Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
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Q1.
Texto CB1A1BBB
Estranhamente, governos estaduais cujas despesas
com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que
estouraram o limite de gastos com pessoal fixado pela
Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria
legislação destinada a assegurar, como alegam, maior rigor na
gestão de suas finanças. Querem uma nova lei de
responsabilidade fiscal para, segundo argumentam, fortalecer
a estrutura legal que protege o dinheiro público do mau uso por
gestores irresponsáveis.
Examinando-se a situação financeira dos estados que
preparam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica
difícil aceitar a argumentação. Desde maio de 2000, quando
entrou em vigor a LRF, esses estados, como os demais, estão
sujeitos a regras precisas para a gestão do dinheiro público,
para a criação de despesas e, em particular, para os gastos com
pessoal. Por que, tendo descumprido algumas dessas regras,
estariam interessados em torná-las ainda mais rigorosas?
Não foi a lei que não funcionou, mas os responsáveis
pelo dinheiro público que, por alguma razão, não a cumpriram.
De que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa, se nem nas
condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de
cumpri-la? O problema não está na lei. Mudá-la pode ser
o pretexto não para torná-la mais rigorosa, mas para
atribuir-lhe alguma flexibilidade que a desfigure. O verdadeiro
problema é a dificuldade do setor público de adaptar suas
despesas às receitas em queda por causa da crise.
Internet: <http://opiniao.estadao.com.br> (com adaptações).
A respeito das ideias do texto CB1A1BBB, julgue os itens a seguir.

Segundo o texto, o objetivo de se propor uma nova lei de
responsabilidade fiscal, mais rígida quanto à proteção do
dinheiro público, é desconfigurar a LRF.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q2.
Os primeiros vestígios de atividade contábil foram
encontrados na Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C.
Inicialmente, eram utilizadas fichas de barro para representar
a circulação de bens, logo substituídas por tábuas gravadas com
a escrita cuneiforme. Portanto, os registros contábeis não só
antecederam o aparecimento da escrita como subsidiaram seu
surgimento e sua evolução. Embora a fiscalização de contas
conste de registros mais antigos, prática já exercida por
escribas egípcios durante o reinado do faraó Menés I, foi na
Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal
de contas, formado por dez tesoureiros, guardiões da
administração pública. Contudo, somente em Roma, a
contabilidade atingiu sua mais alta expressão com a

sistematização de mecanismos de controle que, por gozarem de
estatuto jurídico preeminente, influenciaram todo o Ocidente
e as civilizações modernas.
Cristina Britto. Uma breve história do controle. Salvador: P55 edições, 2015, p. 15. Internet: <www.tce.ba.gov.br> (com adaptações).
Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto Uma
breve história do controle, julgue os próximos itens.

Os registros contábeis precedem historicamente o surgimento
da escrita e também são essenciais para o entendimento e a
evolução dos sistemas de escrita.
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Q3.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é o melhor
exemplo de que a reforma do Poder Judiciário não está
estagnada. Dez anos atrás, época em que ainda se discutia a
criação do conselho, ao qual cabia o epíteto “órgão de controle
externo do Judiciário”, a existência de um órgão nesses
moldes, para controlar a atuação do Poder Judiciário, gerava
polêmica.
Atualmente, o CNJ não só se tornou realidade, como
ainda é citado em outro contexto. O órgão goza hoje de alto
conceito como ferramenta de planejamento. É verdade que
subsistem controvérsias acerca dos limites de sua atuação, mas
elas permanecem em segundo plano diante de medidas
moralizadoras por ele determinadas, como o combate ao
nepotismo e aos supersalários, além da aplicação de
penalidades aos magistrados.
Antes, os quase cem tribunais do país funcionavam
sem nenhuma coordenação, e pouco — às vezes, nada — se
sabia sobre eles. Não havia certeza sequer a respeito do total de
processos, juízes e recursos. A partir da elaboração de
relatórios como o Justiça em Números, o CNJ pôde, por
exemplo, criar metas para desatar os nós da justiça brasileira.
Uma delas, de 2009, previa o julgamento de todos os processos
distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões
de casos; 90% deles já foram julgados.
Folha de S.Paulo, Editorial, 7/4/2013 (com adaptações).
Em relação às informações e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
Subentende-se das informações do texto que a palavra “Antes” (L.16) remete a período recente, quando o CNJ, já criado, ainda
não gozava do prestígio que tem hoje.
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Q4.

Quero abrir aqui um espaço para fazer um comentário
sobre o famoso “jeitinho brasileiro”, que tem sido tratado de
maneira pejorativa. “Jeitinho” é sinônimo de criatividade, não de
malandragem, embora se usem os dois termos indiscriminadamente.
Jeitinho é obter resultados com o que se tem, não com o que se
gostaria de ter. Temos de nos orgulhar do jeitinho, portanto. Do que
não podemos nos orgulhar é da malandragem, do querer tirar
vantagem em tudo. A malandragem pode significar corrupção, que,
efetivamente, não é bom.
Sylvia Constant Vergara. Gestão de pessoas. São
Paulo: Atlas, 1999, p. 147 (com adaptações).
A respeito de trabalho em equipe e das ideias do texto acima, julgue
os itens subsequentes.
No trabalho em equipe, deve-se evitar o uso do “jeitinho”
como ferramenta de criatividade e inovação.
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Q5.
A capacidade dos homens para a vida em conjunto
e a coordenação de esforços, evitando conflitos ruinosos, é
determinada, em grande parte, por suas aptidões para a
comunicação correta. O circuito da comunicação humana —
esta composta por quatro elementos básicos: o transmissor,
o receptor, a mensagem e o meio, cuja dinâmica coerente
permite o intercâmbio de idéias — vem sofrendo alterações,
nos últimos tempos, devido ao acelerado desenvolvimento
das tecnologias de informação e de comunicação (TICs).
Segundo Peruzzolo, os conteúdos das mensagens
trocadas pelos homens importam menos que os veículos
usados para esses intercâmbios, ou seja, os meios são a base
dos processos de comunicação. Por isso, se um transmissor
possuir uma mensagem e desejar transmiti-la para um
receptor, deverá encontrar um meio de fazê-lo. Sem o meio,
a mensagem ficará retida com o transmissor e invalidará todo
o processo. Dessa forma, nem a fonte, nem o destino, nem
sequer a própria mensagem tem sentido por si só. Somente
em coexistência com o meio é que se tornam efetivos.
Atualmente, o correio eletrônico — ou e-mail — é
o meio de maior adesão utilizado pelos jovens estudantes.
Todavia, como não é universal, e ainda está inacessível para
muitos, esse canal ocasiona a possível perda do acesso a
informações importantes. Também pode gerar um
empobrecimento das relações sociais, além de provocar
dúvidas ou divergências devidas a informações conflitantes.
Synergismus Scyentifica. UTFPR, Pato Branco, 01 (1,2,3,4) : 1-778.
2006. Internet: <cefetpr.br/eventocientifico> (com adaptações).
A partir da leitura interpretativa do texto acima, julgue os itens.
No texto, aparecem relacionados os seguintes elementos:
circuito da comunicação humana / intercâmbio de idéias;
transmissor / fonte; mensagens / informações; meios /
veículos e receptor / destino.
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Q6.
O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém
escolhe ter havido o saque de Troia; com efeito, a deliberação
não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois
o passado não pode não ter sido. Agatão está certo ao escrever:
“Pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado:
fazer que o que foi não tenha sido”.
Em outras palavras, a necessidade do passado se
contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da
indeterminação do futuro. O possível está, portanto, articulado
ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do
futuro, que, em si mesmo, é contingente porque depende de
nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, todavia, que,
uma vez feita a escolha entre duas alternativas contrárias e
realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se
transforma em um passado necessário, de tal maneira que nossa
ação determina o curso do tempo. É essa passagem do
contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação
humana um peso incalculável.
Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora
Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com adaptações).
Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto
acima, julgue os itens a seguir.

