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DIREITO ADMINISTRATIVO
PROFESSORA MÉRCIA BARBOZA
1. Julgue os itens que se seguem, acerca da
administração pública.
29. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto
de validade de todo ato da administração pública, é
imprescindível avaliar a intenção do agente.
30. No cômputo do limite remuneratório (chamado de
teto constitucional), devem ser consideradas todas as
parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as
de caráter indenizatório.
31. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as
realizações
administrativo-governamentais
são
imputadas ao ente público e não ao agente político.
2. Acerca dos poderes da administração pública e da
responsabilidade civil do Estado, julgue os itens a
seguir.
41 O poder disciplinar, decorrente da hierarquia, tem sua
discricionariedade limitada, tendo em vista que a
administração pública se vincula ao dever de punir.
42 Em razão da discricionariedade do poder hierárquico,
não são considerados abuso de poder eventuais
excessos que o agente público, em exercício, sem dolo,
venha a cometer.
43 É objetiva a responsabilidade do agente público em
exercício que, por ato doloso, cause danos a terceiros.

25. O núcleo do princípio da eficiência no direito
administrativo é a procura da produtividade e
economicidade, sendo este um dever constitucional da
administração, que não poderá ser desrespeitado pelos
agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos
seus atos.
5. A respeito dos princípios da administração
pública, de noções de organização administrativa
e da administração direta e indireta, julgue os
itens que se seguem.
111 As autarquias são pessoas jurídicas criadas por lei e
possuem liberdade administrativa, não sendo
subordinadas a órgãos estatais.
112.A descentralização administrativa consiste na
distribuição interna de competências agrupadas em
unidades individualizadas.
113.O princípio da impessoalidade está diretamente
relacionado à obrigação de que a autoridade pública
não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar
presentes em sua conduta.
114.Embora não estejam previstos expressamente na
Constituição
vigente,
os
princípios
da
indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança
jurídica devem orientar a atividade da administração
pública.
115.A competência pública conferida para o exercício das
atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas
renunciável a qualquer tempo.

44 Força maior, culpa de terceiros e caso fortuito
constituem causas atenuantes da responsabilidade do
Estado por danos.
3. Julgue os próximos itens, a respeito dos atos
administrativos.
35. A autoexecutoriedade é atributo restrito aos atos
administrativos praticados no exercício do poder de
polícia.
36. Em decorrência do princípio da autotutela, não há
limites para o poder da administração de revogar seus
próprios atos segundo critérios de conveniência e
oportunidade.
37. O ato praticado por agente não competente para fazêlo poderá ser convalidado discricionariamente pela
autoridade competente para sua prática, caso em que
ficará sanado o vício de incompetência.
4. Julgue os itens que se seguem, a respeito de
aspectos diversos relacionados ao direito
administrativo.
24 São considerados princípios informativos da atividade
administrativa a legalidade e a supremacia do interesse
público, sendo o primeiro mencionado na
Constituição vigente, e o segundo, fundamentado nas
próprias ideias do Estado em favor da defesa, da
segurança e do desenvolvimento da sociedade.

