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1. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com referên-
cia às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apre-
sentado, julgue o item a seguir.

A vírgula empregada logo após o vocábulo “noite”, 
no parágrafo, poderia ser suprimida sem prejuízo da 
correção gramatical e dos sentidos do texto.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com referên-
cia às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apre-
sentado, julgue o item a seguir.

No primeiro parágrafo, “o estabelecimento” retoma 
“A Casa das Tintas”.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com referên-
cia às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apre-
sentado, julgue o item a seguir.

Infere-se do texto que, na noite em que ocorreu o 
incêndio na Casa das Tintas, não havia uma unidade or-
ganizada do Corpo de Bombeiros na cidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com referên-
cia às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apre-
sentado, julgue o item a seguir.

Sem prejuízo da correção gramatical e da coerência 
do texto, o trecho “O então governador do estado de 
Alagoas” poderia ser reescrito da seguinte forma: O go-
vernador   do estado de Alagoas naquela circunstância.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

Atenção: As próximas questões baseiam-se no tex-
to seguinte.

Texto CB1A1-I
Em meados dos anos 80 do século passado, Haroldo 

de Campos tentava definir o sentimento geral de uma 
época marcada pela descrença no projeto estético e     
ideológico proposto pelo Modernismo. De acordo com 
o termo criado por ele, estaríamos vivendo um tempo 
pós-utópico.

A designação me parece mais precisa que pós-mo-
derno por dois motivos. Primeiro, porque evita certas 
ambiguidades — por exemplo, supor que se trata de um 
período cujo objetivo é encerrar definitivamente a mo-
dernidade, o “pós” sugerindo a ruptura radical, e não 
uma redefinição de caminhos. Depois, porque aponta 

para a diferença principal entre o imaginário estampa-
do na produção estética ― não só a literária ― da pri-
meira metade do século (e um pouco além) e aquele 
que temos vivenciado desde, pelo menos, o final dos 
anos 60 do século passado.

Tanto a geração de 20 quanto a de 30 eram guiadas 
por um projeto definido, ousado. Havia uma luta, havia 
algo a ser combatido: o gosto aristocrático, a mesmi-
ce burguesa, para os modernistas da Semana de Arte 
Moderna de 1922; o atrasopolítico, a opressão, as de-
sigualdades sociais, no caso da geração seguinte. Por 
mais que existam diferenças entre esses dois momentos 
do Modernismo, há, em ambos, algo de missionário.

No balanço do movimento modernista feito por 
Oswald e, sobretudo, Mário de Andrade, destacam-se, 
como crítica, o caráter superficial do movimento, sua 
“festividade”, seu descompromisso com questões estru-
turais mais “sérias”, o não enfrentamento das mazelas 
sociais, econômicas e políticas que mereceriam atenção 
prioritária. Mesmo reconhecendo as inestimáveis con-
tribuições do movimento no sentido de ser um prepa-
rador das mudanças sociopolíticas posteriores, Mário 
condena certa ignorância dos modernistas acerca das 
verdadeiras condições culturais (em sentido lato) do 
país.

Flávio Carneiro. No país do presente: ficção brasi-
leira do início do século XXI. Rocco Digital. Edição do 
Kindle (com adaptações).

5. (BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação 
às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 
texto CB1A1-I, julgue o item que se segue.

Sem prejuízo do sentido original e da correção gra-
matical do texto, o trecho “no projeto estético e ideo-
lógico proposto pelo Modernismo” (primeiro parágra-
fo) poderia ser deslocado para imediatamente após o 
verbo “definir”, desde que o trecho fosse isolado por 
vírgulas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação 
às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 
texto CB1A1-I, julgue o item que se segue.

A correção gramatical do texto seria mantida caso 
se empregasse uma vírgula logo após “inestimáveis con-
tribuições do movimento” (último período do último 
parágrafo).

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação 
às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 
texto CB1A1-I, julgue o item que se segue.
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Infere-se do texto que Haroldo de Campos defen-
de que o termo “pós-utópico” é mais adequado que o 
termo “pósmoderno” para definir o sentimento de des-
crença no projeto estético e ideológico proposto pelo 
Modernismo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação 
às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 
texto CB1A1-I, julgue o item que se segue.

De acordo com o texto, enquanto a geração de 30 
almejava combater o atraso político, a opressão e as de-
sigualdades sociais, a geração de 20 desejava combater 
o gosto aristocrático e a mesmice burguesa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação 
às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 
texto CB1A1-I, julgue o item que se segue.

No trecho “um período cujo objetivo é encerrar de-
finitivamente a modernidade”, o termo “cujo” poderia 
ser substituído por onde, sem prejuízo da correção gra-
matical do texto.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com rela-
ção às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do 
texto CB1A1-I, julgue o item que se segue.

A forma verbal “existam” (último período do tercei-
ro parágrafo) poderia ser substituída por tenham, sem 
prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

Atenção: As próximas questões baseiam-se no tex-
to seguinte

Texto para o item
Levantou-se da cama o pobre namorado sem ter 

conseguido dormir. Vinha nascendo o Sol.
Quis ler os jornais e pediu-os.
Já os ia pondo de lado, por haver acabado de ler, 

quando repentinamente viu seu nome impresso no Jor-
nal do Comércio.

Era um artigo a pedido com o título de Uma Obra-
-Prima.

Dizia o artigo:
Temos o prazer de anunciar ao país o próximo apa-

recimento de uma excelente comédia, estreia de um 
jovem literato fluminense, de nome Antônio Carlos de 
Oliveira.

Este robusto talento, por muito tempo incógnito, vai 

enfim entrar nos mares da publicidade, e para isso pro-
curou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto.

Consta-nos que o autor,  solicitado por seus nu-
merosos amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr.  
Dr.  Estêvão Soares, diante de um luzido auditório, que 
aplaudiu   muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro 
Shakespeare.

O Sr. Dr. Estêvão Soares levou a sua amabilidade ao 
ponto de pedir a comédia para ler segunda vez, e ontem 
ao encontrar-se na rua com o Sr. Oliveira, de tal entu-
siasmo vinha possuído que o abraçou estreitamente, 
com grande pasmo dos numerosos transeuntes.

Da parte de um juiz tão competente em matérias 
literárias este ato é honroso para o Sr. Oliveira.

Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira, e 
ficamos certos de que ela fará a fortuna de qualquer 
teatro.

O amigo das letras.
Machado de Assis. A mulher de preto. In: Contos 

fluminenses. São Paulo: Globo, 1997 (com adaptações).

11. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) No que se refe-
re aos sentidos e às características tipológicas do texto, 
julgue o item que se segue.

No texto, a palavra “fortuna” pode ser interpretada 
tanto como sucesso quanto como riqueza.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) No que se refe-
re aos sentidos e às características tipológicas do texto, 
julgue o item que se segue.

