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1. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação aos 
sentidos e aos aspectos linguísticos do texto CB1A1, julgue 
o item que se segue.

A retirada da vírgula após a palavra “veleiros”, apesar 
de manter a correção gramatical do texto, alteraria seu 
sentido original (l. 18).

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

2. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) Considerando os 
aspectos linguísticos do texto CB1A1, julgue o item seguin-
te.

No trecho “quando a insônia grassa e o bocejo se im-
põe, chega-se a duvidar da sobrevivência do sonho” (l. 40), 
o emprego da vírgula é facultativo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

3. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) Considerando os 
aspectos linguísticos do texto CB1A1, julgue o item seguin-
te.

A mesma regra de pontuação justifica o emprego de 
vírgula após as expressões “No século XXI” e “A indústria 
da saúde do sono”. (l. 33 e 34)

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

4. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) Considerando os 
aspectos linguísticos do texto CB1A1, julgue o item seguinte.

No trecho “a rotina do trabalho diário e a falta de tem-
po para dormir e sonhar, que acometem a maioria dos 
trabalhadores, são cruciais para o mal-estar da civilização 
contemporânea” (l. 25 a 28), o pronome “que” exerce a 
função de sujeito das formas verbais “acometem” e “são”, 
as quais estão empregadas no plural porque concordam 
com o antecedente desse pronome: o sujeito composto “a 
rotina do trabalho diário e a falta de tempo”.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

O trecho “privilégio apenas dos detentores de um má-
gico cartão plástico” refere-se, textualmente, à “liberdade 
de ir, ser e principalmente ter”.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

6. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) A partir das ideias 
e da estrutura do texto CB1A1, julgue o item a seguir.

O texto discute a noção de sonho vinculando-a à di-
mensão cultural e social do mundo contemporâneo.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) A partir das ideias 
e da estrutura do texto CB1A1, julgue o item a seguir.

O texto aponta dois problemas relativos ao sonho: a 
sua hipervalorização pela cultura consumista e a sua ba-
nalização pela indústria da saúde do sono.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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8. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) A partir das ideias 
e da estrutura do texto CB1A1, julgue o item a seguir.

O texto defende que o mal-estar da civilização con-
temporânea deve-se ao fato de que desejo de consumo e 
sonho se confundem cada vez mais.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) A partir das ideias 
e da estrutura do texto CB1A1, julgue o item a seguir.

O texto trata da alteração do significado original da 
palavra “sonho”, que, com o passar dos anos, assumiu di-
ferentes sentidos, os quais remetem a um plano ou a um 
desejo no futuro.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

10. (PG-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) A partir das ideias 
e da estrutura do texto CB1A1, julgue o item a seguir.

Depreende-se do texto que a impossibilidade de dor-
mir é uma constante do mundo contemporâneo e com-
promete quantitativa e qualitativamente a capacidade das   
pessoas de sonhar.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

Atenção: As próximas questões baseiam-se no texto 
seguinte

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

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

do repentinamente viu seu nome impresso no Jornal 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 apare-

cimento 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 procu-
rou logo ensaiar-se em uma obra de certo vulto.

Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos 
amigos, leu há dias a comédia em casa do Sr.  Dr.  Estêvão 
Soares, diante de um luzido auditório, que aplaudiu   mui-
to 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 entusias-
mo vinha possuído que o abraçou estreitamente, com 
grande pasmo dos numerosos transeuntes.

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

Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira, e fica-
mos 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 refere 
aos sentidos e às características tipológicas do texto, jul-
gue 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 refere 
aos sentidos e às características tipológicas do texto, jul-
gue o item que se segue.

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Acerca de aspec-
tos 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 refere 
aos sentidos e às características tipológicas do texto, jul-
gue o item que se segue.

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) No que se refere 
aos sentidos e às características tipológicas do texto, jul-
gue o item que se segue.

Depreende-se do texto que Antônio Carlos de Oliveira 
vai iniciar uma atividade profissional ligada à propaganda, 
para a qual tem muito talento.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) No que se refere 
aos sentidos e às características tipológicas do texto, jul-
gue o item que se segue.

