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Simulado Exclusivo para Assinantes 

1º Simulado Área Legislativa 
 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO 
 

1 – Este simulado conta com 60 questões com conteúdos que são cobrados em concursos Legislativos; 

2 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FCC, do tipo CERTO ou ERRADO; 

3 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

4 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado nesta e na última página deste PDF; 

5 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO na área do 
aluno APENAS para os alunos assinantes. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para 
assisti-la AO VIVO e corrigir os erros. 

6 – A Correção do Simulado é EXCLUSIVA aos alunos assinantes que adquiriram uma das nossas 
Assinaturas Ilimitadas* e será transmitida na área do aluno. 

7 – Apenas os assinantes terão acesso ao Gabarito do Simulado e ao Ranking Classificatório que serão 
divulgados na área do aluno após a correção da prova. 

 

PREENCHA O GABARITO NO LINK – https://estr.news/Simulado-Legislativo-01  
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CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Quão rara é a Terra? 
 

Agora que temos a certeza de que existe um número 
enorme de planetas com características físicas semelhantes às 
da Terra, vale perguntar se eles têm, de fato, a chance de 
abrigar formas de vida e, se tiverem, que vida seria essa. 

Antes, alguns números importantes. Os melhores 5 
dados com relação à existência de outros planetas vêm do 
satélite da NASA Kepler, que anda buscando planetas como a 
Terra mapeando 100 mil estrelas na nossa região cósmica. 

Pelo desenho da missão, a identificação dos planetas 
usa um efeito chamado de trânsito: quando um planeta passa 10 
em frente à sua estrela (por exemplo, Vênus passando em 
frente ao Sol) o brilho da estrela é ligeiramente diminuído. 

Marcando o tempo que demora para o planeta passar 
em frente à estrela, a diminuição do brilho e, se possível, o 

período da órbita (quando o planeta retorna ao seu ponto 15 
inicial), é possível determinar o tamanho e massa do planeta. 

Com isso, a missão estima que cerca de 5,4% de 
planetas na nossa galáxia têm massa semelhante à da Terra e, 
possivelmente, estão na zona habitável, o que significa que a 
temperatura na sua superfície permite a existência de água 20 
líquida (se houver água lá). 

Como sabemos que o número de estrelas na nossa 
galáxia é em torno de 200 bilhões, a estimativa da missão Kepler 
implica que devem existir em torno de 10 bilhões de planetas 
com dimensões semelhantes às da Terra. 25 

Nada mal, se supusermos que basta isso para que 
exista vida. Porém, a situação é bem mais complexa e depende 
das propriedades da vida e, em particular, da história geológica 
do planeta. 

Aqui na Terra, a vida surgiu 3,5 bilhões de anos atrás. 30 
Porém, durante aproximadamente 3 bilhões de anos, a vida aqui 
era constituída essencialmente de seres unicelulares, pouco 
sofisticados. Digamos, um planeta de amebas. 

Apenas quando a atmosfera da Terra foi “oxigenada”, 
e isso devido à “descoberta” da fotossíntese por essas bactérias 35 
(cianobactérias, na verdade), é que seres multicelulares 
surgiram. 

Essa mudança também gerou algo de muito 
importante: quando o oxigênio atmosférico sofreu a ação da 
radiação solar é que se formou a camada de ozônio que acaba 40 
por proteger a superfície do planeta. Sem essa proteção, a vida 
complexa na superfície seria inviável. 

Fora isso, a Terra tem uma lua pesada, o que 
estabiliza o seu eixo de rotação: a Terra é como um pião que 
está por cair, rodopiando em torno de si mesma numa inclinação 45 
de 23,5 graus. 

Esta inclinação é a responsável pelas estações do ano 
e por manter o clima da Terra relativamente agradável. Sem 
nossa Lua, o eixo de rotação teria um movimento caótico e a 
temperatura variaria de forma aleatória. 50 

Juntemos a isso o campo magnético terrestre, que 
nos protege também da radiação solar e de outras formas de 
radiação letal que vêm do espaço, e o movimento das placas 
tectônicas, que funciona como um termostato terrestre e regula 
a circulação de gás carbônico na atmosfera, e vemos que são 55 
muitas as propriedades que fazem o nosso planeta especial. 

Portanto, mesmo que existam outras “Terras” pela 
galáxia, defendo ainda a raridade do nosso planeta e da vida 
complexa que nele existe. 

(Marcelo Gleiser – Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogl

eiser/1172152-quao-rara-e-a-terra.shtml.) 

1. O texto “Quão rara é a Terra?”, de Marcelo Gleiser, é 

dissertativo-argumentativo. 
 

2. O tema central apresentado no texto é a constatação 

dos cientistas de que existe vida em outros planetas. 
 