A oração introduzida pela preposição “por” remete 
a uma ação anterior ao estado descrito na oração “Es-
tamos ansiosos”.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Acerca de as-
pectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir.

O termo introduzido pela preposição “para” exerce 
a função de complemento do verbo “pedir”.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) No que se refe-
re aos sentidos e às características tipológicas do texto, 
julgue o item que se segue.

Do texto não é possível concluir se “o pobre namo-
rado” é Antônio Carlos de Oliveira ou o Sr. Dr. Estêvão 
Soares.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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1. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Julgue o item 
a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com 
conjuntos.

A sentença “Bruna, acesse a Internet e verifique a 
data da aposentadoria do Sr. Carlos!” é uma proposição 
composta que pode ser escrita na forma p ^ q.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Julgue o item 
a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com 
conjuntos.

Dadas as proposições simples p: “Sou aposentado” 
e q: “Nunca faltei ao trabalho”, a proposição composta 
“Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então 
não sou aposentado” deverá ser escrita na forma (p ∧ 
q) ⇒∼ p, usando-se os conectivos lógicos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
lógica proposicional, julgue o item subsequente.

Na lógica proposicional, a oração “Antônio fuma 10 
cigarros por dia, logo a probabilidade de ele sofrer um 
infarto é três vezes maior que a de Pedro, que é não 
fumante” representa uma proposição composta.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Julgue o item 
a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com 
conjuntos.

Caso a proposição simples “Aposentados são ido-
sos” tenha valor lógico falso, então o valor lógico da 
proposição “Aposentados são idosos, logo eles devem 
repousar” será falso.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
lógica proposicional, julgue o item subsequente.

Supondo-se que p seja a proposição simples “João é fu-
mante”, que q seja a proposição simples “João não é saudá-
vel” e que p ⇒ q, então o valor lógico da proposição “João 
não é fumante, logo ele é saudável” será verdadeiro.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Julgue o item 
a seguir, relativos a raciocínio lógico e operações com 
conjuntos.

Para quaisquer proposições p e q, com valores lógi-
cos quaisquer, a condicional p ⇒ (q ⇒ p) será, sempre, 
uma tautologia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
lógica proposicional, julgue o item subsequente.

Considerando-se as proposições simples “Cláudio 
pratica esportes” e “Cláudio tem uma alimentação ba-
lanceada”, é correto afirmar que a proposição “Cláudio 
pratica esportes ou ele não pratica esportes e não tem 
uma alimentação balanceada” é uma tautologia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (PGE-PE – CEBRASPE-CESPE – 2019) Acerca da 
lógica sentencial, julgue o item que se segue.

A lógica bivalente não obedece ao princípio da não 
contradição, segundo o qual uma proposição não assu-
me simultaneamente valores lógicos distintos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

 9. (EMAP – CEBRASPE-CESPE – 2018) Julgue o se-
guinte item, relativo à lógica proposicional e à lógica de 
argumentação.

A proposição “A construção de portos deveria ser 
uma prioridade de governo, dado que o transporte de 
cargas por vias marítimas é uma forma bastante eco-
nômica de escoamento de mercadorias.” pode ser re-
presentada simbolicamente por PΛQ, em que P e Q são 
proposições simples adequadamente escolhidas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (BNB – CEBRASPE-CESPE – 2018) Julgue o item 
que se segue, a respeito de lógica proposicional.

A sentença “É justo que toda a população do país 
seja penalizada pelos erros de seus dirigentes?” é uma 
proposição lógica composta.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com re-
lação a estruturas lógicas, julgue o item a seguir, nos 
quais são utilizados os símbolos usuais dos conectivos 
lógicos e as letras P, Q, R e S representam proposições 
lógicas.

A frase “A capacidade hoteleira e o número de em-
pregos cresceram 10% no ano de 2003 no Nordeste bra-
sileiro, e isso foi consequência do total de 90 milhões 
de reais investidos na área de turismo pelo governo fe-
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deral e pelos governos estaduais dessa região no ano 
de 2002” pode ser expressa corretamente pela proposi-
ção lógica (P ∧ Q) ⇒ (R ∧ S).

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (ABIN – CEBRASPE-CESPE – 2018) Julgue o item 
a seguir, a respeito de lógica proposicional.

A proposição “Os Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário devem estar em constante estado de alerta 
sobre as ações das agências de inteligência.” pode ser 
corretamente representada pela expressão lógica P ∧ 
Q ∧ R, em que P, Q e R são proposições simples ade-
quadamente escolhidas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (ABIN – CEBRASPE-CESPE – 2018) Julgue o item 
a seguir, a respeito de lógica proposicional.

A proposição “A vigilância dos cidadãos exercida pelo 
Estado é consequência da radicalização da sociedade ci-
vil em suas posições políticas.” pode ser corretamente 
representada pela expressão lógica P→Q, em que P e Q 
são proposições simples escolhidas adequadamente.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (EBSERH – CEBRASPE-CESPE – 2018) Considere 
as seguintes proposições: P: O paciente receberá alta; 
Q: O paciente receberá medicação; R: O paciente rece-
berá visitas.

Tendo como referência essas proposições, julgue o 
item a seguir, considerando que a notação ~S significa a 
negação da proposição S.

A proposição ∼ P → [Q ∨ R] pode assim ser tradu-
zida: Se o paciente receber alta, então ele não receberá 
medicação ou não receberá visitas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (PF – CEBRASPE-CESPE – 2018) As proposições 
P, Q e R a seguir referem-se a um ilícito penal envolven-
do João, Carlos, Paulo e Maria:

P: “João e Carlos não são culpados”. Q: “Paulo não 
é mentiroso”.

R: “Maria é inocente”.

Considerando que ~X representa a negação da pro-
posição X, julgue o item a seguir.

A proposição “Se Paulo é mentiroso então Maria é 
culpada.” pode ser representada simbolicamente por 
(~Q)↔ (~R).

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (BNB – CEBRASPE-CESPE – 2018) Julgue o item 
que se segue, a respeito de lógica proposicional.

A sentença “No Livro dos Heróis da Pátria consta o 
nome de Francisco José do Nascimento, o Dragão do 
Mar, por sua atuação como líder abolicionista no esta-
do do Ceará.” é uma proposição simples.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (BNB – CEBRASPE-CESPE – 2018) Julgue o item 
que se segue, a respeito de lógica proposicional.

A sentença “O reconhecimento crescente da neces-
sidade de reformas na área econômica é consequência 
da crise que acompanha a sociedade há várias déca-
das.” pode ser representada na forma P→Q, sendo P e 
Q proposições lógicas simples convenientemente esco-
lhidas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

18. (PF – CEBRASPE-CESPE – 2021)
P1: Se a fiscalização foi deficiente, as falhas constru-

tivas não foram corrigidas.
P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os 

mutuários não tiveram prejuízos.
P3: A fiscalização foi deficiente.
C: Os mutuários tiveram prejuízos.
Considerando um argumento formado pelas propo-

sições precedentes, em que C é a conclusão, e P1 a P3 
são as premissas, julgue o item a seguir.

