato ilegal ou praticado com abuso de 
poder, que caracterize violência ou coação contra a liberdade de locomoção do indivíduo, 
ainda que contra o ato seja cabível a impetração de habeas corpus.  
 
c)  o ato da autoridade judicial que informa ao preso que serão considerados verdadeiros 
os fatos pelos quais é acusado, caso se negue a responder às perguntas do juiz.  
 
d)  a sentença penal que condene o réu à pena alternativa de trabalhos forçados em lugar 
da pena de prisão.  
 
e)  a sentença penal que aplica lei, editada posteriormente ao cometimento do crime, que 
aumenta a pena prevista na lei vigente à data do crime.  
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Questão 14: FCC - Ass TD (DPE AM)/DPE AM/Assistente Técnico Administrativo/2018 

João, estrangeiro, residente no país há 10 anos, foi acusado de prática de crime doloso 
contra a vida cometido no Brasil, tendo sido julgado por este fato perante tribunal do júri 
brasileiro. Paralelamente, foi condenado em seu país de origem por manifestarse, 
publicamente, em contrário à política praticada pelo Governo, o que lá é considerado crime. 
Em razão dessa condenação, a justiça estrangeira requereu ao Brasil a extradição de João. 
Considerando essa situação à luz da Constituição Federal, o tribunal do júri  
 
a)  não poderia ter julgado João, uma vez que o acusado é estrangeiro, embora tenha direito 
à aquisição da nacionalidade brasileira, não havendo, todavia, vedação constitucional para 
que a extradição seja deferida.  
 
b)  não poderia ter julgado João, uma vez que o acusado é estrangeiro, não tendo 
preenchido os requisitos para aquisição da nacionalidade brasileira, não podendo, ademais, 
ser deferida a extradição em razão da natureza do crime pelo qual João foi condenado em 
seu país de origem.  
 
c)  não poderia ter julgado João, uma vez que somente lhe compete julgar os crimes 
culposos contra a vida, não podendo, ademais, ser deferida a extradição em razão do tempo 
de permanência de João no Brasil, o que lhe confere direito à aquisição da nacionalidade 
brasileira.  
 
d)  poderia ter julgado João, mas a extradição não poderá ser deferida em razão da natureza 
do crime pelo qual João foi condenado em seu país de origem.  
 
e)  poderia ter julgado João, não havendo vedação constitucional para que a extradição seja 
deferida.  
 

Questão 15: FCC - AssT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018 

A realização de reunião de pessoas, em via pública, para manifestar apoio ou repúdio à 
adoção de determinada política pública, é assegurada pela Constituição Federal, desde que 
 
a)  pacífica, sem armas e que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o 
mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, não dependendo 
de autorização. 
 
b)  pacífica e sem armas, mediante autorização prévia da autoridade competente. 
 
c)  para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, sendo ademais vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento. 
 
d)  haja lei municipal que autorize a realização de reuniões no local escolhido. 
 
e)  pacífica, sem armas e realizada durante o dia, mediante autorização judicial. 
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Questão 16: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

A Constituição Federal estabelece que  
 
a)  é possível a admissão em um processo criminal de uma prova ilícita, desde que haja 
aceitação por parte do réu.  
 
b)  ocorrerá automaticamente a perda da nacionalidade, em qualquer hipótese, caso o 
cidadão brasileiro adquira outra nacionalidade.   
 
c)  nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.  
 
d)  homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo inconstitucional todo 
dispositivo legal que estabeleça qualquer forma de distinção entre os gêneros.  
 
e)  a autoridade policial poderá determinar a entrada em domicílio, sem o consentimento 
do morador, durante o dia, para a realização de busca e apreensão de objetos que possam 
servir de provas em processo criminal.  
 

Questão 17: FCC - Tec Fis Ag (AGED MA)/AGED MA/2018 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5°, estabelece direitos e garantias 
fundamentais aos cidadãos residentes no Brasil. Um destes direitos é a  
 
a)  livre associação profissional ou sindical desde que o Estado autorize e monitore as 
atividades.  
 
b)  liberdade de crença ou religião e livre exercício de cultos permitidos pelas autoridades 
competentes.  
 
c)  indenização por dano material ou moral no caso da vida privada, da honra ou da imagem 
serem atingidas.  
 
d)  livre manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato.  
 
e)  capacidade para propor ação popular destinada a denunciar abusos de poder ou conduta 
do poder judiciário.  
 

Questão 18: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Apoio Técnico Administrativo/2018 

À luz da disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais, 
 
a)  ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança. 
 
b)  é permitida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 
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c)  nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do dano causado. 
 
d)  conceder-se-á habeas corpus para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
mandado de segurança ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público. 
 
e)  são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio de interceptação telefônica, 
ainda que autorizada pela autoridade judicial. 

 
 

Questão 19: FCC - Tec Leg (ALESE)/ALESE/Taquigrafia/2018 

Ao disciplinar os Direitos e Garantias Fundamentais, a Constituição Federal estabelece: 
 
a)  Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, 
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
 
b)  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, civil, e instrução processual 
administrativa. 
 
c)  A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas depende de autorização 
estatal, sendo permitida, ainda, interferência do Estado em seu funcionamento. 
 
d)  A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, 
poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. 
 
e)  A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem 
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante qualquer horário do dia ou da noite, por determinação judicial. 
 

Questão 20: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Está em conformidade com os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição 
Federal a decisão 
 
a)  judicial que autoriza a autoridade competente a ingressar no domicílio do réu, durante 
a noite, sem seu consentimento, para que seja cumprido mandado de prisão expedido após 
o trânsito em julgado de sentença condenatória penal. 
 
b)  judicial que autoriza a quebra do sigilo telefônico para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal, sendo incabível decisão judicial para determinar a mesma 
providência para fins de instrução processual civil. 
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c)  de membro do Ministério Público que autoriza o ingresso em domicílio, sem 
consentimento do morador, durante o dia, para que seja preso o devedor de obrigação 
alimentícia. 
 
d)  de membro do Ministério Público que determina a suspensão das atividades de 
associação que persiga fins ilícitos. 
 
e)  administrativa segundo a qual o direito à razoável duração do processo e aos meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação não se aplica no âmbito administrativo, mas 
apenas no judicial. 
 

Questão 21: FCC - Tec Prev (SEGEP MA)/SEGEP MA/2018 

Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, considere: 
 
I. A Constituição Brasileira prevê o devido processo legal, com garantias de ampla defesa e 
contraditório, no tocante aos processos judiciais; já quanto aos processos administrativos, 
a Constituição somente exige pleno respeito a essas garantias nos processos contra 
servidores públicos pela prática de falta funcional. 
 
II. O direito fundamental à razoável duração do processo e aos meios que garantam a 
celeridade de sua tramitação refere-se tanto aos processos judiciais quanto aos processos 
administrativos. 
 
III. O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos aplica-se apenas para finalidade de propositura de ações judiciais. 
 
Está correto o que consta em 
 
a)  I, II e III. 
b)  I e II, apenas. 
c)  I e III, apenas. 
d)  II, apenas. 
e)  III, apenas. 
 