DIREITO CONSTITUCIONAL
PROFESSORA CRISTIANA COSTA
1. (2016 - CESPE - TCE-PA - Auditor de Controle
Externo – Direito) No dia 4 de janeiro de 2016, o
Movimento Tarifa Zero convocou cidadãos a
participarem de manifestação contra o aumento
das tarifas de trens, ônibus e metrô. A
manifestação seria realizada no dia 3 de fevereiro
de 2016 em frente à sede da prefeitura de
determinado município. O organizador do
movimento encaminhou, previamente à data
prevista para a realização do evento, ofício à
prefeitura e às demais autoridades competentes
avisando sobre a manifestação. Em resposta ao
ofício, a prefeitura informou que não autorizaria a
realização do movimento em quaisquer áreas
públicas daquele município, sob o fundamento de
que no município ainda não havia legislação
disciplinando o exercício do direito de reunião.
Considerando essa situação hipotética, julgue o
item subsequente.
O Movimento Tarifa Zero pode impetrar mandado de
segurança contra o ato do prefeito que não autorizou a
realização do movimento.
( )Certo
( )Errado
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Em casos como o descrito não se faz necessário o
prévio aviso, de modo que o organizador do
movimento poderia ter encaminhado ofício à
prefeitura e às demais autoridades competentes em
data posterior à realização da reunião.
( )Certo
( )Errado
2.Q(2017 - FCC - TRF - 5ª REGIÃO - Analista
Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador) Fernando
passou mal de manhã em sua residência e, como
estava sozinho, tentou sair para buscar ajuda, mas
não conseguiu nem abrir o portão de casa.
Fernando teve tempo apenas de pedir auxílio ao
seu vizinho, Paulo, desmaiando logo em seguida,
ali mesmo no jardim. Paulo, desesperado,
rapidamente telefonou ao Corpo de Bombeiros.
Nessa situação, à luz da Constituição Federal, os
bombeiros
a) não poderão penetrar no imóvel de Fernando, já que
ele estava desacordado e por ser a casa asilo inviolável
do indivíduo, apenas se pode nela penetrar sem o
consentimento do morador em caso de desastre.
b) deverão aguardar uma determinação judicial para
penetrar no imóvel de Fernando, já que apenas com
referida ordem é possível adentrar em casa alheia.
c) não poderão penetrar no imóvel de Fernando, já que
ele estava desacordado e por ser a casa asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem o
consentimento do morador.
d) não poderão penetrar no imóvel de Fernando, já que
ele estava desacordado e por ser a casa asilo inviolável
do indivíduo, apenas se pode nela penetrar sem o
consentimento do morador, durante o dia, em caso de
flagrante delito.
e) estarão autorizados a adentrar no imóvel de Fernando,
assim que chegarem, já que para a prestação de
socorro pode-se penetrar na casa do morador, sem o
seu consentimento, a qualquer hora.
3. (2018 - CESPE - STJ - Analista Judiciário - Área
Judiciária) O Supremo Tribunal Federal firmou
posição no sentido de que o ensino religioso nas
escolas públicas deve ter caráter não confessional,
sendo vedada a admissão de professores na
qualidade de representantes das religiões para
ministrar os cursos.
( )Certo
( )Errado
4. (2017 - FCC - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista
Judiciário - Área Administrativa) Simão e seus
primos Silas, Moisés e Diego pretendem trabalhar
na empresa W objetivando juntar recursos
financeiros para uma viagem internacional
quando completarem 15 anos de idade.
Considerando que Simão possui quatorze anos e
dois meses de idade, Silas possui treze anos,
Moisés doze anos e Diego quatorze anos e seis
meses de idade, de acordo com a Constituição
Federal,
a) somente Simão, Silas e Diego podem exercer o
trabalho, porém na condição de aprendiz.
b) todos podem exercer o trabalho, mas Silas e Moisés só
podem exercer na condição de aprendiz.
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c) somente Simão e Diego podem exercer o trabalho,
porém na condição de aprendiz.
d) somente Simão, Silas e Diego podem exercer o
trabalho, porém Silas só pode exerce na condição de
aprendiz.
e) todos podem exercer o trabalho, mas Moisés só pode
exercer na condição de aprendiz.
5. (2018 - CESPE - IPHAN - Auxiliar) Situação
hipotética: João, cuja mãe é brasileira e cujo pai é
espanhol e mora em Londres, nasceu em país
estrangeiro e não foi registrado em repartição
brasileira competente. Hoje, aos 21 anos de idade,
ele reside no Brasil e pretende requerer a
nacionalidade brasileira. Assertiva: Nesse caso,
poderá ser conferida a João a condição de
brasileiro nato.
( )Certo
( )Errado
6. (2017 - FCC - TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Analista
Judiciário - Área Administrativa) Cravo Carvalho,
50 anos de idade, é brasileiro naturalizado,
brilhante advogado com seis livros publicados e
mais de quinze anos de efetiva atividade
profissional, com notável saber jurídico e
reputação ilibada. De acordo com a Constituição
Federal, Cravo Carvalho poderá ocupar cargo de
a) Ministro de Estado da Defesa.
b) Oficial das Forças Armadas.
c) Ministro do Supremo Tribunal Federal.
d) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
e) Presidente do Senado Federal.
7. (2018 - CESPE - IPHAN - Auxiliar) O
analfabeto não pode realizar alistamento eleitoral
e, por essa razão, também não pode concorrer a
cargo eletivo.
( )Certo
( )Errado
8. (2018 - CESPE - STM - Técnico Judiciário Área Administrativa) Situação hipotética: Com a
pretensão de candidatar-se a cargo eletivo,
determinado militar, com cinco anos de serviço,
fez, de forma regular, o pedido de registro de sua
candidatura. Assertiva: Nessa situação, após ser
eleito, o militar deverá afastar-se de sua atividade
pelo período do mandato eletivo, devendo
retornar ao serviço após o seu término.
( )Certo
( )Errado
9. (2018 - CESPE - IFF - Nível Médio) De acordo
com a Constituição Federal de 1988 (CF), a perda
do cargo de servidor público que cometer alguma
irregularidade no exercício de sua função poderá
ocorrer
a) mediante processo administrativo, assegurada a ampla
defesa, desde que ele não tenha estabilidade.
b) em procedimento de avaliação periódica de
desempenho, desde que ele não tenha estabilidade.
c) em procedimento de avaliação periódica de
desempenho, ainda que ele tenha estabilidade.
d) se houver sentença judicial passível de recurso, desde
que ele não tenha estabilidade.

nuceconcursos.com.br

AULÃO – CBC-GESTOR PÚBLICO-INSS-MPPE (DISCIPLINAS BÁSICAS)

e) se houver sentença judicial passível de recurso, ainda
que ele tenha estabilidade.
10. (2018 - CESPE - STJ - Técnico Judiciário) Nas
contratações temporárias autorizadas pela CF,
não é obrigatória a aprovação em concurso
público.
( )Certo
( )Errado
PORTUGUÊS
PROFESSORA FABIANA FERREIRA
1. É difícil planejar uma cidade e resistir à tentação
de formular um projeto de sociedade.

a)
b)
c)
d)
e)

O sinal indicativo de crase deverá ser mantido caso o
verbo sublinhado acima seja substituído por:
não acatar.
driblar.
controlar.
superar.
não sucumbir.

2. Sessenta anos de história marcam, assim, a
trajetória da utopia no país.

a)
b)
c)
d)
e)

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a
forma verbal resultante será:
foram marcados.
foi marcado.
são marcados.
foi marcada.
é marcada.

3. Mantém-se a correção na seguinte redação
alternativa para um segmento do texto:
a) O autor atribue ao período que data desde o governo
Vargas e a Constituição de 1988, à ascensão e à queda
de um projeto utópico.
b) Opõe-se na obra Raízes do Brasil as cidades da
América hispânica e as da América portuguesa.
c) Planejadas, as cidades hispano-americanas, que se
assemelha a um tabuleiro de xadrez, possuem ruas
perpendiculares.
d) Espalhada por entre montanhas e vales que seguem
ritmos naturais, as linhas retas não são características
das cidades da América portuguesa.
e) Observa-se que toda utopia, desde o momento em que
a palavra foi cunhada, há quinhentos anos, é
acompanhada de um projeto de urbanização.
4. ... para criar os principais monumentos de Brasília...
(1o parágrafo)
... além de satisfazer perfeitamente todas as exigências
sociais da vida moderna... (último parágrafo)
... que é aproximar o homem da natureza... (3o
parágrafo)
Os complementos verbais dos segmentos acima
encontram-se corretamente substituídos por
pronomes em:
a) criá-la − lhe satisfazer − aproximá-lo
b) criar-lhes − satisfazer-la − aproximar-lhe

c) criá-los − satisfazê-la − aproximar-lhe
d) criá-los − satisfazê-las − aproximá-lo
e) criá-la − satisfazer-lhe − aproximar-lhe
5. ...... mobilização dos mais diversos profissionais que
faziam ...... vezes de figurantes da ópera e dos
estudantes que participavam do coro da Ufgrs, ...... que
se acrescentar a dedicação do maestro Pablo Komlós,
formado pela Academia Real da Hungria, sob a
orientação de Kodály, então ...... frente da Ospa, em
que se manteve até 1978.