A tabela verdade da proposição condicional associa-
da ao argumento tem menos de dez linhas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

19. (PC-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação 
a estruturas lógicas, lógica de argumentação e lógica 
proposicional, julgue o item subsequente.

A proposição [p ∧ q] → [p ∨ (∼ q)], em que (∼ q) 
denota a negação da proposição q, só apresenta resul-
tado verdadeiro quando a proposição p for verdadeira 
e a proposição q for falsa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

20. (SEFAZ-CE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o 
item seguinte, considerando a estrutura lógica das si-
tuações apresentadas em cada caso.

Suponha que a afirmação “Carlos pagará o imposto 
ou Ana não comprará a casa.” seja falsa. Nesse caso, é 
correto concluir que Ana comprará a casa.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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1. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Acerca de apli-
cativos para edição de textos e planilhas e do Windows 
10, julgue o próximo item.

No explorador de arquivos do Windows 10, é pos-
sível fixar as pastas favoritas na funcionalidade acesso 
rápido, que lista, além das pastas fixadas, as usadas com   
frequência e também os arquivos usados recentemente.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
informática, julgue o item que se segue.

A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada 
à navegação em páginas web por meio de um browser 
interativo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
informática, julgue o item que se segue.

Para se editar o cabeçalho de um documento no 
Writer,  deve-se clicar o topo da página para abrir o es-
paço para edição. Por limitações técnicas desse editor 
de textos,    não é possível colar textos ou imagens nes-
se espaço.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Acerca de apli-
cativos para edição de textos e planilhas e do Windows 
10, julgue o próximo item.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redi-
gir uma minuta de texto a ser enviada para sua chefia 
superior, com a condição de que todos os servidores do 
setor pudessem colaborar com a redação da minuta, 
ficando Elisa encarregada de consolidar o documento 
final. Após digitar a primeira  versão  do  documento,  
Elisa compartilhou o respectivo arquivo, a partir de sua 
estação de trabalho. Todos realizaram a edição do texto 
no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer com 
a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa si-
tuação, quando da revisão final do texto, Elisa terá aces-
so a diversas informações, tais como: tipo de alteração, 
data e hora  da alteração e autor da alteração.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Acerca de apli-
cativos para edição de textos e planilhas e do Windows 
10, julgue o próximo item.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, rece-
beu a listagem dos cinco últimos rendimentos de um 
pensionista e, para que fosse calculada a média desses 
rendimentos, ele inseriu os dados no LibreOffice Calc, 
conforme planilha mostrada abaixo.

Assertiva: Nessa situação, por meio da fórmula 
=MED(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá de-
terminar corretamente a média desejada.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
informática, julgue o item que se segue.

Em um texto ou imagem contido em eslaide que 
esteja em edição no programa Libre Office Impress, é 
possível, por meio da opção Hyperlink, criar um link que 
permita o acesso a uma página web.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
informática, julgue o item que se segue.

Na Internet, os endereços IP (Internet Protocol) 
constituem recursos que podem ser utilizados para 
identificação de microcomputadores que acessam a 
rede.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) O próximo item, 
que aborda procedimentos de informática e conceitos 
de Internet e intranet, apresenta uma situação hipotéti-
ca, seguida de uma assertiva a ser julgada.

A área administrativa do INSS informou a todos os 
servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso 
a determinado sistema de consulta de dados cadastrais 
seria disponibilizado por meio da Internet, em substitui-
ção ao acesso realizado somente por  meio  da  intranet 
do órgão. Nessa situação, não haverá similaridade entre 
os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para 
intranet, diferentemente dos voltados para Internet, 
não são compatíveis com o ambiente web.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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9. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a 
informática, julgue o item que se segue.

A infecção de um computador por vírus enviado via 
correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo 
infectado que porventura esteja anexado à mensagem     
eletrônica recebida.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) O próximo 
item, que aborda procedimentos de informática e con-
ceitos de Internet e intranet, apresenta uma situação 
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou 
com inúmeros aplicativos abertos em seu computador 
de trabalho, o que deixava sua máquina lenta e sujeita 
a  travamentos frequentes. Ele constatou, ainda, que 
somente um desses aplicativos era necessário para a 
execução de suas atividades. Nessa situação, para me-
lhorar o desempenho do seu computador, Daniel deve 
utilizar um aplicativo de antivírus instalado localmente, 
para eliminar os aplicativos que estiverem consumindo 
recursos além do normal.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (PRF – CEBRASPE-CESPE – 2021) No que se refe-
re a Internet, intranet e noções do sistema operacional 
Windows, julgue o item que se seguem.

No Windows, ainda que seja possível compartilhar 
configurações — como plano de fundo e histórico de 
navegação do Internet Explorer — entre computadores 
que    utilizem a mesma conta em outras máquinas com 
Windows 10, não é permitido, em razão da segurança, 
o compartilhamento de senhas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (PC-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o pró-
ximo item, a respeito de Internet e intranet.

Caso se deseje ter acesso remoto a todos os aplica-
tivos e recursos de um computador conectado em rede, 
de forma similar ao que ocorre no acesso local, é pos-
sível   fazê-lo por meio de recursos disponibilizados na 
área de trabalho remota do Windows 10.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o 
próximo item, relativos a noções de sistema operacio-
nal.

Situação hipotética: Um usuário relata que seu com-
putador está muito lento devido à grande quantidade 
de programas em execução que estão sobrecarregando 

o processador e a memória RAM. Assertiva: Nesse caso, 
para visualizar quais são os aplicativos em aberto que 
estão sendo executados tanto no primeiro plano quan-
to no segundo plano, bem como ordená-los de acordo 
com o consumo de CPU, esse usuário deve utilizar o uti-
litário nativo do Windows 10 denominado visualizador 
de eventos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o 
próximo item, relativos a noções de sistema operacio-
nal.

No Windows 10, é possível organizar arquivos e 
pastas em bibliotecas, que consistem em contêineres 
virtuais para o conteúdo dos usuários no computador 
local.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o 
próximo item, relativos à segurança da informação.

Além de bloquearem acessos indevidos aos arquivos 
e ao computador, as soluções de firewall atuais, como o 
Microsoft Defender Firewall, presente no Windows 10,   
também realizam backup de arquivos críticos do siste-
ma operacional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (PC-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o item 
seguinte, relativos a organização de arquivos e suas pre-
missas de segurança.

Em se tratando do sistema operacional Windows 
10, os nomes de arquivos podem ter até 256 caracteres, 
desde que não incluam símbolos como os seguintes: ? 
“ / \ < >* | : “.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (PC-SE– CEBRASPE-CESPE – 2021) Paulo, servi-
dor de determinado órgão público, recebeu a seguinte 
mensagem em seu email corporativo.