Questão 22: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

A Constituição Federal, ao disciplinar o direito fundamental à propriedade, ao mesmo tempo 
estabelece mecanismos de proteção, e enumera algumas situações de intervenção do 
Estado na propriedade privada, regime esse que compreende a regra segundo a qual 
 
a)  aos autores pertence o privilégio temporário para utilização de sua obra, transmissível 
aos herdeiros, pelo tempo que a lei complementar fixar. 
 
b)  a autoridade competente poderá utilizar, no caso de perigo público iminente, a 
propriedade particular, assegurado, nessa hipótese, direito à prévia indenização, em 
dinheiro. 
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c)  a desapropriação poderá ocorrer por necessidade, utilidade pública ou por interesse 
social, tendo como requisito constitucional inafastável a ulterior indenização em dinheiro. 
 
d)  o direito de herança é garantido, sendo que a sucessão 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 lei assegurará aos autores de inventos industriais o direito exclusivo de sua utilização, 
publicação ou reprodução, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas, imagem, moral e voz humanas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista a função social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do 
País. 
 

Questão 23: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Técnico de Arquivo e Biblioteca/2018 

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, contidos na Constituição da República 
Federativa do Brasil, 
 
a)  a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento 
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a 
qualquer tempo, por determinação judicial. 
 
b)  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. 
 
c)  todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde 
que mediante prévia autorização e sem frustrar outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local. 
 
d)  é plena a liberdade de associação para fins lícitos, devendo as de caráter paramilitar ser 
previamente autorizadas pelo Ministério da Defesa. 
 
e)  as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, para ambos os casos, o trânsito em julgado. 
 

Questão 24: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Agente de Polícia Legislativa/2018 

À vista das disposições constitucionais, os direitos e garantias fundamentais 
 
a)  são apenas aqueles especificamente expressos na Constituição Federal, no tópico a eles 
especialmente destinado, podendo ser aumentados ou diminuídos por meio de Emenda 
Constitucional. 
 
b)  expressos na Constituição Federal 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. 
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c)  poderão ser assegurados em tratados e convenções internacionais, que serão 
equivalentes às emendas constitucionais se forem aprovados, em dois turnos, em cada uma 
das Casas do Congresso Nacional, pelo voto de 2/5 de seus membros. 
 
d)  não expressos na Constituição Federal serão assegurados em território nacional apenas 
se constarem de tratados internacionais que forem aprovados pela maioria absoluta dos 
integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e homologados por Decreto do 
Presidente da República. 
 
e)  somente terão aplicação, por meio de suas normas definidoras, após a edição de lei 
complementar aprovada por 4/5 dos membros do Congresso Nacional. 
 

Questão 25: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Fotógrafo/2018 

Considerando o que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil acerca dos 
direitos e garantias fundamentais, 
 
a)  nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, apenas na hipótese de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da 
lei. 
 
b)  o preso será informado de seus direitos e obrigações, entre as quais a de permanecer 
calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 
 
c)  conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, ou 
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. 
 
d)  ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de crime propriamente militar. 
 
e)  nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o 
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
 

Questão 26: FCC - TJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Telefonia/2018 

A Constituição Federal assegura a liberdade de religião como direito individual fundamental, 
 
a) mas sujeita o exercício dos cultos religiosos à prévia autorização administrativa, salvo se 
praticados em locais abertos ao público. 
 
b) mas não permite a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de 
internação coletiva por razões de segurança. 
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c) mas não permite que seja invocada pelo indivíduo para que se exima de obrigação legal 
imposta a todos, não lhe garantindo a opção pelo cumprimento de obrigação alternativa em 
caso de recusa por motivo religioso. 
 
d) mas exige prévia autorização administrativa para que seja exercida coletivamente em 
locais abertos ao público, para que não seja prejudicado o exercício de outras liberdades. 
 
e) permitindo, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa em hospitais públicos. 
 

Questão 27: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018 

Segundo a Constituição Federal, NÃO haverá penas 
  
I. de caráter perpétuo. 
II. de perda de bens e valores. 
III. de banimento. 
IV. cruéis. 
V. de interdição temporária de direitos. 
  
Está correto o que se afirma APENAS em 
 
a)  I, II e III. 
b)  II e IV. 
c)  I, IV e V. 
d)  II, III e V. 
e)  I, III e IV. 
 

Questão 28: FCC - Tec Min (MPE PE)/MPE PE/Administrativa/2018 

De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, 
 
a)  a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
detenção, nos termos da lei. 
 
b)  as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades 
suspensas por decisão judicial transitada em julgado. 
 
c)  no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 
 
d)  é assegurada, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras 
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, exceto nas atividades desportivas. 
 
e)  são gratuitas as ações de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, bem 
como, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. 
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Questão 29: FCC - Ass Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018 

De acordo com o art. 5o da Constituição Federal de 1988, a regra é que os atos processuais 
sejam 
 
a) solenes. 
b) públicos. 
c) secretos. 
d) discretos. 
e) vetustos. 
 

Questão 30: FCC - Ag Pen (IAPEN)/IAPEN/2018 

A respeito dos Direitos e Garantias Fundamentais, previstos na Constituição Federal, 
 
a)  nenhum brasileiro será extraditado, salvo o nato, em caso de crime de terrorismo, ou o 
naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado 
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 
 
b)  aos litigantes, em processos exclusivamente judiciais, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 
 
c)  será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se assim preferir o ofendido ou 
o seu representante. 
 
d)  ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
autoridade policial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei. 
 
e)  a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados 
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 
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Noções dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

 

Questão 1: FCC - DP AM/DPE AM/2018 
 
De acordo com previsão expressa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência NÃO 
afeta a plena capacidade civil da pessoa, para 
 
a)  casar-se e constituir união estável ou para exercer o direito à adoção. 
b)  conservar sua fertilidade ou para outorgar procuração. 
c)  exercer direito à adoção ou para outorgar procuração. 
d)  casar-se e constituir união estável ou para firmar contrato. 
e)  exercer seu direito reprodutivo ou para dispor em testamento. 
 
Questão 2: FCC - DP (DPE AP)/DPE AP/2018 
 
Considere as assertivas abaixo à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n° 
13.146/2015),  
  
I. As pessoas que em razão de enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário 
discernimento para a prática dos atos da vida civil deixaram de ser absolutamente 
incapazes.  
II. A decisão apoiada é imposta à pessoa com deficiência que se enquadre nas hipóteses 
de incapacidade relativa.  
III. O casamento de pessoa com deficiência mental é válido.  
IV. A ignorância, anterior ao casamento, de doença mental grave que, por sua natureza 
torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado, acarreta a anulabilidade do 
casamento.  
  
Está correto o que se afirma APENAS em  
 
a)  II e III. 
b)  I e III. 
c)  I e II. 
d)  II e IV. 
e)  I, II e IV.  
 

Questão 3: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Administrativa/2018 
 
A Lei Brasileira de Inclusão, em seu texto, no que diz respeito ao direito à igualdade e a não 
discriminação, prevê expressamente que a pessoa com deficiência  
 
a)  seja representada por seu curador quando necessário seu consentimento livre e 
esclarecido para a realização de tratamento.  
 
b)  poderá exercer direitos sexuais e reprodutivos desde que assistida por terceiro.  
 
c)  será submetida à esterilização compulsória somente com decisão judicial nesse sentido.  
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d)  não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.  
 
e)  tem direito a diagnóstico e intervenção precoce.  
 