3. Depreende-se do texto que, em mais de 5% de 
planetas na nossa galáxia, há água líquida. 

 

4. Na linha 43, a palavra “Fora” pode ser substituída por 

Afora, mantendo-se o sentido e a correção gramatical. 
 

5. O sinal indicativo de crase em “às” (linha 2) ocorre 

devido à exigência da preposição “a” pelo adjetivo 
“semelhantes” e à presença do artigo “as”, o qual faz 

subentender a omissão do substantivo “características”. 
 

6. Os parênteses utilizados no texto sinalizam que as 

expressões “por exemplo, Vênus passando em frente ao 
Sol” (linhas 11 e 12), “quando o planeta retorna ao seu 

ponto inicial” (linhas 15 e 16) e “se houver água lá” 
(linha 21), “cianobactérias, na verdade” (linha 36) são 

comentários do autor, os quais transmitem 

considerações sobre as informações anteriores a esses 
trechos. 

 

7. A vírgula pode ser excluída após o parêntese da linha 

12, mantendo-se a correção e o sentido textual. 
 

8. O complemento verbal de “Juntemos” (linha 51) 

encontra-se no paralelismo entre “o campo magnético 
terrestre” e “o movimento das placas tectônicas”, cada 

um seguido de seu respectivo elemento explicativo.  
 

9. A substituição de “rodopiando” (linha 45) por quando 
rodopia preserva o sentido, a correção gramatical e a 

coerência. 
 

10. A flexão do verbo “funciona”, na linha 54, no plural 

mantém a correção gramatical e o sentido, tendo em 
vista os elementos referenciais anteriores. 

 

11. O advérbio “também” (linha 38) é um sequenciador 

que faz subentender que a expressão “algo de muito 

importante” (linhas 38 e 39) é a segunda consequência 
de uma mudança.  

 

12. O verbo “Marcando”, linha 13, inicia segmento com 

valor de suposição, hipótese. 
 

13. Nas linhas 17 e 18, a expressão de porcentagem em 

“5,4% de planetas na nossa galáxia” permite que o 
verbo “têm” (linha 18) se flexione no singular (tem), 

concordando com “galáxia” e mantendo a correção 
gramatical. 

 

14. No título do texto, o vocábulo “Quão” é um advérbio. 
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15. A substituição do segmento verbal “anda buscando” 

(linha 7) por vem buscando mantém a correção 
gramatical e a coerência textual, conforme o contexto. 

 
MATEMÁTICA e RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16. Se p, q e r forem proposições simples, então a 
proposição composta   (p∧~p)→[(p∧q)⟷(¬r)] é uma 

tautologia. 

 Ao comentar a respeito da Reforma da Previdência, um 
jornalista fez a seguinte afirmação P: “Ou cai o 

Presidente da Câmara, ou a Reforma da Previdência 
será aprovada”. Sobre esta afirmação, que constitui 

uma disjunção exclusiva, julgue os itens subsequentes. 

 
17. A proposição do jornalista é equivalente a “Se não cai 

o Presidente da Câmara, então a Reforma da 
Previdência não será aprovada”. 

 
18. A negação da proposição do jornalista é logicamente 

equivalente à proposição “Não cai o Presidente da 

Câmara se, e somente se, a Reforma da Previdência não 
será aprovada”. 

 
19. A negação da proposição P é logicamente equivalente 

a “Não cai o Presidente da Câmara e a Reforma da 

Previdência não será aprovada”. 
 

Proposição EST31032019: Resolvo os simulados do 
Estratégia ou tenho dificuldade em fechar as provas de 

Raciocínio Lógico. 
Em relação à proposição EST31032019, julgue os itens a 

seguir. 

 
20. A quantidade de linhas da tabela-verdade 

correspondente à proposição EST31032019 é superior a 
6. 

 

21. A proposição EST31032019 é equivalente a “Se não 
tenho dificuldade em fechar as provas de Raciocínio 

Lógico, então resolvo os simulados do Estratégia. 
 

Para um conjunto qualquer X, n(X) representa a 

quantidade de elementos de A. Dessa forma, considere 
que os conjuntos A,B e C tenham as seguintes 

propriedades: 
 

 
Com relação aos conjuntos A,B e C supracitados, julgue 

os itens a seguir. 

 
22. O conjunto C possui menos de 60 elementos. 

 
23. O número de elementos de A∪B∪C é superior a 250. 

 

24. Se um elemento do conjunto C é escolhido 

aleatoriamente, então a probabilidade de ele também 
pertencer aos conjuntos A e B é superior a 10%. 

 

25. Se 60 números do conjunto A são escolhidos 
aleatoriamente, então pelo menos 10 deles pertencem 

também ao conjunto B. 
 

ÉTICA 

 

26. A ética é o conhecimento que oferta ao homem 
critérios para escolha da melhor conduta, tendo em 

conta o interesse individual. 