Assunto: Seu dispositivo está infectado e hackeado.
Oi! Eu tenho más notícias para você. Há alguns me-

ses tive acesso aos dispositivos que você usa para nave-
gar na Web.

Instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacio-
nais de todos os dispositivos que você usa para acessar 
seu email (celular, computador e tablet).

Eu bloqueei o acesso aos seus sistemas por meio 
de criptografia de todas as suas informações, tais como 
imposto de renda, fotos e arquivos de trabalho. Tenho 
acesso a todos os seus arquivos, como, por exemplo, 
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1. (INSS – CEBRASPE – 2016) Acerca do disposto nos 
Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 6.029/2007, julgue o item 
subsequente.

Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público 
está obrigado a representar contra ações manifestamente 
ilegais de seus superiores hierárquicos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (INSS – CEBRASPE – 2016) Bruno, servidor contrata-
do temporariamente para prestar serviços a determinado 
órgão público federal, praticou conduta vedada aos servi-
dores públicos pelo Código de Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a se-
guir à luz do disposto nos Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 
6.029/2007.

Se, para a infração praticada por Bruno, estiverem 
previstas as penalidades de advertência ou suspensão, a 
comissão de ética será competente para, após o regular 
procedimento, aplicar diretamente a penalidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (INSS – CEBRASPE – 2016) Bruno, servidor contrata-
do temporariamente para prestar serviços a determinado 
órgão público federal, praticou conduta vedada aos servi-
dores públicos pelo Código de  Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a se-
guir à luz do disposto nos Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 
6.029/2007.

Mesmo prestando serviço de natureza temporária, 
Bruno está sujeito às disposições contidas no Decreto n.º 
1.171/1994.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (INSS – CEBRASPE – 2016) Bruno, servidor contrata-
do temporariamente para prestar serviços a determinado 
órgão público federal, praticou conduta vedada aos servi-
dores públicos pelo Código de  Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a se-
guir à luz do disposto nos Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 
6.029/2007.

Durante o procedimento de apuração da conduta de 
Bruno, a comissão de ética deverá garantir-lhe proteção à 
sua honra e à sua imagem.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (INSS – CEBRASPE – 2016) Acerca do disposto nos 
Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 6.029/2007, julgue o item 
subsequente.

O rol de legitimados a provocar a atuação da Comis-
são de Ética Pública, prevista no Decreto n.º 6.029/2007, 
é restrito a agentes públicos, sendo, entretanto, permitido 
a qualquer cidadão provocar a atuação das comissões de 
ética de que trata o Decreto n.º 1.171/1994.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (INSS – CEBRASPE – 2016) Acerca do disposto nos 
Decretos n.º 1.171/1994 e n.º 6.029/2007, julgue o item 
subsequente.

Em razão da relevância do serviço público prestado, é 
vitalício o mandato de membro integrante da Comissão de 
Ética Pública, o que evita interferências externas na  atua-
ção da comissão.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (INSS – CEBRASPE – 2016) Com base no disposto no 
Decreto n.º 6.029/2007 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o 
item subsequente, que versa sobre direitos e deveres de 
servidores públicos.

Caso um procedimento instaurado por comissão de 
ética receba a chancela de reservado, o investigado só terá 
direito de saber o que lhe está sendo imputado, de   co-
nhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos após a 
regular notificação para prestar esclarecimentos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (PRF – CEBRASPE – 2021) A respeito da ética no ser-
viço público, da administração pública federal bem como 
dos servidores públicos federais e seus direitos e deveres, 
julgue o item que se   seguem.

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servi-
dor Público Civil do Poder Executivo Federal, ausência de 
servidor do seu local de trabalho é fator de desmoraliza-
ção  do serviço público, já que pode acarretar desordem 
nas relações humanas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (ATCI – CEBRASPE – 2020) A respeito de ética na ad-
ministração pública, julgue o item a seguir.

O agente público não pode desprezar o elemento éti-
co de sua conduta, o que significa que ele deverá decidir 
somente entre o ilegal e o legal, uma vez que a função   
pública impede que ele deixe de cumprir os deveres im-
postos por lei.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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10. (ATCI – CEBRASPE – 2020) O item a seguir apresen-
ta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada à luz do disposto no Decreto n.º 1.171/1994.

Servidor público federal em férias publicou mensagem 
em suas redes sociais sobre o comportamento de outro 
colega de trabalho, de forma ofensiva e antipática. Nessa 
situação hipotética, embora a mensagem não tenha parti-
do do local de trabalho e tenha sido feita fora do horário 
de serviço, a conduta do servidor fere o código de ética 
profissional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (ATCI – CEBRASPE – 2020) O item a seguir apresen-
ta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser 
julgada à luz do disposto no Decreto n.º 1.171/1994.

Raul é visto habitualmente embriagado fora de seu 
horário de expediente, sendo, inclusive, conhecido pelas 
pessoas mais próximas como pé inchado; porém, cumpre     
suas atividades com zelo durante o horário de trabalho, 
não se atrasa e tampouco falta ao serviço. Nesse caso, a 
conduta de Raul não fere a ética do serviço público.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (PRF – CEBRASPE – 2019) A respeito de ética no 
serviço público, julgue o item a seguir.

Na administração pública, moralidade restringe-se à 
distinção entre o bem e o mal: o servidor público nunca 
poderá desprezar o elemento ético de sua conduta.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (PRF – CEBRASPE – 2019) A respeito de ética no 
serviço público, julgue o item a seguir.

No estrito exercício de sua função, o servidor público 
deve nortear-se por primados maiores — como a cons-
ciência dos princípios morais, o zelo e a eficácia —; fora 
dessa função, porém, por estar diante de situação particu-
lar, não está obrigado a agir conforme tais primados.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (PRF – CEBRASPE – 2019) A respeito de ética no 
serviço público, julgue o item a seguir.

Servidor público que se apresenta habitualmente em-
briagado no serviço ou até mesmo fora dele poderá ser 
submetido à Comissão de Ética, a qual poderá aplicar-lhe 
a  pena de censura.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (PRF – CEBRASPE – 2019) A respeito de ética no 
serviço público, julgue o item a seguir.

Servidor público que, no exercício da função pública, 
desviar outro servidor para atender a seu interesse parti-
cular, ou, movido pelo espírito de solidariedade, for     co-
nivente com prática como esta, poderá ser submetido à 
Comissão de Ética.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (EBSERH – CEBRASPE – 2018) Julgue o item seguin-
te, relativo ao regime dos servidores públicos federais e à 
ética no serviço público.

Comissões de ética são obrigatórias para todos os ór-
gãos da administração pública federal direta, sendo facul-
tativas para entidades da administração indireta.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (EBSERH – CEBRASPE – 2018) Julgue o item seguin-
te, relativo ao regime dos servidores públicos federais e à 
ética no serviço público.