O emprego do acento gráfico nos vocábulos “próprio” e
“decorrência” atende à mesma regra de acentuação gráfica.
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Q7.
O mundo moderno, caracterizado pela globalização,
pela revolução tecnológica e pelo avanço irrestrito da Internet,
sinaliza uma crise mundial complexa, multidimensional, cujas
facetas afetam inexoravelmente nossa saúde, nosso modo de
vida e a qualidade do meio ambiente e das relações sociais,
políticas e econômicas. Essa crise, cujas dimensões incluem
aspectos intelectuais, morais e espirituais, exige a substituição
da noção de estruturas sociais estáticas por uma percepção de
padrões dinâmicos de mudança: mudanças estruturais em
nossas instituições sociais, nos valores e, fundamentalmente,
nas ideias.
É hoje crítico para a sobrevivência de qualquer
organização o reconhecimento de que a criatividade é a mola
mestra para o sucesso de seus empreendimentos, sendo
responsável pela própria sustentação das empresas no
competitivo mundo dos negócios. Os profissionais criativos e
empreendedores estão sendo cada vez mais valorizados nos
seus ambientes de trabalho. São eles — não as máquinas, nem
o capital — os verdadeiros responsáveis pelo sucesso de uma
empresa.

Ângela M.R.Virgolim. Criatividade e saúde mental: desafio à família e à escola. In:
A.M.R.Virgolim (org.). Talento criativo, Brasília: Ed. UnB, p. 29-30 (com adaptações).
Julgue os itens de 1 a 7 a respeito da organização das estruturas
linguísticas no desenvolvimento do texto.
A substituição de “cujas” (L.3) por que as suas, embora confira
maior informalidade ao texto, preserva as relações de sentido
entre os termos da oração e a correção gramatical.
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Q8.
Repórter – As empresas já se convenceram de que ser ético e
socialmente responsável é lucrativo?
Ricardo Young – Quem não enxerga a importância da
sustentabilidade corre um sério risco de obsolescência
intelectual e analfabetismo em relação ao seu tempo. E não se
trata de ser ou não ser lucrativo. A responsabilidade social tem
a ver com a capacidade de permanecer ou não no mercado. Em
uma empresa socialmente responsável, pode-se catalisar a
inteligência instalada e lhe dar uma direção e um sentido. Isso
fortalece a empresa, torna-a mais competitiva, aumenta a
autoestima e a dedicação dos funcionários, amplia o sentimento
de pertencimento — a vida das pessoas, em vez de ser
ameaçada pelo trabalho, é fortalecida por ele. Essas empresas
têm melhores condições de desempenho e, portanto, de
prolongar sua vida.
Ricardo Young. Revista Planeta, out./2009, p. 10 (com adaptações).
A partir da organização das estruturas linguísticas e das ideias do
texto, julgue os itens de 8 a 14.
Nas relações de coesão do texto, o pronome “Isso” (L.9) retoma
e resume a ideia do período anterior, iniciado por “Em uma
empresa” (L.7-8).
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Q9.
No mundo moderno em que vivemos, é certamente
difícil reconstituir as sensações, as impressões que tiveram os
primeiros homens em contato com a natureza. A imensa
variedade de corpos e acontecimentos que nos envolvem
gerou as noções de matéria, de espaço e de tempo,
fundamentalmente entrelaçadas no conhecimento das coisas.
No estado de repouso e de movimento dos objetos — esta
casa parada, aquela pedra atirada que cai, o movimento do
sol, da lua, no céu — estão intimamente associados
os conceitos de lugar que ocupam sucessivamente os

corpos, de espaço e de tempo.
Tempo, espaço e matéria são, pois, ideias que
penetram o nosso conhecimento das coisas, desde o mais
primitivo, e que evoluíram por meio das especulações
filosóficas até as modernas investigações científicas, que as
integraram em um nível mais profundo de síntese, uma
unificação que levou milênios para ser atingida.
José Leite Lopes. Tempo = espaço = matéria. In: Adauto Novaes (Org.). Tempo e
História. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 167 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir a respeito da organização do texto
apresentado.
Na organização das ideias no texto, o pronome “que” (L.14)
retoma “nosso conhecimento das coisas” (L.13).
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Q10.
Três séculos depois do descobrimento, o Brasil não
passava de cinco regiões distintas, que compartilhavam a
mesma língua, a mesma religião e, sobretudo, a aversão ou o
desprezo pelos naturais do reino, como definiu o historiador
Capistrano de Abreu.
Em 1808, os ventos começaram a mudar. A vinda
da Corte e a presença inédita de um soberano em terras
americanas motivaram novas esperanças entre a elite intelectual
luso-brasileira. Àquela altura, ninguém vislumbrava a ideia de
uma separação, mas se esperava ao menos que a metrópole
deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas. Vã ilusão:
o império instalado no Rio de Janeiro simplesmente copiou
as principais estruturas administrativas de Portugal, o que
contribuiu para reforçar o lugar central da metrópole, agora na
América, não só em relação às demais capitanias do Brasil,
mas até ao próprio território europeu.
Lucia Bastos Pereira das Neves. Independência: o grito que não foi ouvido. In: Revista
de História da Biblioteca Nacional, n.º 48, set./2009, p. 19-21 (com adaptações).
Com referência às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens subsecutivos.
A oração “que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora
em suas políticas” (L.10-11) exerce a função de complemento
direto da forma verbal “esperava” (L.10).
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Q11.