 
27. A ética, dado seu caráter científico, é invariável ao 

longo do tempo. 
 

28. O agente pautado pela ética da responsabilidade 

deve buscar o melhor e mais justo para o maior número 
de pessoas. 

 
29. A mediania aristotélica consiste na noção de que a 

virtude deve ser encontrada no comportamento 
equilibrado, enquanto o vício estaria nos extremos. 

 

30. A ética do fim (ou ética finalista) considera que a 
conduta do ser humano deve ser orientada por um fim, 

deduzindo-se fim e meios da natureza dos seres 
humanos. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

A respeito da organização administrativa, julgue os itens 

seguintes. 
 

31. A descentralização política é um fenômeno de 
organização de origem constitucional, consistindo na 

distribuição de competências do ente central para os 
estados-membros e municípios. 

 

32. As agências reguladoras e as agências executivas 
representam conceitos excludentes, de tal forma que 

uma autarquia nunca poderá ser agência reguladora e 
agência executiva simultaneamente. 

 

33. A instituição de subsidiárias das entidades 

administrativas depende de autorização legislativa, em 
cada caso, que poderá constar de forma genérica na lei 

que criar ou autorizar a criação da entidade. 
 

34. As fundações públicas consistem na personalização 

de um patrimônio, ao qual será dada uma finalidade 
pública específica, sendo que a criação ocorrerá 

diretamente por lei, situação em que a entidade terá 
natureza de direito público, ou mediante o registro do 

ato constitutivo no órgão competente, após a 

autorização legal, quando a entidade terá natureza de 
direito privado. 

 

Os poderes administrativos são as prerrogativas 

concedidas ao poder público para a proteção do 
interesse coletivo. Além disso, os atos administrativos 

são manifestações unilaterais da vontade estatal, 

praticados sob regime de direito público, com o fim de 
produzir efeitos jurídicos específicos. Sobre estes temas, 

julgue as questões a seguir. 
 

35. Em regra, a polícia administrativa começa e se conclui 
na própria via administrativa, ao passo que a polícia 

judiciária se inicia na via administrativa, mas tem a sua 

conclusão no exercício da atividade jurisdicional. 
 

36. A edição de decreto autônomo sobre a organização e 
o funcionamento da administração pública é atividade 

decorrente do poder regulamentar, inovando na ordem 
jurídica quando cria ou extingue órgão público. 

 

37. Por se tratar de ato complexo, o Tribunal de Contas 

deverá conceder o contraditório e ampla defesa nos 

processos de apreciação da legalidade do ato de 
concessão inicial de aposentadoria. 

 

38. A convalidação é a correção de ato administrativo 

com vício de competência ou forma, gerando efeitos ex 
nunc. 

 

Sobre o regime jurídico das licitações e dos contratos 
administrativos, julgue as questões a seguir. 

 
39. O leilão é a modalidade de licitação para alienação de 

bens móveis, mas também pode ser aplicada na 
alienação de bens imóveis cuja origem tenha derivado 

de procedimento judicial ou de dação em pagamento. 

 

40. Os tipos de licitação de melhor técnica e de técnica e 

preço destinam-se à contratação de serviços de 
natureza predominantemente intelectual, 

diferenciando-se pelo fato de que, na melhor técnica, a 

proposta vencedora será aquela que obtiver a maior 
média ponderada entre as propostas de preço e de 

conteúdo técnico, ao passo que, na técnica e preço, a 
escolha do vencedor dependerá de uma etapa de 

negociação com os licitantes para a definição do valor 
final da proposta. 

 

41. A rescisão contratual decorrente de razões de 
interesse público gera, para o contratado, o direito de 

ser ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, ensejando também o direito à 

devolução de garantia, aos pagamentos devidos pela 

execução do contrato até a data da rescisão e, se for o 
caso, ao pagamento do custo da desmobilização. 

 
42. A administração é responsável solidariamente pelos 

encargos trabalhistas resultantes da execução de 
contrato administrativo.  

 

A respeito dos entendimentos do STF sobre a 
responsabilidade civil do Estado e sobre os agentes 

públicos, julgue as assertivas a seguir. 
 

43. A responsabilidade civil do Estado é subjetiva 

quando, por omissão de um agente público, um preso 
sofrer algum tipo de lesão enquanto cumpre pena 

restritiva de liberdade. 
 

44. Se um particular, por conduta culposa, atingir o 

veículo de uma prefeitura municipal, a ação de 
ressarcimento do dano causado ao poder público será 

imprescritível. 
 

45. Os editais de concurso público não podem 
estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo 

situações excepcionais em razão de conteúdo que viole 

valores constitucionais. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

46. O Distrito Federal reger-se-á por lei orgânica, votada 

em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal. A mesma regra é aplicável aos 
Municípios, já que eles devem respeito somente à 

CF/88, mas não à Constituição Estadual, para que não 

haja afronta à sua tríplice capacidade.  
 