É dever do servidor público facilitar a fiscalização 
de serviço público cuja prestação esteja sob sua 
responsabilidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

18. (EBSERH – CEBRASPE – 2018) Julgue o seguinte 
item, a respeito da ética no serviço público.

Apesar de a função pública ser tida como exercício 
profissional, ela não se integra à vida particular do indi-
víduo e, portanto, os atos praticados em sua vida privada 
não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida 
funcional.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

19. (EBSERH – CEBRASPE – 2018) Julgue o seguinte 
item, a respeito da ética no serviço público.

A comissão de ética de um órgão, caso todos os seus 
integrantes estejam de acordo, pode aplicar penas que 
vão desde a censura até a demissão de um servidor.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

20. (EBSERH – CEBRASPE – 2018) Julgue o seguinte 
item, a respeito da ética no serviço público.

O servidor que alegar desconhecimento de alguma 
norma de serviço ou legislação inerente ao órgão em que 
atua contrariará os preceitos fundamentais de ética do se-
tor público.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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1.(CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO SEGURO SO-
CIAL)

Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a se-
guir.

Considere que Esmeralda, servidora pública, que so-
licitou licença não-remunerada para cuidar de sua mãe 
enferma, permaneceu nessa condição por cerca de um 
ano. Posteriormente, ao retirar sua certidão de tempo de 
serviço, observou que o referido período de licença não 
havia sido contabilizado e entrou com um pedido de re-
visão. Nessa situação, o pedido de Esmeralda deverá ser 
negado, pois licença para tratamento de saúde de pessoa 
da família do servidor somente é contada para efeito de 
aposentadoria se for remunerada.

(    )CERTO
(    )ERRADO

2.(CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL)

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma si-
tuação

hipotética envolvendo servidores públicos, seguida de 
uma assertiva

a ser julgada com base na Lei n.º 8.112/1990.
Decorridos cinco anos de sua posse, Mônica, com o in-

tuito de aperfeiçoar sua qualificação profissional, solicitou 
licença para terminar curso de pós-graduação que deixara 
incompleto. Ao receber resposta negativa, Mônica decidiu 
apresentar recurso, alegando que a licença capacitação é 
direito subjetivo do servidor e que, em situações como a 
sua, é dever da administração concedê-la. Nesse caso, a 
legislação apóia todos os argumentos apresentados por 
Mônica.

(    )CERTO
(    )ERRADO

3.(CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO SEGURO SO-
CIAL)

Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Se, depois de aprovado em concurso público, um cida-
dão for nomeado para cargo no serviço público e falecer 
antes de tomar posse, sua esposa terá direito a pensão 
junto ao INSS, direito este que, na situação considerada, 
consubstancia-se independentemente da posse.

(    )CERTO
(    )ERRADO

4.(CESPE - 2016 - INSS - ANALISTA DO SEGURO SO-
CIAL - SERVIÇO SOCIAL)

Com base no disposto no Decreto n.º 6.029/2007 e na 
Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsequente, que ver-
sam sobre direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como intermediá-
rio junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até 
o segundo grau e de cônjuge ou companheiro.

(    )CERTO
(    )ERRADO

5.(CESPE - 2016 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL)

Considerando que determinado servidor público fede-
ral tenha sido removido para outra sede, situada em outro 
município, para acompanhar sua esposa, que também é 
servidora pública federal e foi removida no interesse da 
administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na 
Lei n.º 8.112/1990.

A referida remoção pressupõe o deslocamento do car-
go ocupado pelo servidor para outro órgão ou entidade do 
mesmo poder.

(    )CERTO
(    )ERRADO

6.(CESPE - 2016 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL)

Considerando que determinado servidor público fede-
ral tenha sido removido para outra sede, situada em outro 
município, para acompanhar sua esposa, que também é 
servidora pública federal e foi removida no interesse da 
administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na 
Lei n.º 8.112/1990.

O período de afastamento do servidor para o desloca-
mento e para a retomada do exercício do cargo no novo 
município, observados os limites legais, é considerado 
como de efetivo exercício.

7.(CESPE - 2016 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL)

Julgue o item subsecutivo conforme o disposto na Lei 
n.º 8.112/1990.

Como medida que contribui para a melhoria da qua-
lidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar 
pela acumulação de períodos de licença-capacitação, caso 
não seja possível usufruí-los após cada período aquisitivo.

(    )CERTO
(    )ERRADO
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8.(CESPE - 2016 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL)

Julgue o item subsecutivo conforme o disposto na Lei 
n.º 8.112/1990.

Em conformidade com a Lei n.º 8.112/1990, o servidor 
público poderá ser afastado do Brasil para missão oficial 
por tempo indeterminado.

(    )CERTO
(    )ERRADO

9.(CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL)

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma si-
tuação

hipotética envolvendo servidores públicos, seguida de 
uma assertiva a ser julgada com base na Lei n.º 8.112/1990.

Antônio, após ter sido aposentado por invalidez, ini-
ciou tratamento que implicou a cura da doença que o afas-
tara do serviço público. Após avaliação da junta médica 
oficial, que aprovou seu retorno às atividades das quais 
se afastara, Antônio requereu a readaptação ao cargo 
ocupado e o cômputo do tempo de afastamento para fins 
de promoção na carreira. Nessa situação, os pedidos de 
Antônio devem ser atendidos, por estarem amparados na 
legislação do servidor público.

(    )CERTO
(    )ERRADO

10.(CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO SEGURO SO-
CIAL)

Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

Prescreve em dois anos a ação disciplinar de suspen-
são, contados a partir da data em que o fato se tornou 
conhecido.

(    )CERTO
(    )ERRADO

11.(CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL)

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma si-
tuação

hipotética envolvendo servidores públicos, seguida de 
uma assertiva

a ser julgada com base na Lei n.º 8.112/1990.
Joaquim, após demanda judicial, obteve sentença fa-

vorável ao recebimento de indenização a qual, esperava 
ele, seria incorporada ao seu vencimento. Entretanto, no 
mês posterior à publicação da sentença, verificou, no con-
tracheque, não ter havido alteração em seu vencimento. 

Nessa situação, o setor de pagamentos agiu corretamente, 
pois verbas de natureza indenizatória não podem ser in-
corporadas ao vencimento.

(    )CERTO
(    )ERRADO

12.(CESPE - 2008 - INSS - ANALISTA DO SEGURO SO-
CIAL - DIREITO)

Com base nos princípios constitucionais que regem os 
servidores

públicos, julgue os itens subseqüentes.
É possível, para efeitos de aposentadoria, a contagem 

em dobro do tempo de serviço prestado às Forças Arma-
das por pessoa que ingressou no serviço público, com 21 
anos de idade, em 1.º de janeiro de 1999.

(    )CERTO
(    )ERRADO

13.(CESPE - 2010 - INSS - PERITO MÉDICO PREVI-
DENCIÁRIO)

A respeito da administração pública, julgue os itens 
subsequentes.