Questão 4: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018 
 
A residência inclusiva, conforme prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência, será 
oferecida à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de 
condições de autossustentabilidade, 
 
a)  sem vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito do SUAS. 
b)  com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito do SUS. 
c)  sem vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito do SUS. 
d)  com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito do SUAS. 
e)  com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, no âmbito da Previdência Social. 
 
Questão 5: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 
 
Fernanda é deficiente visual. Solteira, com trinta e cinco anos de idade, pretende realizar o 
sonho de ser mãe por meio da fertilização in vitro. Já sua amiga, Daiani, também deficiente 
visual, casada com Fabio, deficiente auditivo, pretende adotar uma criança. Nesses casos, 
de acordo com a Lei nº 13.146/2015, 
 
a)  a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, sendo permitido o exercício 
dos direitos reprodutivos, bem como o exercício do direito à adoção. 
 
b)  é proibido o exercício dos direitos reprodutivos, bem como o exercício do direito à 
adoção, em razão exclusivamente da deficiência visual narrada. 
 
c)  é proibido apenas o exercício dos direitos reprodutivos, em razão exclusivamente da 
deficiência visual narrada. 
 
d)  é expressamente proibido apenas o exercício do direito à adoção, em razão 
exclusivamente da deficiência visual narrada. 
 
e)  é expressamente proibido apenas o exercício do direito à adoção, em razão das 
deficiências visual e auditiva narradas. 
 

Questão 6: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Apoio Especializado/Arquitetura/2018 
 
Para fins de aplicação da Lei nº 13.146/2015, as barreiras existentes nos edifícios públicos 
ou privados são barreiras 
 
a)  urbanísticas. 
b)  arquitetônicas. 
c)  atitudinais. 
d)  materiais imperfeitas. 
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e)  informais de espaço. 
 
Questão 7: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/Segurança/2018 
 
Considere os direitos abaixo: 
 
I. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. 
 
II. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte 
coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. 
 
III. Recebimento de restituição de imposto de renda. 
 
IV. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou 
interessada, em todos os atos e diligências. 
 
De acordo com a Lei nº 13.146/2015, a pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário. NÃO são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência, 
ou ao seu atendente pessoal, os direitos indicados APENAS em 
 
a)  II. 
b)  I e IV. 
c)  III. 
d)  III e IV. 
e)  I e II. 
 
Questão 8: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/Segurança/2018 
 
Mirtes, deficiente física, cadeirante, compra ingresso para espetáculo de teatro em prédio 
histórico pertencente ao Estado X. Chegado o dia e a hora do evento, teve seu acesso 
obstado, pois, o único meio para chegar ao seu assento seria por extensa escadaria. Ocorre 
que a reforma do prédio não previu acessibilidade, mantendo-se a estrutura do século XVIII. 
De acordo com a Lei nº 13.146/2015, considera-se barreira qualquer entrave, obstáculo, 
atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como 
o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento 
e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros. No caso hipotético, a dificuldade encontrada por Mirtes pode ser 
classificada como barreira 
 
a)  de transporte. 
b)  Atitudinal. 
c)  Urbanística. 
d)  Arquitetônica. 
e)  Tecnológica 
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Questão 9: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Contabilidade/2018 
 
Segundo expressamente previsto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da 
deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional 
e interdisciplinar e considerará 
 
a) o histórico psiquiátrico; a pontuação em testes cognitivos; os impedimentos, as funções 
e nas estruturas do corpo e as relações familiares e o respaldo efetivo recebido do núcleo 
familiar. 
 
b) a restrição de participação da pessoa avaliada; os impedimentos nas funções e nas 
estruturas do corpo; as relações familiares e o respaldo efetivo recebido do núcleo familiar 
e o histórico psiquiátrico. 
 
c) a limitação no desempenho de atividades; os impedimentos nas funções e nas estruturas 
do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais e a restrição de participação 
da pessoa avaliada. 
 
d) o grau de inclusão social da pessoa avaliada em seu meio comunitário; a limitação no 
desempenho de atividades; a autossuficiência para sua manutenção e o histórico 
psiquiátrico. 
 
e) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, 
psicológicos e pessoais; a pontuação em testes cognitivos e o grau de inclusão social da 
pessoa avaliada em seu meio comunitário. 
 
 

Questão 10: FCC - 2º Ten (PM AP)/PM AP/QOMPS/Fisioterapeuta/2018 
 
Sobre a Lei nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) é correto afirmar: 
 
a)  A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa, exceto em situação de risco de vida. 
 
b)  A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa. 
 
c)  A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa, exceto em caso de autorização familiar. 
 
d)  A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa. 
 
e)  A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação 
afirmativa, compartilhando estes benefícios com familiares. 
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Questão 11: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Apoio Especializado/Infraestrutura em Tecnologia da 
Informação/2019 
 
Maria é pessoa com deficiência e estuda em uma instituição pública de ensino. Nos termos 
da Lei nº 13.146/2015, especificamente no que concerne ao direito à educação da pessoa 
com deficiência, a articulação intersetorial na implementação de políticas públicas constitui 
medida 
 
a)  facultativa apenas às instituições privadas de nível superior de ensino. 
 
b)  obrigatória apenas para as instituições públicas de ensino. 
 
c)  obrigatória apenas para as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de 
ensino. 
 
d)  facultativa tanto para as instituições públicas de ensino, quanto para as instituições 
privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino. 
 
e)  obrigatória tanto para as instituições públicas de ensino, quanto para as instituições 
privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino. 
 
 

Questão 12: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2019 
 
Raquel, pessoa com deficiência, foi ao cinema junto com sua acompanhante. Vale salientar 
que nos cinemas são reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência. A 
propósito do tema e de acordo com a Lei nº 13.146/2015, os espaços e assentos do cinema 
destinados à pessoa com deficiência devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, 
de boa visibilidade, em 
 
a)  alguns setores específicos, distante dos corredores, devidamente sinalizados, adotando-
se áreas segregadas de público e evitando a obstrução das saídas, em conformidade com 
as normas de acessibilidade. 
 
b)  alguns setores específicos, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, adotando-
se áreas segregadas de público e evitando a obstrução das saídas, em conformidade com 
as normas de acessibilidade. 
 
c)  alguns setores específicos, distante dos corredores, devidamente sinalizados, evitando-
se áreas segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas 
de acessibilidade. 
 
d)  todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, adotando-se áreas 
segregadas de público e evitando a obstrução das saídas, em conformidade com as normas 
de acessibilidade. 
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e)  todos os setores, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas 
segregadas de público e obstrução das saídas, em conformidade com as normas de 
acessibilidade. 
 

Questão 13: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2019 
 
Nos termos da Lei nº 13.146/2015, a exigência obrigatória de nível superior, com 
habilitação, prioritariamente, em Tradução e Interpretação em Libras destina-se aos 
Tradutores e Intérpretes de Libras atuantes 
 
a)  nos cursos de graduação e pós-graduação. 
b)  na educação básica. 
c)  em todos os níveis de escolaridade. 
d)  nos cursos de pós-graduação apenas. 
e)  nos cursos de graduação apenas, pois para a pós-graduação são exigidos requisitos 
curriculares adicionais a tais profissionais. 
 