Como discurso que implementa e constrói
significados para as diferenças sexuais, por meio de
processos de diferenciação conflituosos e hierarquizados,
gênero é a instância onde e por meio da qual os seres
humanos aprendem a se converter em e a se reconhecer como
homens e mulheres, nos diferentes contextos históricos,
culturais e sociais. Porque referida a um corpo físico,
portanto natural, a diferença sexual assume um estatuto de
fixidez e universalidade, que oculta as clivagens,
reagrupamentos e ressignificações produzidas na dinâmica
de relações de poder e resistência, específicas e particulares,
que constroem e reconstroem o sujeito sexuado. Isso quer
dizer que a diferença biológica não se inscreve em apenas um
significado natural ou social que lhe é inerente. Ao contrário,
seus significados são construídos e reconstruídos no
entrecruzamento de uma gama de discursos, tais como os da
Medicina, da Biologia, da Psicanálise, da Educação, das
Ciências Sociais, da Política e da Religião, entre outros.
Dagmar E. Meyer. Do poder ao gênero: uma articulação
teórico-analítica. In: Gênero e Saúde, Marta Lopes et al. (Orgs.).
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 48 (com adaptações).
A respeito das ideias expressas no texto acima e de suas
estruturas linguísticas, julgue os itens a seguir.
A conjunção “e” (L.5) liga a oração iniciada por “a se
reconhecer” (L.5) à oração “os seres humanos aprendem” (L.4-5), estabelecendo entre elas uma relação de
subordinação.
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Q12.
Levantou-se da cama o pobre namorado sem ter
conseguido dormir. Vinha nascendo o Sol.
Quis ler os jornais e pediu-os.
Já os ia pondo de lado, por haver acabado de ler,
quando repentinamente viu seu nome impresso no 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
aparecimento 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
procurou 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 muito e profetizou no Sr. Oliveira um futuro
Shakespeare.
O Sr. Dr. Estêvão Soares levou a sua amabilidade
ao ponto de pedir a comédia para ler segunda vez, e ontem
ao encontrar-se na rua com o Sr. Oliveira, de tal
entusiasmo vinha possuído que o abraçou estreitamente,
com grande pasmo dos numerosos transeuntes.
Da parte de um juiz tão competente em matérias
literárias este ato é honroso para o Sr. Oliveira.

Estamos ansiosos por ler a peça do Sr. Oliveira, e
ficamos certos de que ela fará a fortuna de qualquer teatro.
O amigo das letras.
Machado de Assis. A mulher de preto. In: Contos
fluminenses. São Paulo: Globo, 1997 (com adaptações).
Acerca de aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir.

A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos
caso o termo “em casa” (R.18) fosse isolado por vírgulas.
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Q13.
Nos últimos dez anos, o comércio exterior brasileiro
foi rebocado pelo crescimento chinês baseado em uma rápida
urbanização e em pesados investimentos em infraestrutura.
Esse estilo de crescimento gerou uma enorme demanda de
commodities, especialmente de alimentos, minérios e aço.
Entre 2001 e 2010, a China construiu sete milhões de
residências por ano para acomodar os trabalhadores em busca
de ocupação nas cidades.
Desde o surgimento da crise global, em 2008, as
autoridades chinesas tentam mudar o padrão de crescimento
econômico, deslocando a ênfase do investimento e da
exportação para a criação de um mercado interno mais
dinâmico.
Qualquer programa de reformas na segunda maior
economia do mundo seria acompanhado com interesse — e até
com ansiedade — nos demais países, especialmente naqueles
mais dependentes do mercado chinês. A China tornou-se há
alguns anos o principal destino das exportações brasileiras.
Nada mais natural que o interesse brasileiro em relação aos
rumos da economia chinesa e às opções políticas do novo
governo instalado em Pequim.
Editorial, O Estado de S.Paulo, 17/3/2013 (com adaptações).
Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue
os próximos itens.
O emprego de vírgula logo após “econômico” (L.11)
justifica-se porque a oração subsequente é subordinada
adverbial reduzida de gerúndio.
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Q14.
Texto II

Segundo a Constituição Federal, todo poder emana do
povo e por ele será exercido, quer de maneira direta, quer por
intermédio de representantes eleitos. Essa afirmação, dentro do
espírito do texto constitucional, deve ser interpretada como
verdadeiro dogma estabelecido pelo constituinte originário,
mormente quando nos debruçamos sobre o cenário político dos
anos anteriores à eleição dos membros que comporiam a
Assembleia Constituinte que resultou na Carta de 1988.
Em expedita sinopse, é possível perceber que, após
longo período de repressão à manifestação do pensamento, o
povo brasileiro ansiava por exercer o direito de eleger os seus
representantes com o objetivo de participar direta ou
indiretamente da formação da vontade política da nação.
Dentro desse contexto, impende destacar que os
movimentos populares que ocorreram a partir do ano de 1984,
que deram margem ao início do processo de elaboração da
nova Carta, deixaram transparecer de maneira cristalina aos
então governantes que o coração da nação brasileira estava
palpitante, quase que exageradamente acelerado, tendo em
vista a possibilidade de se recuperar o exercício do poder, cujo
titular, por longo lapso, deixou de ser escolhido pelo povo
brasileiro.
Em meio a esse cenário, foi elaborado o texto
constitucional, que, desde então, recebeu a denominação de
Constituição Cidadã. O art. 14 desse texto confere ênfase à
titularidade do poder para ressaltar que “A soberania popular
é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual a todos”, deixando transparecer que a intenção
da Lei Maior é fazer que o povo exerça efetivamente o seu
direito de participar da formação da vontade política.
Fernando Marques Sá. Desaprovação das contas de campanha do
candidato – avanço da legislação para as eleições de 2014. In:
Estudos Eleitorais. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral. Vol. 9, n.o 2,
2014, p. 52-3. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).
Com referência às estruturas linguísticas do texto II, julgue os próximos itens.