O prazo de validade de um concurso público é de três 
anos, podendo ser prorrogado duas vezes, por igual perí-
odo.

(    )CERTO
(    )ERRADO

14.(CESPE - 2010 - INSS - PERITO MÉDICO PREVI-
DENCIÁRIO)

A respeito da administração pública, julgue os itens 
subsequentes.

Ao servidor que ocupe exclusivamente cargo em co-
missão será aplicado o regime geral de previdência social.

(    )CERTO
(    )ERRADO

15.(CESPE - 2016 - INSS - ANALISTA DO SEGURO SO-
CIAL - SERVIÇO SOCIAL)

Aldo e Sandra são casados e pais de três crianças. San-
dra é servidora pública efetiva de determinada fundação 
pública vinculada ao governo federal, e Aldo, que não é 
concursado, ocupa um cargo em comissão em um órgão 
público federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a se-
guir, referentes à seguridade social do servidor público.

Os filhos de Aldo e Sandra, como dependentes de 
servidor público, têm direito aos seguintes benefícios do 
plano de seguridade social: pensão, auxílio-funeral, auxí-
lio-reclusão e assistência à saúde.
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1. (INSS – CEBRASPE – 2016) Julgue o item a seguir, 
que se refere aos direitos e garantias fundamentais pre-
vistos na CF e à administração pública.

Recentemente, o transporte foi incluído no rol de 
direitos sociais previstos na CF, que já contemplavam, 
entre outros, o direito à saúde, ao trabalho, à moradia 
e à previdência social, bem como a assistência aos de-
samparados.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (INSS – CEBRASPE – 2016) A respeito dos direitos 
fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito à vida desdobra-se na obrigação do Estado 
de garantir à pessoa o direito de continuar viva e de 
proporcionar-lhe condições de vida digna.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (INSS – CEBRASPE – 2016) A respeito dos direitos 
fundamentais, julgue o item a seguir.

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado 
ao legislador elaborar norma que dê tratamento distin-
to a pessoas diversas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (INSS – CEBRASPE – 2016) Com referência à CF e 
às políticas de seguridade, julgue o item subsecutivo.

O artigo da CF que prevê os direitos sociais, em con-
sonância com a Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, de 1948, ainda que represente uma conquista, 
deixou de contemplar o direito básico à moradia ao ci-
dadão brasileiro.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (INSS – CEBRASPE – 2016) No que concerne à dis-
ciplina constitucional relativa à seguridade social, jul-
gue o próximo item.

Sobre a receita de loterias, apostas e sorteio de nú-
meros incidirá contribuição social destinada a financiar 
a seguridade social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (INSS – CEBRASPE – 2016) No que concerne à dis-
ciplina constitucional relativa à seguridade social, jul-
gue o próximo item.

O serviço público deve-se orientar na estruturação da 
seguridade social pelos seguintes objetivos, entre outros: 
equidade na forma de participação no custeio e caráter 
democrático e descentralizado da administração.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (INSS – CEBRASPE – 2016) Ana, servidora aposen-
tada por RPPS, recebe R$ 6.500,00 de aposentadoria.

Bruno, portador de doença incapacitante devida-
mente comprovada por perícia médica, é pensionista 
da União e percebe um benefício de R$ 10.000,00. Caio 
aposentou-se recentemente pelo RGPS e recebe o teto 
do salário-de-benefício.

Com relação a essas situações hipotéticas, e consi-
derando que o teto do salário-de-benefício correspon-
da a R$ 5.189,82, julgue o item que se segue com base 
na CF. Empregado aposentado pelo RGPS, Caio deve, 
assim como os servidores públicos inativos, contribuir 
para o custeio da seguridade social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (TCE-RJ – CEBRASPE – 2021) Com relação aos di-
reitos fundamentais, julgue o item a seguir.

O direito fundamental à vida é hierarquicamente su-
perior aos demais direitos fundamentais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (MPTC-DF – CEBRASPE – 2021) Acerca de direitos 
e garantias fundamentais e mandado de segurança no 
âmbito do Poder Legislativo, julgue o item a seguir, con-
siderando o entendimento do STF.

Para solucionar conflito entre uma entidade privada 
com poder social e um associado, é possível a aplicação 
da teoria da eficácia horizontal dos direitos e garantias 
fundamentais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (PC-DF – CEBRASPE – 2021) Acerca dos direitos e 
das garantias fundamentais, julgue o item a seguir.

A eficácia dos direitos fundamentais não se restrin-
ge às relações entre os cidadãos e o poder público.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (PM-AL – CEBRASPE – 2021) Com base na Consti-
tuição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

Os direitos e as garantias fundamentais previstos 
pela CF têm aplicabilidade direta, imediata e integral.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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12. (MPE-SC – CEBRASPE – 2021) Considerando a 
teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item 
seguinte.

Os direitos fundamentais estão restritos ao rol ta-
xativo previsto na CF, sendo inibida a inclusão de novos 
direitos ao seu catálogo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (MPTC-DF – CEBRASPE – 2021) Considerando a 
teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item se-
guinte.

Os direitos fundamentais associados à solidarieda-
de são marcados pela titularidade transindividual, ca-
racterizada pela proteção de bens jurídicos de grupos 
sociais, como o patrimônio histórico e cultural e o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (MPTC-DF – CEBRASPE – 2021) Considerando a 
teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item se-
guinte.

Os direitos fundamentais não são absolutos e po-
dem ser restringidos ou limitados por previsão consti-
tucional ou legal, em benefício do interesse social e em 
observância às bases de proporcionalidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (MPTC-DF – CEBRASPE – 2021) Considerando a 
teoria geral dos direitos fundamentais, julgue o item se-
guinte.

A efetivação dos direitos individuais, que consti-
tuem direitos de defesa frente a intervenções do poder 
público na esfera particular dos indivíduos, demanda 
predominantemente atuações estatais de natureza po-
sitiva materializada por prestações públicas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (PC-SE – CEBRASPE – 2021) A respeito dos direi-
tos e deveres individuais e coletivos previstos na Consti-
tuição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir.

As disposições constitucionais definidoras dos direi-
tos e das garantias fundamentais carecem da atuação 
do legislador infraconstitucional para a viabilização dos 
direitos nelas veiculados.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (MPE-SE – CEBRASPE – 2020) Os direitos fun-
damentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em 
função de sua especial condição de pessoa humana, e 

as garantias fundamentais são os instrumentos e meca-
nismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o 
exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, 
julgue o item que se segue.

Direitos individuais implícitos estão subentendidos 
nas regras de garantias fundamentais, sendo exemplos 
os desdobramentos do direito à vida.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

18. (MPE-CE – CEBRASPE – 2020) Os direitos fun-
damentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em 
função de sua especial condição de pessoa humana, e 
as garantias fundamentais são os instrumentos e meca-
nismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o 
exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, 
julgue o item que se segue.