a)
b)
c)
d)
e)

Preenche correta e respectivamente as lacunas da
frase acima:
À − às − há − a
A − às − a − à
A − às − a − a
À − as − há − à
A − as − há − a

RACIOCÍNIO LÓGICO
PROFESSOR TÁCIO MACIEL
1. Os termos da sequência (2, 5, 8, 4, 8, 12, 6, 11, 16,
...) são obtidos através de uma lei de formação. A
soma do décimo e do décimo segundo termos
dessa sequência, obtidos segundo essa lei, é
a)
b)
c)
d)
e)

28.
27.
26.
25.
24.

2.

3. Sejam as proposições simples:
p: Romero é músico.
q: Rita é artesã.
A alternativa que apresenta a negação para
“Romero é músico e Rita é artesã” é

a)
b)
c)
d)

Romero não é músico, e Rita não é artesã.
Romero não é músico ou Rita não é artesã.
Se Romero não é músico, então Rita não é artesã.
Romero não é músico se e somente se Rita não
for artesã.
e) Romero não é músico, e Rita é artesã.
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4. Considerando que todo bombeiro sabe nadar e
que alguns deles falam inglês e outros não, é
CORRETO afirmar que os bombeiros que

8. O dia primeiro de janeiro de 2018 foi uma
segunda-feira. Qual será o próximo ano que o dia
primeiro de janeiro será uma sexta-feira?

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

falam inglês, não sabem nadar.
não falam inglês, não sabem nadar.
sabem nadar, também falam inglês.
não sabem falar inglês, sabem nadar.
sabem nadar, não atendem ao público externo.

5. Numa pesquisa, sobre a preferência entre 2
produtos, foram, entrevistadas 320 pessoas e
chegou-se ao seguinte resultado: 210 preferiram o
produto A, 190 preferiram o produto B e 45 nenhum
dos dois. Portanto o total de entrevistados que
preferiram somente um dos produtos foi de:
a) 150
b) 125
c) 35
d) 85

6. Foi feita uma pesquisa para identificar habilitados
a paraquedismo, alpinismo e mergulho. Sendo P a
quantidade de habilitados a paraquedismo, A a
quantidade de habilitados a alpinismo e M a
quantidade de habilitados a mergulho, essa
pesquisa apresentou o seguinte resultado:

a)
b)
c)
d)
e)

Com base nos resultados dessa pesquisa, o
número de habilitados, apenas, a mergulho é

134
140
180
275
288

2019
2020
2021
2022
2023

9. Se Paul é americano, então George não é inglês.
Se George não é inglês, então John é francês. Se
John é francês, então Yoko não é japonesa. Ora,
Yoko é japonesa. Logo,

a)
b)
c)
d)
e)

George é inglês, e Paul é americano.
John é francês ou Paul é americano.
John é francês, e George é inglês.
Paul não é americano, e John é francês.
Paul não é americano, e John não é francês.

10. Se Maria é economista, então Jorge é contador.
Se Luiza é administradora, então Jorge não é
contador. Se Luiza não é administradora, então
Norberto é engenheiro. Sabe-se que Norberto
não é engenheiro. A partir dessas informações é
possível concluir corretamente que
a)
b)
c)
d)
e)

Luiza é administradora ou Maria é economista.
Maria é economista ou Jorge é contador.
Jorge é contador e Norberto não é engenheiro.
Maria não é economista e Luiza não é administradora.
Jorge não é contador e Luiza não é administradora.

7. Do total de pessoas numa sala 40% são mulheres e
dentre o total de homens, 30% deles usam óculos. Se
63 homens não usam óculos, então o total de
mulheres na sala é:
a) 80.
b) 60.
c) 90.
d) 120.
e) 70.
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