Dada a assinatura “O amigo das letras”, é correto concluir 
que o trecho publicado no Jornal do Comércio é uma carta.

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

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 con-
juntos.

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 ló-
gica 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 fu-
mante” representa uma proposição composta.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Supondo-se que p seja a proposição simples “João é 
fumante”, que q seja a proposição simples “João não é 
saudável” e que p ⇒ q, então o valor lógico da proposi-
ção “João não é fumante, logo ele é saudável” será verda-
deiro.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

7. (INSS – CEBRASPE-CESPE – 2016) Com relação a ló-
gica 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 “Cláu-
dio 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 lógi-
ca sentencial, julgue o item que se segue.

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

 9. (EMAP – CEBRASPE-CESPE – 2018) Julgue o seguin-
te item, relativo à lógica proposicional e à lógica de argu-
mentação.

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 econô-
mica de escoamento de mercadorias.” pode ser represen-
tada simbolicamente por PΛQ, em que P e Q são proposi-
ções 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 propo-
sição lógica composta.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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11. ( BANESE – CEBRASPE-CESPE – 2021) Com relação 
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 fede-
ral e pelos governos estaduais dessa região no ano de 
2002” pode ser expressa corretamente pela proposição 
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 adequada-
mente 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 
civil 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 receberá vi-
sitas.

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 traduzida: 
Se o paciente receber alta, então ele não receberá medi-
cação 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 envolvendo 
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 propo-
sição X, julgue o item a seguir.

A proposição “Se Paulo é mentiroso então Maria é cul-
pada.” 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 estado 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 décadas.” 
pode ser representada na forma P→Q, sendo P e Q propo-
sições lógicas simples convenientemente escolhidas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

vas não foram corrigidas.
P2: Se as falhas construtivas foram corrigidas, os mu-

tuários não tiveram prejuízos.
P3: A fiscalização foi deficiente.
C: Os mutuários tiveram prejuízos.

Considerando um argumento formado pelas proposi-
ções 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 associada 
ao argumento tem menos de dez linhas.

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

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Para se editar o cabeçalho de um documento no Wri-
ter,  deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço 
para edição. Por limitações técnicas desse editor de tex-
tos,    não é possível colar textos ou imagens nesse espaço.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir 
uma minuta de texto a ser enviada para sua chefia supe-
rior, 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 comparti-
lhou o respectivo arquivo, a partir de sua estação de traba-
lho. Todos realizaram a edição do texto no mesmo arquivo 
por meio do LibreOffice Writer com a função Gravar alte-
rações ativada. Assertiva: Nessa situação, quando da revi-
são final do texto, Elisa terá acesso 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 aplica-
tivos para edição de textos e planilhas e do Windows 10, 
julgue o próximo item.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu 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 =ME-
D(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá determi-
nar corretamente a média desejada.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Na Internet, os endereços IP (Internet Protocol) consti-
tuem 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 hipotética, se-
guida de uma assertiva a ser julgada.

A área administrativa do INSS informou a todos os ser-
vidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a de-
terminado sistema de consulta de dados cadastrais seria 
disponibilizado por meio da Internet, em substituição 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, dife-
rentemente dos voltados para Internet, não são compatí-
veis com o ambiente web.

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

A infecção de um computador por vírus enviado via 
correio eletrônico pode se dar quando se abre arquivo in-
fectado que porventura esteja anexado à mensagem     ele-
trônica recebida.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com 
inúmeros aplicativos abertos em seu computador de tra-
balho, o que deixava sua máquina lenta e sujeita a  trava-
mentos frequentes. Ele constatou, ainda, que somente um 
desses aplicativos era necessário para a execução de suas 
atividades. Nessa situação, para melhorar 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 refere 
a Internet, intranet e noções do sistema operacional Win-
dows, julgue o item que se seguem.

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

12. (PC-DF – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o próxi-
mo 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 possível   
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 pró-
ximo item, relativos a noções de sistema operacional.

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 es-
tão sendo executados tanto no primeiro plano quanto no 
segundo plano, bem como ordená-los de acordo com o 
consumo de CPU, esse usuário deve utilizar o utilitário na-
tivo do Windows 10 denominado visualizador de eventos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (CBM-AL – CEBRASPE-CESPE – 2021) Julgue o pró-
ximo item, relativos a noções de sistema operacional.