47. É certo que os estrangeiros de qualquer 
nacionalidade, residentes na República Federativa do 

Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem 

condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira. Assim, estrangeiro que tenha 

prestado concurso público cuja exigência é a 
nacionalidade brasileira, somente terá direito à posse, 

após a publicação da portaria do Ministro da Justiça.   
 

48. O brasileiro nato, quaisquer que sejam as 

circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser 
extraditado, pelo Brasil, a pedido de Governo 

estrangeiro, pois a Constituição da República, em 
cláusula que não comporta exceção, impede, em caráter 

absoluto, a efetivação da entrega extradicional daquele 

que é titular, seja pelo critério do jus soli, seja pelo 
critério do jus sanguinis, de nacionalidade brasileira 

primária ou originária. 
 

49. Embora as condições de elegibilidade estejam 
presentes na CF/88 e disciplinadas por lei ordinária, as 

de inelegibilidade estão na CF/88 e em lei 

complementar.  
 

50. A fixação por lei estadual de condições de 
elegibilidade em relação aos candidatos a juiz de paz, 

além das constitucionalmente previstas no art. 14, § 3º, 

invade a competência da União para legislar sobre 
direito eleitoral. 

 
51. Compete privativamente ao Senado Federal 

processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da 

República nos crimes de responsabilidade, bem como os 
Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma 
natureza conexos com aqueles. 

 
52. Compete privativamente à Câmara dos Deputados 

autorizar, por dois terços de seus membros, a 

instauração de processo contra o Presidente e o Vice-
Presidente da República e os Ministros de Estado. 

 
53. Compete privativamente à Câmara dos Deputados 

proceder à tomada de contas do Presidente da 

República, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da 

sessão legislativa. 
 

54. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, 
será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 

União, ao qual compete apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Presidente da República, mediante 
parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 

dias a contar de seu recebimento e  julgar as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, 
bens e valores públicos da administração direta e 

indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas 
e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas 

daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. 

 

55. Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória 
a pena de multa, ou relativo a processo em curso por 

infração penal a que a pena pecuniária seja a única 
cominada. 

 

56. A criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei 

estadual, dentro do período determinado por Lei 
Complementar Federal, e dependerão de consulta 

prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na 

forma da lei. 
 

57. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-
se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou 

formarem novos Estados ou Territórios Federais, 

mediante aprovação da população diretamente 
interessada, através de plebiscito, e do Congresso 

Nacional, por lei complementar. 
 

58. Em regra, as terras devolutas são bens dos Estados.  

 
59. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição e responsabilidade por dano ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
 

60. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio 

ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas e preservar as florestas, a fauna e a flora. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 

 

O devido processo legal, como herança da Magna Carta inglesa do séc. XIII, e aperfeiçoado 
posteriormente pelo Direito norte-americano, surge no campo do direito penal, mas seus desdobramentos 
alcançam, num segundo momento, todo processo em si, seja ele penal, civil ou, o que nos interessa aqui, o 
processo legislativo. Ele assegura, de modo geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Quer dizer que 
ninguém será julgado sumariamente sem ter direito de se defender adequadamente e de modo equânime. O 
processo legislativo, como caminho para elaboração das leis, desde sua iniciativa até sua promulgação, é 
procedimento em que concorrem partes em conflito (parlamentares de diferentes colorações partidárias e 
ideológicas), a fim de se chegar a consensos mínimos e aprovar-se leis que representem a comunidade em que 
está inserida a Casa Legislativa. 

Disponível em: https://portal.al.go.leg.br/arquivos/asstematico/69.pdf. 

Acesso em: 26/12/2018. 
 

Considerando o texto acima como meramente informativo, escreva um texto dissertativo sobre o processo 

legislativo, mencionando, necessariamente, os seguintes pontos: 
 

 

➢ A definição de Processo Legislativo; 
 

➢ As espécies de Processo Legislativo; 
 

➢ A estrutura básica do Processo Legislativo Ordinário (PLO); 
 

➢ As diferenças entre as leis ordinárias e complementares. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Obs.: disponibilizamos um serviço de correção especificamente para este simulado, em conformidade com os critérios 
utilizados pela banca Cebraspe (Cespe). 

 

Link para correção da sua discursiva: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/discursivas-para-concursos/ 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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 Preencha o Gabarito! 
 

https://estr.news/Simulado-Legislativo-01 

 
 

Não é assinante? 
Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e participe 
gratuitamente dos projetos exclusivos para alunos assinantes. Trilhas, 

Monitorias, Simulados, e muito mais... 
 

 
 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/ 
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