Os direitos fundamentais não podem ser considera-
dos absolutos, posto que todos os direitos são passíveis 
de relativização e podem entrar em conflito entre si.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

19. (MPE-CE – CEBRASPE – 2020) Os direitos fun-
damentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em 
função de sua especial condição de pessoa humana, e 
as garantias fundamentais são os instrumentos e meca-
nismos necessários para a proteção, a salvaguarda ou o 
exercício desses direitos. Com relação a esse assunto, 
julgue o item que se segue.

Ações afirmativas, como a reserva de vagas para ne-
gros em concursos públicos, são uma forma de garantia 
dos direitos fundamentais e visam minimizar ou eliminar 
uma situação histórica de desigualdade ou discriminação.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

20. (DPF – CEBRASPE – 2021) Como regra, a medida pró-
pria para a reparação de eventual abuso da liberdade de ex-
pressão é o direito de resposta ou a responsabilização civil, 
e não a supressão de texto jornalístico por meio de liminar.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

21. (DEPEN – CEBRASPE – 2021) À luz das 
disposições constitucionais relativas aos direitos e 
deveres individuais e coletivos, direitos sociais, Poder 
Executivo, segurança pública e ordem social, julgue o 
item subsequente.

Suponha que uma pessoa presa em flagrante solici-
te informações sobre a identidade dos responsáveis por 
sua prisão. Nessa situação, o fornecimento dessas infor-
mações poderá ser recusado, em razão do princípio da 
inviolabilidade da vida privada.
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1. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o item 
que se segue, acerca da administração pública.

Na análise da moralidade administrativa, pressu-
posto de validade de todo ato da administração públi-
ca, é imprescindível avaliar a intenção do agente.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o item 
que se segue, acerca da administração pública.

Em decorrência do princípio da impessoalidade, as 
realizações administrativo-governamentais são imputa-
das ao ente público e não ao agente político.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o próxi-
mo item, a respeito dos atos administrativos.

A autoexecutoriedade é atributo restrito aos atos 
administrativos praticados no exercício do poder de po-
lícia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o próxi-
mo item, a respeito dos atos administrativos.

Em decorrência do princípio da autotutela, não há 
limites para o poder da administração de revogar seus 
próprios atos segundo critérios de conveniência e opor-
tunidade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o próxi-
mo item, a respeito dos atos administrativos.

O ato praticado por agente não competente para fa-
zê-lo poderá ser convalidado discricionariamente pela 
autoridade competente para sua prática, caso em que 
ficará sanado o vício de incompetência.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Conforme o De-
creto n.º 7.556/2011, o INSS é uma autarquia federal 
vinculada ao MPS e tem por finalidade promover o re-
conhecimento de direito ao recebimento de benefícios 
administrados pela previdência social, assegurando agi-
lidade e comodidade aos seus usuários e ampliação do 
controle social.

Considerando essa informação, julgue o item se-
guinte, acerca da administração direta e indireta.

Os institutos da desconcentração e da descentrali-
zação, essenciais à organização e repartição de compe-
tências da administração públic5a, podem ser exempli-
ficados, respectivamente, pela relação entre o MPS e a 
União e pela vinculação entre o INSS e o MPS.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o seguin-
te item, acerca da concessão de serviço público.

A encampação, que consiste em rescisão unilateral 
da concessão pela administração antes do prazo acor-
dado, dá ao concessionário o direito a ressarcimento de 
eventual prejuízo por ele comprovado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o item 
que se segue, acerca da administração pública.

No cômputo do limite remuneratório (chamado de 
teto constitucional), devem ser consideradas todas as 
parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de 
caráter indenizatório.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Considerando 
que determinado servidor público federal tenha sido 
removido para outra sede, situada em outro município, 
para acompanhar sua esposa, que também é servidora 
pública federal e foi removida no interesse da adminis-
tração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei 
n.º 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes 
de órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a 
remoção do servidor poderia ser concedida.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Considerando 
que determinado servidor público federal tenha sido 
removido para outra sede, situada em outro município, 
para acompanhar sua esposa, que também é servidora 
pública federal e foi removida no interesse da adminis-
tração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei 
n.º 8.112/1990.

É correto inferir que houve interesse da 
administração na remoção do servidor, pois esse é um 
dos requisitos para sua concessão.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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11. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Considerando 
que determinado servidor público federal tenha sido 
removido para outra sede, situada em outro município, 
para acompanhar sua esposa, que também é servidora 
pública federal e foi removida no interesse da adminis-
tração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei 
n.º 8.112/1990.

A referida remoção pressupõe o deslocamento do 
cargo ocupado pelo servidor para outro órgão ou enti-
dade do mesmo poder.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o item 
conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990.

Como medida que contribui para a melhoria da qua-
lidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar 
pela acumulação de períodos de licença-capacitação, caso 
não seja possível usufruí-los após cada período aquisitivo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o item 
conforme o disposto na Lei n.º 8.112/1990.

Em conformidade com a Lei n.º 8.112/1990, o ser-
vidor público poderá ser afastado do Brasil para missão 
oficial por tempo indeterminado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Considerando 
que determinado servidor público federal tenha sido 
removido para outra sede, situada em outro município, 
para acompanhar sua esposa, que também é servidora 
pública federal e foi removida no interesse da adminis-
tração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei 
n.º 8.112/1990.

O período de afastamento do servidor para o des-
locamento e para a retomada do exercício do cargo no 
novo município, observados os limites legais, é conside-
rado como  de efetivo exercício.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base 
no disposto no Decreto n.º 6.029/2007 e na Lei n.º 
8.112/1990, julgue o item subsequente, que versa so-
bre direitos e deveres de servidores públicos.

É proibido ao servidor público atuar como 
intermediário junto a repartições públicas, salvo 
quando se tratar de benefícios previdenciários ou 
assistenciais de parentes até     o segundo grau e de 
cônjuge ou companheiro.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Aldo e Sandra 
são casados e pais de três crianças. Sandra é servidora 
pública efetiva de determinada fundação pública vincu-
lada ao governo federal, e Aldo, que não é concursado, 
ocupa um cargo em comissão em um órgão público fe-
deral.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a 
seguir, referente à seguridade social do servidor públi-
co.

Os filhos de Aldo e Sandra, como dependentes de 
servidor público, têm direito aos seguintes benefícios 
do plano de seguridade social: pensão, auxílio-funeral, 
auxílio- reclusão e assistência à saúde.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Aldo e Sandra 
são casados e pais de três crianças. Sandra é servidora 
pública efetiva de determinada fundação pública vincu-
lada ao governo federal, e Aldo, que não é concursado, 
ocupa um cargo em comissão em um órgão público fe-
deral.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a 
seguir, referente à seguridade social do servidor públi-
co.

Com base na universalidade da cobertura e do aten-
dimento da seguridade social, Aldo terá direito aos 
mesmos benefícios de plano de seguridade social e de 
assistência à saúde garantidos a Sandra.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

18. (ANM – CESPE-CEBRASPE – 2021) No que diz res-
peito aos princípios fundamentais, concessão, autoriza-
ção, permissão e atos da administração pública, julgue 
o item a seguir.