No Windows 10, é possível organizar arquivos e pas-
tas 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 pró-
ximo 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 sistema 
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, des-
de que não incluam símbolos como os seguintes: ? “ / \ < 
>* | : “.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

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

acesso aos dispositivos que você usa para navegar na Web.
Instalei um cavalo de Troia nos sistemas operacionais 

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 im-
posto de renda, fotos e arquivos de trabalho. Tenho aces-
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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 par-
ticular, 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 SOCIAL) 
Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.

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 SOCIAL) 
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação 
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 
intuito 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 di-
reito subjetivo do servidor e que, em situações como a sua, 
é dever da administração concedê-la. Nesse caso, a legisla-
ção apoia 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 Decre-
to n.º 6.029/2007 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item 
subsequente, que versam sobre direitos e deveres de ser-
vidores 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

5. (CESPE - 2016 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL) Considerando que determinado servidor público fe-
deral tenha sido removido para outra sede, situada em ou-
tro 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 fe-
deral tenha sido removido para outra sede, situada em ou-
tro 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.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

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
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9. (CESPE - 2008 - INSS - TÉCNICO DO SEGURO SO-
CIAL) Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma 
situação hipotética envolvendo servidores públicos, se-
guida 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 
SOCIAL) 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

GABARITO COMENTADO

1. GABARITO OFICIAL: CERTO
De acordo com o Art. 83, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, 

a Licença por motivo de doença em Pessoa da Família, in-
cluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada pe-
ríodo de doze meses nas seguintes condições:

I - por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, 
mantida a remuneração do servidor;

II - por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem 
remuneração.

§ 3º O início do interstício de 12 (doze) meses será con-
tado a partir da data do deferimento da primeira licença 
concedida.

§ 4º A soma das licenças remuneradas e das licenças 
não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, 
concedidas em um mesmo período de 12 (doze) meses, 
observado o disposto no § 3º, não poderá ultrapassar os 
limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2º.

De acordo com o Art. 103, da Lei nº 8.112/1990, con-
tar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibi-
lidade:

(....);
II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da 

família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 
(trinta) dias em período de 12 (doze) meses.

O período de licença remunerada é contado como 
tempo de serviço apenas para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade. O período de licença não remunerada não 
é contado como tempo de serviço.

Portanto, a resposta é correta.

2. GABARITO OFICIAL: ERRADO
De acordo com o Art. 87, da Lei nº 8.112/1990, após 

cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, 
no interesse da Administração, afastar-se do exercício do 
cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três 
meses, para participar de curso de capacitação profissional.

Portanto, não se trata de dever da administração, ela 
poderá, de acordo com o interesse da Administração, ou 
seja, trata-se de ato discricionário

Observa-se também, de acordo com o parágrafo único 
do mesmo artigo que, os períodos de licença de que trata 
o caput não são acumuláveis.

Assim, a resposta é incorreta.

3. GABARITO OFICIAL: ERRADO
De acordo com o Art. 7º, da Lei nº 8.112/1990, a inves-

tidura em cargo público ocorrerá com a posse.
A nomeação é um ato administrativo unilateral, que não 

gera, por si só, qualquer obrigação para o nomeado, mas sim 
o direito subjetivo de formalizar o vínculo funcional com a 
administração pública, por meio da posse, tornando-se, en-
tão servidor público. Se não tomar posse no prazo previsto, o 
nomeado não chega a aperfeiçoar o vínculo com a adminis-
tração, e o ato de provimento é tornado sem efeito.

Assim, se o falecido não tomou posse, não há que se 
falar em pensão por morte.

Portanto, a resposta é incorreta.

4. GABARITO OFICIAL: CERTO
De acordo com o Art. 117º, XI, da Lei nº 8.112/1990, 

ao servidor é proibido:
(....);
XI - atuar, como procurador ou 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.

Portanto, a resposta é correta.

5. GABARITO OFICIAL: ERRADO
De acordo com os respectivos caputs dos Artigos 36 e 

37, da Lei nº 8.112/1990:
Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedi-

do ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede.

Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de 
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo 
Poder, (....).



NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

1. (INSS – CEBRASPE – 2016) Julgue o item a seguir, 
que se refere aos direitos e garantias fundamentais previs-
tos na CF e à administração pública.

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

(   ) 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 propor-
cionar-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 distinto 
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 conso-
nância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
de 1948, ainda que represente uma conquista, deixou de 
contemplar o direito básico à moradia ao cidadão brasi-
leiro.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

5. (INSS – CEBRASPE – 2016) No que concerne à disci-
plina constitucional relativa à seguridade social, julgue 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 disci-
plina constitucional relativa à seguridade social, julgue 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 aposenta-
da por RPPS, recebe R$ 6.500,00 de aposentadoria.

Bruno, portador de doença incapacitante devidamen-
te 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 conside-
rando que o teto do salário-de-benefício corresponda a R$ 
5.189,82, julgue o item que se segue com base na CF. Em-
pregado 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 direi-
tos 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 âmbi-
to do Poder Legislativo, julgue o item a seguir, consideran-
do 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 fun-
damentais.

(   ) 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 restringe 
às relações entre os cidadãos e o poder público.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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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

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

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

13. (MPTC-DF – CEBRASPE – 2021) Considerando a teo-
ria geral dos direitos fundamentais, julgue o item seguinte.

Os direitos fundamentais associados à solidariedade 
são marcados pela titularidade transindividual, caracte-
rizada 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 seguinte.

Os direitos fundamentais não são absolutos e podem 
ser restringidos ou limitados por previsão constitucional 
ou legal, em benefício do interesse social e em observân-
cia 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 constituem 
direitos de defesa frente a intervenções do poder público 
na esfera particular dos indivíduos, demanda predominan-
temente atuações estatais de natureza positiva materiali-
zada por prestações públicas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

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

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (MPE-SE – CEBRASPE – 2020) Os direitos funda-
mentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em fun-
ção de sua especial condição de pessoa humana, e as ga-
rantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos 
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 funda-
mentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em fun-
ção de sua especial condição de pessoa humana, e as ga-
rantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos 
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 considerados 
absolutos, posto que todos os direitos são passíveis de re-
lativização e podem entrar em conflito entre si.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

19. (MPE-CE – CEBRASPE – 2020) Os direitos funda-
mentais são prerrogativas próprias dos cidadãos em fun-
ção de sua especial condição de pessoa humana, e as ga-
rantias fundamentais são os instrumentos e mecanismos 
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 
própria para a reparação de eventual abuso da liberdade 
de expressão é o direito de resposta ou a responsabiliza-
ção civil, e não a supressão de texto jornalístico por meio 
de liminar.

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

Na análise da moralidade administrativa, pressuposto 
de validade de todo ato da administração pública, é im-
prescindível 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 imputadas 
ao ente público e não ao agente político.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

A autoexecutoriedade é atributo restrito aos atos ad-
ministrativos praticados no exercício do poder de polícia.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Em decorrência do princípio da autotutela, não há li-
mites para o poder da administração de revogar seus pró-
prios atos segundo critérios de conveniência e oportuni-
dade.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

O ato praticado por agente não competente para fa-
zê-lo poderá ser convalidado discricionariamente pela au-
toridade 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 reco-
nhecimento de direito ao recebimento de benefícios ad-
ministrados pela previdência social, assegurando agilidade 
e comodidade aos seus usuários e ampliação do controle 
social.

Considerando essa informação, julgue o item seguinte, 
acerca da administração direta e indireta.

Os institutos da desconcentração e da descentraliza-
ção, essenciais à organização e repartição de competên-
cias da administração pública, podem ser exemplificados, 
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 seguinte 
item, acerca da concessão de serviço público.

A encampação, que consiste em rescisão unilateral da 
concessão pela administração antes do prazo acordado, 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 par-
celas percebidas pelo agente público, incluídas as de cará-
ter 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 acom-
panhar sua esposa, que também é servidora pública fede-
ral e foi removida no interesse da administração, 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 re-
moção 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 acom-
panhar sua esposa, que também é servidora pública fede-
ral e foi removida no interesse da administração, 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 acom-
panhar sua esposa, que também é servidora pública fede-
ral 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

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 servidor 
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 acom-
panhar sua esposa, que também é servidora pública fede-
ral 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.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

15. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no dis-
posto no Decreto n.º 6.029/2007 e na Lei n.º 8.112/1990, 
julgue o item subsequente, que versa sobre direitos e de-
veres 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 públi-
ca 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, referente à seguridade social do servidor público.