 

Questão 14: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019 
 
Atenção: Para responder à questão, considere o conteúdo de Noções sobre Direitos das 
Pessoas com Deficiência. 
  
Determinado município brasileiro decretou estado de calamidade pública, em razão de 
desastres ocasionados por fortes chuvas na região. 
Clara é pessoa com deficiência e vive no citado município há vinte anos. Nos termos da Lei 
nº 13.146/2015, Clara 
 
a)  não será considerada vulnerável em razão do estado de calamidade pública, mas o poder 
público deverá adotar medidas para sua proteção e segurança. 
 
b)  será considerada vulnerável em razão do estado de calamidade pública, devendo o poder 
público adotar medidas para sua proteção e segurança. 
 
c)  será considerada vulnerável em razão do estado de calamidade pública, devendo o poder 
público adotar medidas apenas para sua proteção. 
 
d)  não será considerada vulnerável, pois apenas em situações de risco e de emergência é 
que isso ocorre, não cabendo, portanto, qualquer medida por parte do poder público. 
 
e)  será sempre considerada vulnerável, independentemente do estado de calamidade 
pública ou de qualquer outra situação, devendo o poder público, em todas as circunstâncias, 
adotar medidas para sua proteção e segurança. 
 

Questão 15: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019 
 
Atenção: Para responder à questão, considere o conteúdo de Noções sobre Direitos das 
Pessoas com Deficiência. 
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Conforme preceitua a Lei nº 13.146/2015, nos processos seletivos para ingresso e 
permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação 
profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas determinadas medidas 
destinadas às pessoas com deficiência, dentre elas, a dilação de tempo. Referida dilação de 
tempo 
 
a)  é empregada apenas nas instituições públicas, uma vez que as instituições privadas não 
estão obrigadas a aplicarem tal medida, desde que utilizem critérios de seleção apropriados 
à pessoa com deficiência. 
 
b)  será igual a todos os candidatos com deficiência, sendo desconsiderada, portanto, a 
demanda apresentada por cada candidato com deficiência. 
 
c)  aplica-se somente na realização do exame para seleção. 
 
d)  não exige prévia solicitação do candidato, bastando a comprovação da deficiência para 
sua aplicação. 
 
e)  exige, para sua aplicação, prévia solicitação do candidato e comprovação da 
necessidade. 
 

Questão 16: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019 
 
João é pessoa com deficiência e pretende passar férias com seus amigos em um bonito 
hotel localizado no estado do Paraná. Referido hotel foi construído em 2010 e possui 150 
dormitórios. Nos termos da Lei no 13.146/2015, o hotel deverá disponibilizar, pelo menos, 
 
a)  2 dormitórios acessíveis. 
b)  10 dormitórios acessíveis. 
c)  15 dormitórios acessíveis. 
d)  5 dormitórios acessíveis. 
e)  7 dormitórios acessíveis. 
 
 

Questão 17: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação/2019 
 
Considere a seguinte situação hipotética: José é pessoa com deficiência e possui imóvel 
para moradia própria, adquirido através de programa habitacional público. Posteriormente, 
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul lançou programa habitacional, com 300 
(trezentas) unidades residenciais. José, interessado no programa, vendeu seu imóvel, 
pretendendo adquirir um novo, também para fins de moradia própria. Nos termos da Lei nº 
13.146/2015, José 
 
a)  goza de prioridade na aquisição do novo imóvel, devendo ser reservadas, no mínimo, 3 
(três) unidades residenciais para as pessoas com deficiência. 
 
b)  goza de prioridade na aquisição do novo imóvel, devendo ser reservadas, no mínimo, 9 
(nove) unidades residenciais para as pessoas com deficiência. 
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c)  não goza de prioridade na aquisição do novo imóvel, pois tal prioridade só é reconhecida 
à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. 
 
d)  não goza de prioridade na aquisição do novo imóvel, pois inexiste prioridade para as 
pessoas com deficiência adquirirem imóveis; o que existe é apenas a reserva de unidades 
destinadas a tais pessoas. 
 
e)  goza de prioridade na aquisição do novo imóvel, devendo ser reservadas, no mínimo, 10 
(dez) unidades residenciais para as pessoas com deficiência. 
 
 

Questão 18: FCC - Ana JD (DPE AM)/DPE AM/Ciências Jurídicas/2018 
 
A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que instituiu o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência, previu como direitos fundamentais da pessoa com deficiência o direito  
 
a)  à não submissão à institucionalização forçada, como direito ligado à vida.  
 
b)  ao diagnóstico e intervenções precoces, como direito fundamental ligado à saúde.  
 
c)  de consentir de forma prévia, livre e esclarecida, antes de qualquer procedimento, 
hospitalização ou pesquisa científica, como direito ligado à reabilitação.  
 
d)  de reserva de percentual de unidades habitacionais, oriundas de programas 
habitacionais, mesmo no caso de não surgirem interessados, como direito ligado à 
habitação.  
 
e)  de prioridade no atendimento, com maior facilidade no campo de trabalho, como direito 
ligado à assistência e previdência social.  
 
 

Questão 19: FCC - Ana Leg (ALESE)/ALESE/Saúde e Assistência Social/Assistência 
Social/2018 
 
A Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), dentre outros temas, trata do 
acesso desse segmento às políticas sociais. 
  
Em seu artigo 39, aborda o direito à assistência social e, em especial, às seguranças 
ofertadas por essa política pública (Política de Assistência Social), incluindo a segurança de 
 
a)  acesso aos serviços de proteção básica e especial, de acolhida em instituições de 
abrigamento, de atendimento domiciliar, em especial quando a pessoa com deficiência tem 
dificuldade de locomoção. 
 
b)  renda, de convivência familiar e comunitária, de prioridade nos postos de atendimento 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para garantir e cumprir com a regra de 
priorização nos serviços públicos em geral. 
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c)  renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia 
e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena 
participação social. 
 
d)  renda, da acolhida e do desenvolvimento de autonomia, para a promoção do acesso a 
direitos e da plena participação social, excluindo a habilitação e a reabilitação na medida 
em que essas são atribuições específicas dos serviços de saúde. 
 
e)  renda, com exclusividade ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) em consonância 
com os critérios previstos pela Lei nº 8.742/1993 (LOAS) e reiterada na Lei nº 12.435/2011 
(Lei do SUAS), segurança de acolhida, de convivência familiar e comunitária. 
 
 

Questão 20: FCC - Prof B (SEDU ES)/SEDU ES/Ensino Fundamental e 
Médio/Matemática/2018 
 
A Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/ 2015) atribui ao poder público, 
entre outras, a obrigação de 
 
a)  implementar sistema próprio de avaliação de aprendizagem de acordo com a 
particularidade de cada deficiência, para garantir sua aprovação. 
 
b)  assegurar acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a 
atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema escolar. 
 
c)  incentivar a aprendizagem de conhecimentos voltados à profissionalização do deficiente, 
a fim de atender as demandas do mercado de trabalho. 
 
d)  garantir encaminhamento médico aos portadores de deficiência quando solicitados pela 
equipe pedagógica da escola. 
 
e)  assegurar o desenvolvimento de métodos e técnicas de ensino, compatíveis às 
necessidades do aluno com deficiência, nas salas de inclusão da rede pública de ensino. 
 