Estará em simetria com a Constituição Federal de 
1988 a Constituição de determinado estado que prever 
que a administração pública estadual deva obedecer 
aos    princípios da legalidade, moralidade, impessoali-
dade, publicidade, finalidade e eficiência.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

19. (PM-AL – CESPE-CEBRASPE – 2021) No que se 
refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Em caso de ofensa ao princípio da moralidade admi-
nistrativa, são cabíveis medidas judiciais como a ação 
popular e a ação civil pública.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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1. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) No que se refere 
à seguridade social no Brasil, julgue o item seguinte.

A CF define seguridade social como um conjunto in-
tegrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 
da sociedade destinadas a assegurar direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) No que se refere 
à seguridade social no Brasil, julgue o item seguinte.

A seguridade social é organizada mediante gestão 
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do governo nos ór-
gãos colegiados.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) No que se refere 
à seguridade social no Brasil, julgue o item seguinte.

De acordo com o princípio da universalidade da se-
guridade social, os estrangeiros no Brasil poderão rece-
ber atendimento da seguridade social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no dis-
posto no Decreto nº 3.048/1999, que aprovou o regula-
mento da previdência social, julgue o item subsecutivo.

A universalidade da cobertura e do atendimento in-
clui-se entre os princípios que regem as ações dos poderes 
públicos e da sociedade destinadas a assegurar o direito 
relativo à saúde, à previdência e à assistência social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com relação ao 
RGPS, julgue o item que se segue.

O RGPS tem como princípio a universalidade de co-
bertura, o que significa que os segurados vinculados a 
esse regime e seus dependentes têm direito aos mes-
mos  benefícios e serviços.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com referência à 
CF e às políticas de seguridade, julgue o item subsecutivo.

Na organização da seguridade social, o objetivo da 
universalidade da cobertura e do atendimento diz res-
peito, mais diretamente, à política de previdência so-
cial, dada a superação de sua lógica securitária.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com relação ao 
financiamento da seguridade social, julgue o seguinte 
item.

Em caso de eventuais insuficiências financeiras de-
correntes do pagamento de benefícios de prestação 
continuada, a previdência social poderá elevar alíquo-
tas das contribuições sociais de empregados e empre-
gadores até o limite do débito apurado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com relação ao 
financiamento da seguridade social, julgue o seguinte 
item.

Além da contribuição proveniente de empregados 
e empregadores, são fontes de custeio da seguridade 
social, de forma direta e indireta, os recursos oriundos 
dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos mu-
nicípios.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no 
disposto na Lei nº 8.213/1991, que trata dos planos de 
benefícios da previdência social e dá outras providên-
cias, julgue o item seguinte.    Os princípios que regem 
a previdência social incluem a uniformidade e a equi-
valência dos benefícios e serviços prestados às popula-
ções urbanas e rurais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com relação ao 
RGPS, julgue o item que se segue.

O RGPS constitui um gênero do qual são espécies a 
previdência dos servidores públicos, a dos trabalhado-
res empregados da iniciativa privada e a dos trabalha-
dores autônomos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

11. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) No que se refe-
re à seguridade social no Brasil, julgue o item seguinte.

A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das em-
presas de estradas de ferro existentes no país uma caixa 
de aposentadoria e pensões para os respectivos empre-
gados, foi o primeiro ato normativo a tratar de seguri-
dade social no Brasil.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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12. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com relação ao 
conteúdo e à autonomia da legislação previdenciária, 
julgue o item abaixo.

Lei complementar editada pela União poderá auto-
rizar os estados e o DF a legislar sobre questões especí-
ficas relacionadas à seguridade social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no 
disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue o item a seguir, 
acerca dos segurados do RGPS.

Síndica do condomínio predial em que resida e que 
receba como pró-labore a quantia equivalente a um sa-
lário mínimo será considerada segurada obrigatória do 
RGPS na qualidade de empregada.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
14. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o item 

seguinte à luz do Decreto nº 3.048/1999 e da CF.
O indivíduo que, não sendo detentor de cargo efeti-

vo, for nomeado para um cargo em comissão no âmbito 
da União não será segurado obrigatório do RGPS.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o próxi-
mo item, relativo ao custeio da seguridade social.

A contribuição do segurado empregado e a do tra-
balhador doméstico recaem sobre o valor dos seus salá-
rios de contribuição, até um teto máximo fixado por lei.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no 
disposto no Decreto nº 3.048/1999, que aprovou o re-
gulamento da previdência social, julgue o item subse-
cutivo.

Aquele que presta serviço de natureza contínua, 
mediante remuneração, a pessoa ou família, no âmbi-
to residencial desta, em atividade sem fins lucrativos, é 
considerado contribuinte individual, segurado obrigató-
rio da previdência social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no 
disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue o item a seguir, 
acerca dos segurados do RGPS.

Brasileiro contratado pela Organização das Nações 
Unidas, da qual o Brasil faz parte como membro efetivo, 
é considerado segurado obrigatório do RGPS, mesmo 
que domiciliado e contratado no exterior, salvo se es-
tiver coberto por regime próprio de previdência social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

18. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no 
disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue o item a seguir, 
acerca dos segurados do RGPS.

Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua 
atividade religiosa é considerado segurado facultativo 
do RGPS. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

19. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no 
disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue o item a seguir, 
acerca dos segurados do RGPS.

É considerado segurado obrigatório do RGPS na 
qualidade de contribuinte individual o associado eleito 
para cargo de direção em cooperativa, associação 
ou entidade de qualquer natureza, mesmo que não 
receba remuneração.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

20. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com relação a 
contribuições sociais dos segurados e(ou) a decadência 
e prescrição relativamente a benefícios previdenciários, 
o próximo item apresenta uma situação hipotética, se-
guida de uma assertiva a ser julgada.

Ronaldo, segurado contribuinte individual da pre-
vidência social, optou pela contribuição de alíquota 
reduzida, de 11%, que exclui o direito ao benefício de 
aposentadoria   por tempo de contribuição. Nessa situa-
ção, caso pretenda obter aposentadoria por tempo de 
contribuição, Ronaldo poderá fazer a complementação 
da diferença entre o percentual pago e o percentual de-
vido, acrescida de juros moratórios.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

21. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no 
disposto na Lei nº 8.213/1991, julgue o item a seguir, 
acerca dos segurados do RGPS.

 Situação hipotética: Pedro trabalha como professor 
remunerado de uma escola particular e, concomitante-
mente, explora atividade econômica agropecuária em 
regime   de economia familiar em uma chácara de dois 
módulos fiscais.

Assertiva: Nessa situação, Pedro é segurado obriga-
tório do RGPS em relação a cada uma das atividades 
realizadas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO




