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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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RACIOCÍNIO LÓGICO

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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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

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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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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(    )CERTO
(    )ERRADO

16.(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.
Mara, jornalista, dirigiu-se a determinada repartição 

pública e solicitou, com o objetivo de preparar matéria 
para o jornal do bairro onde trabalha, informações sobre 
uma lista de itens, que incluía dados sobre o efetivo policial 
e nomes de policiais da área de inteligência que trabalham 
sem uniforme no bairro em questão. O servidor atendeu-a 
rápida e polidamente, mas negou-se a fornecer-lhe infor-
mações sobre os referidos itens, pois tratava-se de dados 
sigilosos. Nessa situação, a atitude do servidor está corre-
ta, pois é seu dever atender com presteza ao público em 
geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas 
aquelas protegidas por sigilo.

(    )CERTO
(    )ERRADO

17.(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.
Renato, servidor de órgão público federal e estudante, 

constatou, no início do ano letivo, incompatibilidade en-
tre seu horário escolar e o da repartição onde trabalha. 
Depois de explicar sua situação ao chefe, foi por este in-
formado de que teria direito a horário especial, desde que 
compensasse o tempo não trabalhado. Renato contra-ar-
gumentou dizendo que era impossível compensar o tempo 
de afastamento do trabalho, pois, além de assistir às aulas, 
precisava estudar muito e fazer as tarefas escolares. Nessa 
situação, os argumentos de Renato não têm amparo legal.

(    )CERTO
(    )ERRADO

18.(CESPE - 2010 - INSS - ENGENHEIRO CIVIL)
No que se refere aos agentes públicos, julgue os itens
subsequentes.
Além da responsabilidade civil e penal, o servidor res-

ponde administrativamente pela prática de ilícitos admi-
nistrativos definidos na legislação de regência, situação em 
que a infração deve ser apurada pela própria administração 
pública, por intermédio de procedimento adequado.

(    )CERTO
(    )ERRADO

19.(CESPE - 2010 - INSS - ENGENHEIRO CIVIL)
A respeito do direito constitucional, julgue os itens a 

seguir.

Em caso de extinção do cargo que ocupa, o servidor 
estável possui o direito de ficar em disponibilidade até a 
sua reintegração em outro cargo.

(    )CERTO
(    )ERRADO

20.(CESPE - 2010 - INSS - ENGENHEIRO CIVIL)

No que se refere aos agentes públicos, julgue os itens 
subsequentes:

De acordo com a classificação doutrinária, empregado 
público e empregado particular em colaboração com o po-
der público integram a mesma categoria.

(    )CERTO
(    )ERRADO

GABARITO

1 CERTO
2 ERRADO
3 ERRADO
4 CERTO
5 ERRADO
6 CERTO
7 ERRADO
8 ERRADO
9 ERRADO

10 CERTO
11 CERTO
12 ERRADO
13 ERRADO
14 CERTO
15 CERTO
16 CERTO
17 CERTO
18 CERTO
19 ERRADO
20 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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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 ad-
ministrativa, são cabíveis medidas judiciais como a ação 
popular e a ação civil pública.

(   ) CERTO
(   ) ERRADO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

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 pode-
res públicos e da sociedade destinadas a assegurar o di-
reito 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