 

Questão 21: FCC - DP AM/DPE AM/2018 
 
O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que 
 
a)  a pessoa com deficiência, uma vez constatada essa condição, está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ações afirmativas. 
 
b)  é considerada deficiente a pessoa com impedimento de curto, médio ou longo prazo de 
natureza física ou mental, de modo a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em condições isonômicas às demais pessoas. 
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c)  é defesa a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com 
deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob alegação de proteção dos direitos de 
propriedade intelectual. 
 
d)  poderá ela ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, ou a tratamento 
compulsório, a fim de garantir seu direito à vida digna. 
 
e)  o consentimento livre, prévio e esclarecido da pessoa com deficiência é prescindível para 
a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. 
 
 

Questão 22: FCC - AJ TRT15/TRT 15/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2018 
 
Considere a seguinte situação hipotética: O programa habitacional “residência: viva com 
harmonia” prevê a entrega de 200 unidades habitacionais. Nesse caso, considerando que o 
programa é subsidiado com recursos públicos, de acordo com a Lei nº 13.146/2015, para 
pessoa com deficiência 
 
a)  deverá ocorrer a reserva de, no mínimo, 3 unidades habitacionais. 
 
b)  deverá ocorrer a reserva de, no mínimo, 6 unidades habitacionais. 
 
c)  deverá ocorrer a reserva de, no mínimo, 12 unidades habitacionais. 
 
d)  não há necessidade de reserva de unidade habitacional uma vez que o programa não 
possui mais que 300 unidades no total. 
 
e)  não há necessidade de reserva de unidade habitacional porque o programa não é 
público, mas subsidiado com recursos públicos. 
 
 

Questão 23: FCC - TJ TRT15/TRT 15/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 
 
Claudiomir é proprietário de uma escola particular de ensino médio. De acordo com a Lei 
nº 13.146/2015, a instituição de Claudiomir, deve assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, 
 
a)  facultativamente, a adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos 
aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, 
a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. 
 
b)  obrigatoriamente, a oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e na 
modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas. 
 
c)  obrigatoriamente, as pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e 
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 
assistiva. 
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d)  obrigatoriamente, a formação e disponibilização de professores para o atendimento 
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 
profissionais de apoio. 
 
e)  facultativamente, a oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos 
de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 
promovendo sua autonomia e participação. 
 
 

Questão 24: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Apoio Especializado/Estatística/2018 
 
Joana é pessoa com deficiência e está grávida de seu primeiro filho, sendo a gestação 
considerada de alto risco. Nos termos da Lei no 13.146/2015, especificamente no que 
concerne ao direito à saúde, 
 
a) é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, por intermédio do SUS, 
não abrangendo, todavia, situações que apresentem níveis de complexidade elevados. 
 
b) Joana não poderá participar na elaboração de políticas de saúde a ela destinadas, vez 
que tal atribuição é exclusiva dos órgãos públicos competentes. 
 
c) as ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem 
assegurar, dentre outros, o atendimento psicológico da pessoa com deficiência inclusive 
para seus familiares e atendentes pessoais. 
 
d) aos profissionais que prestam assistência à pessoa com deficiência, exceto em serviços 
de habilitação, deve ser garantida capacitação inicial e continuada. 
 
e) as diretrizes estabelecidas para as ações e os serviços de saúde pública destinados à 
pessoa com deficiência aplicam-se, também, de forma ampla, a todas as instituições 
privadas. 
 
 

Questão 25: FCC - AJ TRT14/TRT 14/Apoio Especializado/Estatística/2018 
 
Claudio é pessoa com deficiência e pretende participar de processo seletivo para ingresso 
em curso oferecido por instituição de ensino superior. Nos termos da Lei no 13.146/2015, a 
instituição deverá disponibilizar recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 
adequados, 
 
a) independentemente de prévia solicitação, e escolhidos pela própria instituição, que 
avaliará caso a caso de acordo com a necessidade dos candidatos. 
 
b) previamente solicitados e escolhidos por Claudio. 
 
c) previamente solicitados por Claudio, tendo em vista a necessidade de cada candidato 
portador de deficiência, mas escolhidos pela própria instituição. 
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d) independentemente de prévia solicitação, mas escolhidos por Claudio, no dia da 
realização do processo seletivo. 
 
e) os quais independem de solicitação, bem como de qualquer escolha, vez que são 
disponibilizados de forma igualitária a todas as pessoas com deficiência. 
 
 

Questão 26: FCC - AJ TRT2/TRT 2/Administrativa/Contabilidade/2018 
 
O desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, 
sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuem para a 
conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade 
de condições e oportunidades com as demais pessoas, segundo previsto pela Lei no 
13.146/2015, é o objetivo do processo de 
 
a) recuperação da saúde. 
b) inclusão social. 
c) não discriminação da pessoa com deficiência. 
d) habilitação e reabilitação. 
e) terapia comportamental. 
 
 

Questão 27: FCC - Ana Jur (SEAD AP)/SEAD AP/2018 
 
O cuidador social, conforme referido no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
no 13.146/2015), corresponde 
 
a) ao profissional que integra os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com 
deficiência em situação de dependência, para prestar-lhe cuidados básicos e instrumentais. 
 
b) à pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta 
cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades 
diárias. 
 
c) àquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as 
funções de atendente pessoal. 
 
d) à pessoa idônea, com a qual a pessoa com deficiência mantenha vínculos e que goze de 
sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. 
 
e) à pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com 
deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos 
os níveis e modalidades de ensino. 
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Questão 28: FCC - Educ Soc (FCRIA)/FCRIA (AP)/Nível Médio/2018 
 
Vitor, 13 anos, enfrentou obstáculos para frequentar o Ensino Fundamental. Ele tem 
deficiência visual, apresentando cegueira. A mãe de Vitor procura o Educador Social na 
busca de informações necessárias para a garantia de um sistema educacional inclusivo. O 
Educador Social, em conformidade com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) deve informar, que, neste caso específico, cabe ao poder público 
 
a)  ofertar a educação bilíngue, em LIBRAS como primeira língua e, na modalidade escrita, 
a língua portuguesa como segunda língua. 
 
b)  disponibilizar para o educando, tradutores e intérpretes da LIBRAS e contribuir para a 
aprendizagem dos pais na Linguagem Brasileira de Sinais. 
 
c)  ofertar o Sistema Braille e o uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar 
as habilidades funcionais do estudante. 
 
d)  oferecer ao educando o acesso à tecnologia com os mesmos recursos oportunizados às 
demais crianças garantindo a igualdade de oportunidades. 
 
e)  adotar medidas, favorecendo o acesso à aprendizagem no lar, quando a cegueira for 
total. 
 
 

Questão 29: FCC - Educ Soc (FCRIA)/FCRIA (AP)/Nível Superior/Psicólogo/2018 
 
Pedro estava desempregado, sofreu um acidente de carro, e uma das consequências foi a 
perda parcial de sua mobilidade física. Após tratamento e fisioterapia, buscou informações 
sobre sua inserção profissional e direitos. Foi informado que seria necessário a avaliação de 
sua deficiência que, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, de 
06/07/2015, deveria ser realizada por uma equipe 
 
a)  médica que avaliará a limitação no desempenho de atividades e a restrição de 
participação. 
 
b)  multiprofissional e interdisciplinar, com foco biopsicossocial, que avaliará os 
impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 
 
c)  médica de saúde ocupacional que avaliará a limitação no desempenho de atividades e 
condições de reabilitação. 
 
d)  médica de ortopedia, que avaliará as condições físicas da estrutura corporal, 
dimensionando o grau de lesão e incapacitação. 
 
e)  multiprofissional, com foco transdisciplinar que avaliará as possibilidades de re-inserção 
profissional. 
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Questão 30: FCC - Ana Min (MPE PE)/MPE PE/Jurídica/2018 
 
Marilda faz questão de exercer o seu direito ao voto nas próximas eleições. Porém, ela 
possui determinada deficiência que a impede de votar sem o auxílio de outra pessoa. Nesse 
caso, de acordo com a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Marilda 
 
a)  poderá pedir permissão para que seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha, 
devendo ser instaladas seções exclusivas para pessoas com deficiência. 
 
b)  não poderá ser auxiliada na votação por nenhuma pessoa, tendo em vista que o voto é 
secreto, mas poderá justificar sua ausência, ficando isenta do pagamento de multa. 
 
c)  poderá pedir permissão para que seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha, 
sendo vedada a instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com deficiência. 
 
d)  poderá ser auxiliada na votação por pessoa a ser escolhida pelo Presidente da Mesa da 
Seção Eleitoral respectiva, se este assim considerar necessário, tratando-se de ato exclusivo 
e unilateral do Presidente. 
 
e)  tem em seu favor a facultatividade do voto, não podendo ser auxiliada na votação por 
nenhuma outra pessoa, devendo ser instaladas seções eleitorais exclusivas para pessoa com 
deficiência, com equipamentos e materiais adequados. 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

 

Questão 1: FCC - AGA (Pref Recife)/Pref Recife/2019 

De uma caixa com uma certa quantidade de laranjas, decide-se repartir uma parte das 
laranjas a algumas crianças em uma sala, de tal maneira que cada uma receba a mesma 
quantidade de laranjas. Se cada criança receber 10 laranjas, sobrarão 5 laranjas na caixa e, 
se cada criança receber 8 laranjas, sobrarão 19 laranjas na caixa. Se cada criança receber 
7 laranjas, o número de laranjas que sobrarão na caixa será de 
 
a)  29. 
b)  25. 
c)  27. 
d)  26. 
e)  24. 
 

Questão 2: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019 

Todos os habitantes de um determinado município devem receber uma carta da prefeitura, 
entregue em mãos, mediante assinatura de um protocolo. Para realizar o trabalho de 
distribuição dessas cartas, a prefeitura contratou pessoas que serão remuneradas por 
número de entregas realizadas. Cada contratado recebeu um lote de 255 cartas a serem 
entregues. Sua remuneração se dará da seguinte maneira: para as primeiras 128 cartas, 
receberá um real por carta entregue; para as 64 seguintes, receberá 2 reais por carta 
entregue; para as 32 seguintes, 4 reais por carta, e assim por diante, dobrando-se a 
remuneração, por carta entregue, para o cumprimento de metade da parte da tarefa que 
acabou de realizar, de modo que pela entrega da última carta receberá 128 reais. O número 
mínimo de cartas que um contratado deve entregar para receber pelo menos 500 reais é 
 
a)  225. 
b)  213. 
c)  247. 
d)  239. 
e)  231. 
 

Questão 3: FCC - Ap (SABESP)/SABESP/Assistente Administrativo/2019 

Uma equipe de basquete é formada por 15 atletas. As camisas desses atletas são numeradas 
de 92 até 106 e, para um torneio, cada atleta receberá 2 camisas novas em que os números 
serão formados costurando-se os algarismos correspondentes. O número de algarismos que 
deverão ser costurados para esse torneio é 
 
a)  30. 
b)  64. 
c)  50. 
d)  44. 
e)  74. 
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Questão 4: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019 

Na granja de Celso, há codornas, galinhas e patas. Por dia, Celso recolhe 15 ovos de 
codorna, 12 ovos de galinha e 9 ovos de pata. O menor número de dias necessários para 
Celso ter certeza de que recolheu, pelo menos, 1 800 ovos de galinha e 1 500 de pata é 
 
a)  150 
b)  316 
c)  156 
d)  167 
e)  100 
 

Questão 5: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Técnico/2019 

Na Rua da Soma Setenta e Quatro, em frente a cada casa existe apenas uma outra casa e 
a soma dos números de duas casas que estão frente a frente é sempre igual a 74. No lado 
direito dessa rua existem 37 casas e a soma dos números das casas desse lado é 1.536. A 
soma dos números das casas do lado esquerdo dessa rua é 
 
a)  1.437 
b)  1.369 
c)  1.374 
d)  1.202 
e)  1.536 
 

Questão 6: FCC - AnaT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018 

Em cada rodada de um jogo de dardos, cada participante pode receber 0, 3, 6 ou 10 pontos, 
dependendo da região do alvo que consegue acertar. Depois de cinco rodadas, as 
pontuações recebidas por um jogador são somadas, determinando a sua pontuação final. 
Dentre os valores abaixo, o único que pode representar a pontuação final de um participante 
desse jogo de dardos é 
 
a)  37. 
b)  42. 
c)  45. 
d)  49. 
e)  53. 
 

Questão 7: FCC - AssT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018 

Quando um motorista é multado no Brasil, ele recebe uma pontuação de acordo com a 
gravidade da infração cometida. Se o motorista atinge 20 ou mais pontos em um período 
de um ano, então sua habilitação é suspensa. A tabela abaixo mostra a quantidade de 
pontos correspondente a cada tipo de infração. 
  

Gravidade da infração Pontos 

Gravíssima 7 
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Grave 5 

Média 4 

Leve 3 

  
  
Um motorista recebeu 6 multas em um período inferior a um ano e, mesmo assim, não teve 
sua habilitação suspensa. Em relação à gravidade das infrações cometidas por esse 
motorista, é correto concluir que 
 
a)  necessariamente todas elas foram leves. 
b)  uma delas pode ter sido média, mas não mais do que uma. 
c)  duas delas podem ter sido médias, mas não mais do que duas. 
d)  uma delas pode ter sido grave, mas não mais do que uma. 
e)  duas delas podem ter sido graves, mas não mais do que duas. 

 
 

Questão 8: FCC - AssT (DETRAN MA)/DETRAN MA/2018 

Em cada ciclo, um semáforo permanece verde por 70 segundos, depois amarelo por 5 
segundos e, finalmente, vermelho por 35 segundos. Enquanto o semáforo está vermelho, 
um orientador de trânsito deve posicionar uma bandeira com a indicação “Pare” em frente 
à faixa de pedestres, voltada aos motoristas. Exatamente um segundo antes das 17 horas, 
o semáforo iniciou um novo ciclo, ficando verde. Dessa forma, o número de vezes que o 
orientador teve de posicionar sua bandeira em frente à faixa de pedestres no período das 
17 às 17h30 foi igual a 
 
a)  14. 
b)  15. 
c)  16. 
d)  17. 
e)  18. 
 