No trecho “Em meio a esse cenário” (R.23), a inserção de sinal indicativo de crase no “a” acarretaria prejuízo à correção gramatical do texto.
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Q15.
O filósofo francês Jean-Paul Sartre costumava dizer
que o homem é um projeto. Se assim for, as sociedades
humanas deveriam ter a mesma ambição.
A palavra “projeto” remete-se à antecipação e, em boa
parte, ao voluntarismo. Não se trata unicamente de prever o
futuro e, sim, de mudar o seu rumo em consequência de um
conjunto de valores e de necessidades. Porém, precisamos de
um voluntarismo responsável que se esforce por formular
propostas viáveis, sem cair na ilusão de que é possível medir as
forças pelas intenções generosas, como sugeria o poeta
romântico polonês Adam Mickiewicz. Em outras palavras, para
ganhar a guerra contra a pobreza e o atraso, devemos voltar ao
planejamento, um conceito oriundo da economia de guerra,
indispensável à ecossocioeconomia de desenvolvimento.
O planejamento caiu em descrédito com a queda do
Muro de Berlim, a implosão da União Soviética e a
contrarreforma neoliberal baseada no mito dos mercados que

se autorregulam. Seria ingênuo pensar que esse mito
desapareceu com a recente crise, mas, que ele está mal das
pernas, está. Chegou, portanto, o momento de reabilitar e
atualizar o planejamento. Até Jeffrey Sachs — diretor do Earth
Institute, da Columbia University, em Nova Iorque, e
conselheiro do secretário-geral das Nações Unidas —
pronuncia-se em favor de um planejamento flexível a longo
prazo, voltado para o enfrentamento dos três desafios
simultâneos da segurança energética, segurança alimentar e
redução da pobreza, buscando uma cooperação tripartite entre
os setores público e privado e a sociedade civil.
Para tanto, convém prever vários níveis territoriais de
planejamento, desde o nacional até o local, com um processo
interativo de cima para baixo e de baixo para cima. No nível
técnico, essa tarefa se torna hoje mais fácil por termos saído da
era do ábaco para a dos computadores.
O fenomenal crescimento da economia mundial no
decorrer dos dois últimos séculos, baseado no uso das energias
fósseis, provocou um aquecimento global de consequências
deletérias e, em parte, irreversíveis. Seria, no entanto, um erro
considerar que o clima é a bola da vez e as urgências sociais
podem esperar. Em 2007, existiam, no Brasil, 10,7 milhões de
indigentes e 46,3 milhões de pobres. E, enquanto os latifúndios
de mais de mil hectares — 3% do total das propriedades rurais
do Brasil — ocupam 57% das terras agriculturáveis,
4,8 milhões de famílias sem-terra estão à espera do chão para
plantar.
O planejamento digno deste nome deve enfrentar
simultaneamente os desafios ambientais e sociais.
Ignacy Sachs. Voltando ao planejamento.
Internet: (com adaptações).
Quanto à estrutura linguística do texto, julgue os seguintes itens.

O emprego do sinal indicativo de crase na expressão “à espera” (L.43) é obrigatório; portanto, sua retirada acarretaria prejuízo
ao sentido do texto.
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Q16.
A partir do momento em que se deflagrou a Revolução
Industrial, verificaram-se a existência de competitividade e
concorrência entre as indústrias e a consequente importância de
se proteger o conhecimento desenvolvido, principalmente em
função do valor econômico inerente a ele. Por essa razão, os
ordenamentos jurídicos iniciaram um movimento de
positivação com a finalidade de garantir proteção aos direitos
de propriedade intelectual.
Com o passar do tempo, observou-se, adicionalmente,
que a proteção não poderia ficar restrita somente ao território
nacional: era necessário que a propriedade intelectual fosse
regulamentada em caráter supranacional, já que as invenções
não estavam restritas ao lugar onde foram criadas. Por essa
razão, a propriedade intelectual passou a ser protegida
internacionalmente, por meio da Convenção da União de Paris,
datada de 1883.
Ocorre que, como é notório, nas últimas décadas,
principalmente em decorrência do acesso à informação
proporcionado pela Internet e da facilitação da transmissão de

dados realizada por meio da rede mundial de computadores,
várias questões relacionadas ao tema tiveram de ser
repensadas.
E foi justamente essa revolução tecnológica —
promovida em grande parte pela globalização e pela
reestruturação da comunicação — que influenciou o
surgimento da chamada sociedade de informação. Exatamente
nesse ponto do desenvolvimento é que se passou a observar
que o excesso de proteção aos direitos de propriedade
intelectual poderia ocasionar a supressão da difusão do
conhecimento para a população, em decorrência da grande
quantidade de limites impostos pelas legislações.
Assim, se, por um lado, um dos maiores méritos da
sociedade de informação é a redução das desigualdades sociais
por meio do acesso à informação, por outro, um dos maiores
desafios é conseguir o equilíbrio entre o direito ao acesso à
informação e a preservação dos direitos inerentes à propriedade
intelectual.
Leonardo Gureck Neto e Guilherme Misugi. A insuficiência dos
paradigmas de proteção à propriedade intelectual frente
às novas tecnologias: desafios jurídicos em decorrência
da comercialização de scanners e impressoras
3D. Internet: <www.publicadireito.com.br> (com adaptações).
Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita de
trecho do texto — indicado entre aspas —, que deve ser julgada
certa se, ao mesmo tempo, estiver gramaticalmente correta e não
acarretar prejuízo ao sentido original do texto, ou errada, em caso
contrário.

“verificaram-se a (...) a ele” (R. 2 a 5): foram verificados
principalmente a existência de competitividade e concorrência
entre as indústrias e a consequente importância de se proteger
o conhecimento desenvolvido, em razão do valor econômico
inerente a ele
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Q17.
A ANATEL anunciou novas regras para os serviços
de telefonia fixa e móvel, banda larga e televisão por
assinatura, que buscam melhorar a transparência das empresas
com seus clientes e ampliar os direitos dos últimos em relação
à oferta de serviços. Destacam-se, entre as novas normas,
aquelas que facilitam a vida do usuário e reduzem as barreiras
de contato com a contratada, como a exigência de que haja uma
forma de cancelamento por meio da Internet, a obrigatoriedade
de que a empresa retorne a ligação que caia durante um
atendimento e a necessidade de que o cliente receba retornos
a suas solicitações em, no máximo, trinta dias. Além disso, as
promoções devem ser mais transparentes e ampliadas a todos
os contratantes, estendendo-se aos que já possuem produtos e
não usufruem de nenhuma condição especial.
A estratégia da agência reguladora de fato parece
contribuir para que o consumidor seja mais bem atendido e
tenha acesso a todos os benefícios a que tem direito. No
entanto, é necessário que a fiscalização seja estrita, uma vez
que as regras desse setor são recorrentemente atualizadas e
mesmo assim boa parte das empresas permanece com práticas