Os filhos de Aldo e Sandra, como dependentes de ser-
vidor público, têm direito aos seguintes benefícios do pla-
no 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 públi-
ca 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, referente à seguridade social do servidor público.

Com base na universalidade da cobertura e do atendi-
mento 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    prin-
cípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publici-
dade, finalidade e eficiência.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

19. (PM-AL – CESPE-CEBRASPE – 2021) No que se refe-
re 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 po-
pular 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 inte-
grado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da so-
ciedade 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 quadri-
partite, com participação dos trabalhadores, dos empregado-
res, dos aposentados e do governo nos órgãos 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 segu-
ridade social, os estrangeiros no Brasil poderão receber 
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 cober-
tura, o que significa que os segurados vinculados a esse 
regime e seus dependentes têm direito aos mesmos  be-
nefícios 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 uni-
versalidade da cobertura e do atendimento diz respeito, 
mais diretamente, à política de previdência social, dada a 
superação de sua lógica securitária.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Em caso de eventuais insuficiências financeiras de-
correntes do pagamento de benefícios de prestação con-
tinuada, a previdência social poderá elevar alíquotas das 
contribuições sociais de empregados e empregadores até 
o limite do débito apurado.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

8. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com relação ao fi-
nanciamento 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 orça-
mentos da União, dos estados, do DF e dos municípios.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

9. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no dis-
posto na Lei nº 8.213/1991, que trata dos planos de bene-
fícios da previdência social e dá outras providências, julgue 
o item seguinte.    Os princípios que regem a previdência 
social incluem a uniformidade e a equivalência dos bene-
fícios e serviços prestados às populações 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 trabalhadores 
empregados da iniciativa privada e a dos trabalhadores 
autônomos.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas 
de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposen-
tadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o pri-
meiro ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Lei complementar editada pela União poderá autori-
zar os estados e o DF a legislar sobre questões específicas 
relacionadas à seguridade social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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13. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no dis-
posto 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 re-
ceba como pró-labore a quantia equivalente a um salário 
mínimo será considerada segurada obrigatória do RGPS na 
qualidade de empregada.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

14. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Julgue o item se-
guinte à luz do Decreto nº 3.048/1999 e da CF.

O indivíduo que, não sendo detentor de cargo efetivo, 
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 próximo 
item, relativo ao custeio da seguridade social.

A contribuição do segurado empregado e a do traba-
lhador doméstico recaem sobre o valor dos seus salários 
de contribuição, até um teto máximo fixado por lei.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

16. (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.

Aquele que presta serviço de natureza contínua, median-
te remuneração, a pessoa ou família, no âmbito residencial 
desta, em atividade sem fins lucrativos, é considerado contri-
buinte individual, segurado obrigatório da previdência social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

17. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no dis-
posto 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 estiver co-
berto por regime próprio de previdência social.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua ativi-
dade religiosa é considerado segurado facultativo do RGPS. 

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

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

(   ) 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, seguida 
de uma assertiva a ser julgada.

Ronaldo, segurado contribuinte individual da previ-
dência social, optou pela contribuição de alíquota redu-
zida, de 11%, que exclui o direito ao benefício de aposen-
tadoria   por tempo de contribuição. Nessa situação, caso 
pretenda obter aposentadoria por tempo de contribuição, 
Ronaldo poderá fazer a complementação da diferença en-
tre o percentual pago e o percentual devido, acrescida de 
juros moratórios.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

21. (INSS – CESPE-CEBRASPE – 2016) Com base no dis-
posto 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 obrigató-
rio do RGPS em relação a cada uma das atividades reali-
zadas.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO

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

O pescador que exerça essa atividade como principal 
meio de vida é considerado segurado especial mesmo que 
tenha empregados permanentes.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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