Questão 9: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018 

Um Analista Judiciário precisa distribuir certo número de tarefas por 17 funcionários. 
Distribuindo-se 13 tarefas por funcionário irão sobrar 4 tarefas sem serem distribuídas entre 
os funcionários. Se a mesma quantidade de tarefas fosse distribuída igualmente por 24 
funcionários, cada funcionário receberia 9 tarefas e sobrariam, sem serem distribuídas entre 
os funcionários, um total de tarefas igual a  
 
a)  3.  
b)  7.  
c)  9.  
d)  6.  
e)  8.  
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Questão 10: FCC - Aux Fis Ag (AGED MA)/AGED MA/2018 

Juliana viajou x km em seu primeiro dia de viagem. No segundo dia ela viajou a terça parte 
da distância que havia viajado no primeiro dia. No terceiro dia ela viajou 36 km, que 
equivalia à metade do que havia viajado no segundo dia, e chegou ao destino. A viagem 
total de Juliana foi, em quilômetros, igual a  
 
a)  324  
b)  308  
c)  356  
d)  362  
e)  330  
 

Questão 11: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Técnico/2018 

Paulo pediu para que a temperatura do ar condicionado fosse abaixada em 2 graus o que 
foi atendido por Renata. Minutos depois, Paulo viu que a temperatura estava marcando 19 
graus e reclamou com Renata que ela havia errado ao atender o seu pedido porque estava 
mais frio do que antes. Se, do ponto de vista matemático, Renata atendeu corretamente ao 
pedido de Paulo, então, para regular a temperatura atual de 19 graus na temperatura que 
Paulo efetivamente queria quando fez o seu pedido, a temperatura do ar deve ser 
 
a)  abaixada em 2 graus. 
b)  aumentada em 2 graus. 
c)  aumentada em 4 graus. 
d)  abaixada em 4 graus. 
e)  abaixada em 6 graus. 
 

Questão 12: FCC - Ag SA (SABESP)/SABESP/Ambiental/2018 

Uma loja de pneus automotivos anunciou uma promoção em que, ao levar quatro pneus de 
certo modelo, o consumidor paga apenas três. 
  
Se cada pneu desse modelo custa R$ 180,00 fora da promoção, então o preço efetivo de 
cada um dos quatro pneus, com a promoção, diminui em 
 
a)  R$ 45,00. 
b)  R$ 115,00. 
c)  R$ 95,00. 
d)  R$ 35,00. 
e)  R$ 75,00. 

 
 

Questão 13: FCC - Tec Leg (CL DF)/CL DF/Técnico de Arquivo e Biblioteca/2018 

O ISBN ( International Standard Book Number) é um sistema internacional de identificação 
de livros e softwares, que utiliza números para classificá-los por título, autor, país, editora 
e edição. Atualmente, consiste em um código de treze dígitos, que funciona como um 
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“documento de identidade” da obra e que pode ser associado a um código de barras, como 
ilustrado na imagem abaixo. 
  

 
  
Dos treze dígitos do ISBN, o último é um dígito verificador, que tem a finalidade de permitir 
a detecção de erros de digitação. O 13º digito do ISBN é calculado da seguinte forma: 
 
− Passo 1: Cada um dos doze primeiros dígitos é multiplicado por 1 ou por 3, 
alternadamente (começando com o fator 1). 
 
− Passo 2: Os produtos do passo 1 são somados. 
 
− Passo 3: Calcula-se o resto deixado por essa soma na divisão por 10. 
 
− Passo 4: Toma-se a diferença entre 10 e esse resto, a menos que o resto seja zero. Nesse 
caso, o próprio zero é tomado como dígito verificador. 
 
Suponha que, no sistema de uma dada biblioteca, o ISBN exibido acima seja digitado com 
um único erro: a troca de posições entre o 7º e o 8º dígito. Nesse caso, o sistema calcularia 
o dígito verificador a partir dos doze primeiros dígitos e acusaria o problema, pois, em vez 
de 5, o valor esperado para esse último dígito seria 
 
a)  7. 
b)  2. 
c)  5. 
d)  0. 
e)  9. 
 

Questão 14: FCC - Ass Adm (SEAD AP)/SEAD AP/2018 

Para fabricar uma determinada quantidade de peças, uma fábrica trabalhou em dois 
regimes. Metade das peças foi fabricada ao ritmo de 40 peças por dia; a outra metade foi 
fabricada ao ritmo de 60 peças por dia. Durante o período de fabricação do total de peças, 
o ritmo médio de fabricação de peças por dia foi igual a 
 
a) 48. 
b) 50. 
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c) 52. 
d) 54. 
e) 46. 
 

Questão 15: FCC - APOG (Pref Recife)/Pref Recife/2019 

Sejam 3 cidades (X, Y e Z) localizadas em uma determinada região. A cada 25 minutos sai 
um ônibus de X para Y e a cada 15 minutos sai um ônibus de X para Z. Sabe-se que às 8 
horas e 30 minutos saiu um ônibus de X para Y e um ônibus de X para Z. O primeiro horário 
após o meio-dia em que vai sair um ônibus de X para Y e um ônibus de X para Z será às 
 
a)  12 horas e 30 minutos. 
b)  13 horas. 
c)  12 horas e 45 minutos. 
d)  12 horas e 15 minutos. 
e)  13 horas e 15 minutos 
 

Questão 16: FCC - AssGP (Pref Recife)/Pref Recife/2019 

O número de divisores inteiros positivos de 600 é 
 
a)  25. 
b)  23. 
c)  22. 
d)  21. 
e)  24. 
 

Questão 17: FCC - Ass Adm Fom (AFAP)/AFAP/2019 

João e Maria correm todos os dias no circuito de 1.500 m de um parque. João faz o percurso 
em 8 minutos e Maria em 10 minutos. Se eles partem juntos do ponto inicial do percurso, a 
diferença entre o número de metros percorridos por João e o número de metros percorridos 
por Maria, quando se encontrarem novamente no ponto de partida, supondo que 
mantenham o mesmo ritmo durante todo o exercício, é 
 
a)  7.500. 
b)  5.500. 
c)  3.000. 
d)  2.500. 
e)  1.500. 
 

Questão 18: FCC - OET (DETRAN SP)/DETRAN SP/2019 

Um pacote contém N balas. Sabe-se que N ≤ 29 e que há 8 maneiras diferentes de dividir 
o número de balas do pacote em partes iguais, incluindo a divisão trivial em uma só parte 
contendo todas as N balas. Então, o resto da divisão de N por 5 é igual a 
 
a) 3. 
b) 1. 
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c) 2. 
d) 4. 
e) 0. 
 

Questão 19: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/Segurança e Transporte/2019 

Marcelo comprou ovos de Páscoa para cada idoso de uma casa de repouso. Sabe-se que há 
mais de 1 000 e menos de 1 200 idosos. Quando lhe perguntam quantos ovos comprou, ele 
diz apenas que o número de ovos comprados lido ao contrário é 9 vezes o número de ovos 
comprados. A soma dos algarismos do número de ovos de Páscoa comprados é 
 
a)  15 
b)  16 
c)  17 
d)  18 
e)  19 
 

Questão 20: FCC - TJ TRF4/TRF 4/Administrativa/"Sem Especialidade"/2019 

João escolheu um número do conjunto {90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98} que Pedro deve 
adivinhar. João fez três afirmações mas só uma é verdadeira: 
 
− o número é par. 
 
− o número é múltiplo de 5. 
 
− o número é divisível por 3. 
 