irregulares. A baixa competitividade do mercado faz com que
a qualidade dos serviços e do atendimento oferecidos deixe a
desejar e permite que os preços cobrados por pacotes de canais,
minutos para celular ou Internet assumam valores altos,
sobretudo quando comparados aos de outros países.
É aconselhável que o usuário permaneça sempre
atento às ofertas disponíveis não somente na empresa
contratada como também em suas concorrentes, para aumentar
seu poder de barganha em momentos nos quais quiser negociar
preços e condições melhores. A solicitação de portabilidade
ou a demonstração da intenção de trocar os serviços pelos
oferecidos por uma concorrente que ofereça condições
melhores têm-se mostrado boas estratégias, visto que as
empresas comumente dispõem de vantagens para não perder
seus consumidores.
Samy Dana. De olho em gastos com telefonia e direitos de
consumidores. In: Folha de S.Paulo, 21/7/2014 (com adaptações).
Cada um dos itens subsequentes apresenta uma proposta de
reescrita de trecho do texto. Julgue-os com relação à correção
gramatical e à preservação da informação prestada no texto original.

“No entanto (...) irregulares” (R. 17 a 21): Todavia, é preciso
que a fiscalização seja rigorosa, haja vista que as regras
aplicáveis a esse setor são frequentemente atualizadas e ainda
assim boa parte das empresas dá continuidade a práticas
irregulares.
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Q18.
Com base no disposto no MRPR, julgue os itens a seguir, que
versam sobre correspondências oficiais.

Nas comunicações oficiais, deve-se evitar o jargão burocrático,
com vistas a garantir a clareza, a padronização e a
impessoalidade dos documentos oficiais.
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Q19.
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, julgue os seguintes itens.

Tanto o ofício como o memorando devem apresentar o cargo
e o endereço da pessoa a quem é dirigida a comunicação.
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Q20.
Ainda com base no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os itens subsequentes, relativos à adequação da
linguagem e do formato das correspondências oficiais.
Empregando-se o devido recuo de parágrafo, a menção ao
destinatário de um memorando poderia ser corretamente feita
da seguinte forma: Ao Sr. Chefe do Departamento de Contabilidade.
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Q21.
A língua escrita, como a falada, compreende diferentes
níveis, de acordo com o uso que dela se faça. Por exemplo, em uma
carta a um amigo, podemos nos valer de determinado padrão de
linguagem que incorpore expressões extremamente pessoais ou
coloquiais; em um parecer jurídico, não se há de estranhar a
presença do vocabulário técnico correspondente. Nos dois casos, há
um padrão de linguagem que atende ao uso que fazemos da língua,
a finalidade com que a empregamos.
Manual de Redação da Presidência da República. 2.a ed., 2002, p. 5.
Internet: ( com adaptações ) .
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
subsecutivos, referentes à linguagem empregada na correspondência
oficial.
Em ofícios e memorandos, independentemente da urgência dos
assuntos tratados, mantêm-se as exigências de concisão e
clareza da linguagem e de revisão cuidadosa do texto do
expediente.
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Q22.
Com base nas normas que regem a redação de comunicações
oficiais no Poder Executivo, julgue os itens subsequentes.
O vocativo a ser empregado em comunicações oficiais
dirigidas aos chefes de poder é formado pela expressão Excelentíssimo Senhor seguida da denominação do
cargo pertinente, de que é exemplo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. Lei nº 9.784/1999 e
Lei nº 9.873/1999
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - TELECOMUNICAçõES E ELETRICIDADE / TRT 9ª / 2007 / CESPE

Q23.
Julgue os itens seguintes acerca dos atos e do processo
administrativo, de acordo com a Lei n.º 9.784/1999.
A Lei n.º 9.784/1999 não se aplica aos Poderes Legislativo
e Judiciário.
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Q24.
No tocante ao disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, julgue os itens subsequentes.
O mandato eletivo municipal exercido por servidor público é
considerado afastamento de efetivo exercício, que não computa
tempo para promoção por merecimento.
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Q25.
Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com relação às
penalidades previstas na Lei 8.112/1990.

Paulo, em função da reintegração de um colega, será
reconduzido ao cargo que anteriormente ocupava, cabendo-lhe
devolver ao erário os emolumentos percebidos no período. Nessa situação, caso Paulo não faça a devolução dos referidos
emolumentos no prazo de noventa dias, ele estará sujeito à
suspensão e ao pagamento de multa diária.
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Q26.
A respeito do regime jurídico dos servidores públicos
civis, julgue os itens a seguir à luz da Lei n.º 8.112/1990 e
suas alterações.

O servidor público em estágio probatório não pode ser
cedido a outro órgão.
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Q27.
Acerca dos direitos, dos deveres e das responsabilidades dos
servidores públicos, julgue os itens seguintes.
Para acompanhar o cônjuge ou companheiro, para o serviço
militar, para atividade política, para capacitação profissional
e para tratar de interesses particulares, o servidor deve gozar
de licença sem remuneração.
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Q28.
Em relação aos serviços públicos, julgue os itens a seguir.
Por meio do princípio da mutabilidade, são permitidas
mudanças no regime de execução de serviços públicos a fim de
adaptá-lo ao interesse público.
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Q29.
No que concerne aos serviços públicos e à organização
administrativa, julgue os seguintes itens.
Toda pessoa jurídica da administração pública indireta, embora
não se subordine, vincula-se a determinado órgão da estrutura
da administração direta, estando, assim, sujeita à chamada
supervisão ministerial.
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Q30.
Acerca da administração pública brasileira, julgue os itens
subseqüentes.
No contrato de gestão, o administrador deve buscar atender
ao princípio da eficiência na consecução dos resultados
traçados, mesmo que, para isso, seja necessária a violação de
regras legais.
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Q31.
Julgue os itens a seguir, a respeito de ato administrativo,
organização administrativa e controle e responsabilização da
administração.
As fundações instituídas pelo poder público federal são
fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União.
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Q32.
De acordo com os dispositivos legais que regulam as licitações
públicas, julgue os itens a seguir.

As empresas públicas e sociedades de economia mista, que
possuem personalidade jurídica de direito privado, estão
desobrigadas de se submeter ao regime da Lei nº 8.666/1993.
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Q33.
Considerando a responsabilidade civil do Estado, julgue os itens
seguintes.

De acordo com a teoria do risco administrativo, é vedado
considerar a culpa exclusiva da vítima como hipótese de
exclusão da responsabilidade civil do Estado.
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Q34.
Com referência à responsabilidade civil do Estado, julgue os itens
que se seguem.
A responsabilidade civil do Estado no caso de morte de pessoa
custodiada é subjetiva.
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Q35.
Julgue os itens a seguir, a respeito da responsabilidade civil do Estado e da organização administrativa.
Consoante a teoria do risco administrativo, consagrada no
ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade objetiva
do Estado por danos causados aos administrados baseia-se
na equânime repartição dos prejuízos que o desempenho do
serviço público impõe a certos indivíduos, não suportados
pelos demais.
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Q36.
Julgue os itens de 112 a 120, relativos à administração de contratos.
As cláusulas do contrato administrativo devem ser negociadas
de comum acordo entre a administração e os interessados.
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Q37.
Julgue o item abaixo, acerca dos contratos administrativos.
A administração pode modificar unilateralmente os contratos
administrativos para adequá-los às finalidades de interesse
público, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro
original dos contratos. No entanto, não pode rescindi-los

unilateralmente em razão de superveniente declaração de
inidoneidade do contratado para licitar e contratar com a
administração.
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Q38.
A respeito da licitação e dos contratos administrativos, julgue os
itens subsecutivos.

É lícito à administração pública reter pagamentos à empresa
que, contratada administrativamente por meio de licitação,
passe, no curso da execução contratual, a situação de
irregularidade fiscal.
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Q39.
Com relação ao sistema de registro de preços, julgue os itens a
seguir.
A partir da existência de preços registrados, a
administração pública está desobrigada de firmar as
contratações que deles podem advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição
pretendida.
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Q40.
A aquisição de bens e serviços pela administração pública está
sujeita a normas específicas, definidas em lei. Acerca de tais
normas, julgue os itens subseqüentes.

A alienação de bens da administração pública, subordinada
à existência de interesse público devidamente justificado,
será precedida de avaliação.
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Q41.
Após recente aprovação de legislação no Distrito Federal
estabelecendo normas mais rígidas de segurança contra incêndio,
o TST iniciou tomada de preços para contratar a prestação de
serviços correspondentes à adequação do edifício sede a essas
normas. Após a apresentação das propostas, mas antes de sua
apreciação, a referida legislação distrital foi revogada, motivo
pelo qual a autoridade competente do TST determinou, de ofício,
a imediata anulação do referido procedimento licitatório.
Irresignada, uma licitante ofereceu pedido de reconsideração,
argumentando que era ilícito invalidar o procedimento sem que
os interessados tivessem chance de apreciar os motivos da
invalidação e de se manifestar sobre eles. O pedido foi indeferido
sob o argumento de que, como ainda não havia sido definida uma
licitante vencedora, a licitação podia ser invalidada sem a
abertura de contraditório.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
A revogação da referida legislação pode ser causa para a
revogação da licitação, mas não é motivo que justifique a sua
anulação.
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Q42.
À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o
próximo item, a respeito dos direitos e garantias fundamentais.

Se indícios da prática de ilícito penal por determinada pessoa
constarem de escritos anônimos, a peça apócrifa, por si só, em
regra, não será suficiente para a instauração de procedimento
investigatório, haja vista a vedação ao anonimato prevista
na CF.
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Q43.
De acordo com os direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens que se seguem.

Não há deportação nem expulsão de brasileiro.
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Q44.
Os remédios constitucionais são garantias, meios assecuratórios,
definidos no art. 5.º da CF com o objetivo de proteger os valores
e princípios fundamentais e o cidadão contra a violação de um
direito ou de uma liberdade. Acerca dos direitos e das garantias
fundamentais, julgue os itens que se seguem.
O STF adota a posição de que o mandado de injunção não
tem função concretista, porque não cabe ao Poder Judiciário
conferir disciplina legal ao caso concreto sob pena de
violação ao princípio da separação dos poderes.
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Q45.
Julgue os itens que se seguem, com relação aos direitos e deveres
individuais e coletivos, segundo a CF.
A criação de associação independe de autorização, sendo
permitida a interferência estatal em seu funcionamento.
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Q46.
Julgue os itens a seguir segundo a Constituição Federal.
Considere a seguinte situação hipotética.
Por professar idéias pacifistas, Josué se opôs ao alistamento
militar em razão da sua opção ideológica.
Nessa situação, Josué poderá ter os seus direitos políticos
suspensos, mesmo tendo cumprido a prestação alternativa
fixada em lei.
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Q47.
Julgue os itens a seguir segundo a Constituição Federal.
O maior de 16 anos e menor de 18 anos de idade que efetuar
seu alistamento eleitoral, ainda assim, não está obrigado a
votar.
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Q48.
Com relação à organização político-administrativa do Estado e à
administração pública, julgue os itens que se seguem.
A CF não consagrou o princípio da indissolubilidade do Estado
federal.
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Q49.
A respeito do direito constitucional, julgue os itens a seguir.
A União, os estados, o DF e os municípios são considerados
entidades administrativas.
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Q50.
Quanto ao direito constitucional ambiental, julgue os itens
seguintes.
A competência para legislar sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente, de forma privativa, é da União, dos estados e do DF.
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Q51.

No que se refere à organização do Estado brasileiro, julgue os
próximos itens.
O DF possui autonomia sobre o Poder Judiciário do DF, o Ministério Público do DF e a Defensoria Pública do DF.
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Q52.
Julgue os próximos itens a respeito da administração pública,
segundo a Constituição da República Federativa do Brasil (CF).
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
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Q53.
Em relação a atos administrativos e controle da administração
pública, julgue os itens que se seguem.
No exercício do controle externo, o Congresso Nacional, com
o auxílio do Tribunal de Contas da União, analisa a legalidade,
mas não a legitimidade, dos atos administrativos da União e
das entidades da administração direta e indireta.
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Q54.
Com relação à organização dos poderes e aos serviços públicos,
julgue os seguintes itens, considerando o disposto na CF.
A Câmara dos Deputados é composta de representantes do
povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, em
cada território e no DF, não podendo nenhuma unidade da Federação possuir menos de dez ou mais de sessenta
deputados.
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Q55.
Considerando as disposições constitucionais sobre o Poder
Legislativo e o processo legislativo, julgue os itens a seguir.

As medidas provisórias vigoram pelo prazo improrrogável de
sessenta dias e devem ser votadas em sessão conjunta da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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Q56.
Julgue os itens subsequentes, relativos aos magistrados do STM.
O juiz-auditor, após tomar posse, tem o prazo de quinze dias
para entrar em exercício no cargo.
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Q57.
A defesa da Constituição da República representa o
encargo mais relevante do Supremo Tribunal Federal (STF).
O STF — que é o guardião da Constituição, por expressa
delegação do Poder Constituinte — não pode renunciar ao
exercício desse encargo, pois, se a Suprema Corte falhar no
desempenho da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada, a
integridade do sistema político, a proteção das liberdades
públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a
segurança das relações jurídicas e a legitimidade das instituições
da República restarão profundamente comprometidas.
ADI 2.010-MC., Rel. min. Celso de Mello, julgamento em 30/9/1999, DJ de 12/4/2002.
O papel do STF na ordem constitucional, citado no excerto acima,
foi positivamente afetado pela introdução da exigência da
repercussão geral para o exame dos recursos extraordinários. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.
Uma das finalidades da introdução do mecanismo da
repercussão geral nos recursos extraordinários foi o de firmar
o papel do STF como corte constitucional e não como
instância recursal.
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Q58.
No que se refere à atuação da Advocacia-Geral da União, julgue
os próximos itens.
O Advogado-Geral da União, ministro por determinação
legal, obteve da Carta da República tratamento diferenciado
em relação aos demais ministros de Estado, o que se constata
pelo estabelecimento de requisitos mais rigorosos para a
nomeação — idade mínima de 35 anos, reputação ilibada e
notório conhecimento jurídico —, bem como pela
competência para o julgamento dos crimes de
responsabilidade, visto que ele será sempre julgado pelo Senado Federal, ao passo que os demais ministros serão
julgados perante o STF, com a ressalva dos atos conexos aos
do presidente da República.
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Q59.
Considerando os preceitos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue o item
que se segue.
As ordens de superiores hierárquicos devem ser sempre
atendidas, sem questionamento, em respeito à hierarquia nas
relações de trabalho.
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Q60.
Acerca da vacância e do regime disciplinar dos servidores
públicos, previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens
seguintes.
É cabível aplicação de pena de demissão a servidor que atue
de forma desidiosa, isto é, que apresente conduta negligente
de maneira reiterada.
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Q61.
Acerca de improbidade administrativa, processo administrativo e
licitações, julgue os itens a seguir.

Se, após uma operação da Polícia Federal, empreendida para
desarticular uma quadrilha que agia em órgãos públicos, o Ministério Público Federal ajuizar ação de improbidade
administrativa contra determinado servidor, devido a
irregularidades cometidas no exercício da sua função, mesmo
que esse servidor colabore com as investigações, será vedado
o acordo ou a transação judicial.
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Q62.
O Ministério da Saúde firmou convênio com uma
instituição privada, com fins lucrativos, que atua na área de saúde
pública municipal. O objeto desse convênio era a instalação de
uma UTI neonatal no hospital por ela administrado. Conforme
esse convênio, a referida instituição teria o encargo de,
utilizando-se de subvenções da União, instalar a UTI neonatal e
disponibilizar, para a comunidade local hipossuficiente, pelo
menos 50% dos leitos dessa nova UTI. No entanto, essa
instituição acabou por utilizar parte desses recursos públicos na
reforma de outras áreas do hospital e na aquisição de
equipamentos médico-hospitalares de baixíssima qualidade. Maria, que ali foi atendida, viu sua filha recém-nascida falecer
nesse hospital. Apurou-se, por meio de perícia, que a morte da
recém-nascida ocorreu por falha técnica na instalação e devido à
baixa qualidade dos equipamentos ali instalados. Em face dessa
constatação e visando evitar novas mortes, o município
suspendeu provisoriamente o alvará de funcionamento da referida UTI, notificando-se o hospital para ciência e eventual
impugnação no prazo legal.

Considerando a situação hipotética apresentada acima, julgue os
itens seguintes, acerca dos contratos administrativos,
dos serviços públicos, da responsabilidade civil e da Lei n.º 8.429/1992.
Não houve, no caso em tela, ato de improbidade, já que os
dirigentes de instituição privada não respondem por ato de
improbidade, de que trata a Lei n.º 8.429/1992.
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Q63.
Acerca da nova gestão pública, julgue os itens que se seguem.
No novo modelo de gestão pública, entende-se que o papel
do Estado restringe-se à redução das desigualdades e à
promoção da inclusão social, cabendo à iniciativa privada
atuar como fomentadora do desenvolvimento regional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
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Q64.
Julgue os itens seguintes, com relação à nova gestão pública.
Na nova gestão pública, a valorização das estruturas
burocráticas sobrepõe-se à flexibilidade e ao foco em
resultados.
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Q65.
Acerca de estruturas organizacionais, julgue os itens que se seguem.
São características da estrutura em colegiado: tomada de decisão de forma coletiva, presença de membro com cargo superior aos demais, divisão de
responsabilidade pelas decisões e processo decisório mais rápido.
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Q66.
Julgue os itens seguintes, relativos ao planejamento estratégico
organizacional.
Antes da elaboração do planejamento estratégico, deve-se
buscar conhecer a cultura organizacional para adequar as
ações de planejamento à realidade da organização, buscando
o comprometimento de seus membros.
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Q67.
Considerando-se a estratégia empresarial e as estruturas
organizacionais, julgue os itens que se seguem.

O planejamento estratégico é o processo responsável pela
definição da missão da organização, a qual é obtida apenas
ao final do processo de planejamento.
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Q68.
Carlos, ao verificar que os resultados obtidos por
diversos órgãos públicos que ele auditou estavam abaixo dos
referenciais comparativos de outras organizações públicas,
passou a defender que as organizações públicas deveriam mudar
a cultura organizacional vigente, alinhando-se a um paradigma de
gestão similar ao da iniciativa privada. A intenção de Carlos ao
defender a mudança é instituir o paradigma do cliente na gestão
pública.
Considerando a situação hipotética descrita acima, julgue os itens
de 91 a 93, a respeito da cultura organizacional, das
convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão
privada.
Para instituir o paradigma do cliente na gestão pública, devese avaliar o desempenho da gestão pública e, para tanto,
devem ser utilizados os mesmos indicadores de eficiência e
eficácia utilizados pela gestão privada.
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Q69.
A respeito da gestão da qualidade e do modelo de excelência
gerencial, julgue os itens subsequentes.