O número máximo de tentativas para que Pedro adivinhe o número escolhido por João é 
 
a)  9 
b)  7 
c)  6 
d)  5 
e)  4 
 

Questão 21: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Regular/2019 

Para uma festa de aniversário serão usados enfeites feitos de fitas coloridas penduradas no 
teto. Para a confecção desses enfeites foram comprados 20 rolos de fita vermelha, de 0,8 
m cada um, 10 rolos de fita azul, de 1,2 m cada, e 8 rolos de fita amarela, de 2,0 m cada. 
As fitas de todas as cores deverão ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento de tal 
forma que não sobre fita em nenhum dos rolos e que nenhum pedaço de fita tenha de ser 
emendado em outro. Considerando-se que os pedaços de fita deverão ter o maior 
comprimento possível, então a quantidade total de pedaços de fita pendurados no teto para 
a festa será de 
 
a)  85 
b)  65 
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c)  60 
d)  110 
e)  115 
 

Questão 22: FCC - AJ TRT6/TRT 6/Administrativa/2018 

O número natural x possui ao todo três divisores positivos distintos. O número natural y 
possui ao todo três divisores positivos distintos. O produto x . y  é um número natural maior 
que 30 e menor que 40. A soma x + y é igual a  
 
a)  12.  
b)  14.  
c)  13.  
d)  16.  
e)  19.  
  
  
 

Questão 23: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Em relação aos 31 dias de um mês, Fernando, Geraldo e Hélio folgaram, respectivamente, 
nos dias que são “múltiplos de 6”, “divisores de 12” e “múltiplos de 3 e divisores de 30”. 
Nesse mês, os três trabalharam juntos em um total de  
 
a)  19 dias.  
b)  21 dias.  
c)  23 dias.  
d)  22 dias.  
e)  20 dias.  
 

Questão 24: FCC - TJ TRT6/TRT 6/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018 

Exatamente 1414 das vagas de uma faculdade são destinadas aos cursos de humanas, e 
exatamente 1818 das vagas destinadas aos cursos de humanas são do período noturno. 
Sabendo-se que o total de vagas dessa faculdade é um número inteiro positivo entre 420 e 
470, então o número de vagas dessa faculdade destinadas aos cursos de humanas é igual 
a  
 
a)  108.  
b)  124.  
c)  112  
d)  120.  
e)  104.  
 

Questão 25: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Regular/2018 

Dois números naturais menores que 10 tem três e apenas três divisores. Dentre os números 
naturais maiores que 10 e menores que 30 há outro número com três e apenas três divisores 
e mais um com cinco e apenas cinco divisores. A soma desses quatro números naturais é 
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a)  35 
b)  48 
c)  69 
d)  42 
e)  54 
 

Questão 26: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Técnico/2018 

Em um mês de 28 dias, Matheus tirou folga apenas nos dias que eram simultaneamente 
múltiplo de 3 e divisor de 15. A fração de dias desse mês que Matheus folgou é igual a 
 

a) 314314 

b) 528528 

c) 1717 

d) 114114 

e) 328328 
 

Questão 27: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Médio Técnico/2018 

Leila possui uma quantidade em reais igual ao maior múltiplo de 27 que é menor que 1 000. 
Renata possui uma quantidade em reais igual ao maior múltiplo de 31 que é menor que 1 
000. A quantia total, em reais, que as duas possuem, juntas, é igual a 
 
a)  1 991 
b)  1 964 
c)  1 978 
d)  1 995 
e)  1 987 
 

Questão 28: FCC - Estag (SABESP)/SABESP/Ensino Superior/2018 

O total de 168 lanches foram servidos para x pessoas, sendo que todas receberam o mesmo 
número de lanches e não sobraram lanches sem serem distribuídos entre essas pessoas. 
Não sendo possível servir frações de lanche para as pessoas e sendo x um número entre 5 
e 30, o total de possibilidades diferentes para x é igual a 
 
a)  6 
b)  9 
c)  8 
d)  5 
e)  7 
 

Questão 29: FCC - Ana Gest (SABESP)/SABESP/Administração/2018 

Um grande terreno plano e retangular, com lados medindo 63 m e 96 m, será 
completamente gramado. Para isso, o proprietário contrata uma empresa de paisagismo. 
Ao fazer o orçamento, o técnico da empresa de paisagismo informa ao proprietário do 
terreno que o gramado é vendido apenas em tapetes quadrados, cujos lados podem ter 
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qualquer quantidade inteira de metros. Para evitar o desperdício, o proprietário decide 
comprar os maiores tapetes possíveis, com a condição de que nenhum deles tenha de ser 
cortado para gramar o terreno e que todos sejam utilizados. 
 
Para isso, ele deve pedir uma quantidade de tapetes igual a 
 
a)  384. 
b)  672. 
c)  6 048. 
d)  3 024. 
e)  1 488. 
 

Questão 30: FCC - At Cli (SABESP)/SABESP/2018 

De modo geral, um ano bissexto é todo aquele que é múltiplo de 4. Porém, essa regra tem 
uma exceção: mesmo que o ano seja múltiplo de 4, se ele também for múltiplo de 100, ele 
deixa de ser bissexto. 
 
Essa última regra tem outra exceção: se o ano for múltiplo de 100, mas também for múltiplo 
de 400, ele volta a ser bissexto. 
 
Considerando essas informações, é correto afirmar que existem anos que são 
 
a)  múltiplos de 400 e não são bissextos. 
b)  múltiplos de 100 e são bissextos. 
c)  bissextos e não são múltiplos de 4. 
d)  ímpares e são bissextos. 
e)  bissextos e não são múltiplos de 2. 
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GABARITO PORTUGUÊS 
 

01) A 02) E 03) A 04) B 05) B 06) B 07) D 08) C 09) E 10) D 
 

11) C 12) E 13) D 14) E 15) C 16) B 17) A 18) B 19) E 20) C 
 

21) B 22) A 23) B 24) C 25) E 26) B 27) E 28) D 29) E 30) C 
 

GABARITO DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

01) D 02) E 03) C 04) E 05) B 06) C 07) C 08) D 09) B 10) A 
 

11) A 12) D 13) B 14) A 15) A 16) E 17) D 18) A 19) A 20) D 
 

21) D 22) D 23) A 24) C 25) C 26) B 27) E 28) E 29) A 30) D 
 
 

GABARITO DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

01) B 02) A 03) D 04) E 05) C 06) C 07) C 08) E 09) B 10) C 
 

11) B 12) D 13) A 14) D 15) A 16) C 17) C 18) A 19) A 20) B 
 

21) D 22) D 23) B 24) B 25) E 26) E 27) E 28) C 29) B 30) E 
 
 

GABARITO NOÇÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 

01) A 02) B 03) D 04) D 05) A 06) B 07) D 08) D 09) C 10) D 
 

11) E 12) E 13) A 14) B 15) E 16) C 17) C 18) A 19) C 20) B 
 

21) C 22) B 23) D 24) C 25) B 26) D 27) A 28) C 29) B 30) C 
 
 

GABARITO RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

01) D 02) D 03) E 04) D 05) D 06) B 07) B 08) C 09) C 10) A 
 

11) C 12) A 13) E 14) A 15) D 16) E 17) E 18) D 19) D 20) D 
 

21) D 22) C 23) B 24) C 25) E 26) D 27) A 28) C 29) B 30) B 
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