Liderança, estratégia e planos, clientes, sociedade, informações
e conhecimento, pessoas, processos e resultados são critérios
de excelência considerados pelo modelo de excelência em
gestão utilizado pela Fundação Nacional da Qualidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração Pública / Novas tecnologias gerenciais: Reengenharia e qualidade
Fonte: ADMINISTRADOR / DETRAN/DFT / 2010 / CESPE

Q70.
Em relação ao processo grupal e à reengenharia nas organizações,
julgue os itens seguintes.
Para que a implementação da reengenharia organizacional
proporcione maior qualidade e produtividade ao ambiente
organizacional, o processo de mudança deve ser do tipo topdown e prescindir do consenso entre os diversos setores da
organização.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração Pública / Novas tecnologias gerenciais: Reengenharia e qualidade
Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - GESTãO DE PESSOAS / TCU / 2008 / CESPE

Q71.
O círculo de qualidade pode ser indicado como um exemplo de
aplicação de trabalho em equipe que tem por objetivo formar uma
equipe de espírito positivo, lealdade intensa e elevada motivação. Criados no Japão, os círculos de qualidade são compostos por
pequeno número de funcionários que estudam sistematicamente
e discutem o controle da qualidade. Esses trabalhos em grupo
facilitam a educação, o treinamento e a propagação das técnicas
da qualidade. Com relação ao trabalho em equipe, julgue os itens
que se seguem.
Embora seja uma das característica dos círculos de
qualidade, a lealdade entre os membros da equipe não é um
aspecto relevante para o sucesso de uma equipe de trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração Pública / Gestão de resultados na produção de serviços públicos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STM / 2011 / CESPE

Q72.
No que se refere à excelência na prestação de serviços e à gestão
estratégica e de resultados no âmbito da administração pública,
julgue os itens subsequentes.
No setor público, a noção de gestão para resultados
relaciona-se ao atendimento das demandas dos cidadãos e à
criação de valor público por meio de um gerenciamento
integrado e eficiente de políticas, programas e projetos
públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração Pública / Gestão estratégica
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q73.
Com relação ao balanced scorecard (BSC) e a indicadores de desempenho, julgue os itens subsecutivos.

Os indicadores de desempenho fornecem dados para análise de processos e implementação de melhorias e, devido ao seu alto grau
de complexidade, devem ser analisados isoladamente, a fim de que o direcionamento das ações seja o mais independente possível.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br

Noções de Administração Pública / Gestão estratégica
Fonte: ANALISTA DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - ADMINISTRADOR / IBRAM/DFT / 2009 / CESPE

Q74.
Acerca das ferramentas de planejamento estratégico, julgue os
itens que se seguem.
Na análise SWOT, o fato de uma empresa vivenciar
problemas de comunicação entre diversas unidades em
diferentes países pode ser entendido como uma ameaça.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração Pública / Gestão estratégica
Fonte: ADMINISTRADOR / Pref. Rio Branco/AC / 2007 / CESPE

Q75.
Julgue os próximos itens, que tratam das ferramentas de
planejamento estratégico.
A matriz SWOT deve ser utilizada na fase de controle e
avaliação da implantação do planejamento estratégico.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração Pública / Balanced scorecard
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA V / ANP / 2013 / CESPE

Q76.
A respeito do balanced score card (BSC), julgue os itens
subsequentes.
No BSC, a perspectiva do cliente consiste em identificar e
tratar os processos mais críticos para que os objetivos dos
acionistas sejam alcançados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Legislação Aplicada à Regulação em Transportes Terrestres / Lei nº 10.871/2004
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANEEL / 2010 / CESPE

Q77.
Acerca da criação de carreiras e da organização de cargos efetivos
das autarquias especiais denominadas agências reguladoras, julgue
os itens subsequentes.
Às agências reguladoras cabe implementar programa
permanente de capacitação, treinamento e desenvolvimento aos
ocupantes dos cargos de seu quadro de pessoal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Criptografia
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - REDES E TELECOMUNICAçõES / BASA / 2012 / CESPE

Q78.
A respeito de sistemas de criptografia e tipos de criptografia
utilizados em sistemas de segurança de rede, julgue os itens a
seguir.
A criptografia simétrica é específica para conexões de rede não
monitoradas. Uma desvantagem dessa técnica de criptografia
é o fato de que, por meio de um ataque de CBC (cypher block
chaining), um atacante pode extrair dados legíveis de uma
conexão de rede interceptada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Segurança da informação / Mecanismos de segurança / Assinatura e certificação digital; Garantia de integridade
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - REDES E TELECOMUNICAçõES / BASA / 2012 / CESPE

Q79.

A figura acima ilustra o certificado digital de Internet banking do
sítio do Banco do Brasil. Considerando esse certificado, julgue os
itens a seguir.

Assinaturas SHA1 para certificados de 1.024 bits terminam
com a sequência hexadecimal 9C:E2. Portanto, a chave pública
do certificado mostrado na figura é de 1.024 bits.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Padrões / CMMI
Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE

Q80.
Julgue os próximos itens, relativos ao CMMI, ao MPS.BR e a
engenharia de requisitos.

Quando situados no nível 1 de capacidade do CMMI, os
processos são usualmente ad hoc e caóticos. Em contrapartida,
quando situados no nível 2, os processos são gerenciados
de modo proativo por meio do entendimento dos
inter-relacionamentos entre as atividades de processo e de
medições detalhadas do processo, produtos de trabalho e
serviços.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Padrões / MPS/BR
Fonte: ANALISTA DE SISTEMAS / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q81.
A respeito dos padrões CMMI e MPS/BR, julgue os itens seguintes.

Estabelecer e manter padrões do ambiente de trabalho que se
aplicam às necessidades do negócio fazem parte do propósito
de processos do nível F do MPS/BR.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros
Fonte: ANALISTA - NEGóCIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q82.
Julgue os itens seguintes, a respeito de gerência de projetos, de
acordo com o proposto pelo Guia PMBOK, 4.ª edição, versão de 2008.
Uma nova distribuição de uma mesma versão de um software,
mesmo não criando um produto exclusivo, é corretamente
classificada como um projeto, pois a versão distribuída tem um
uso temporário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q83.
Com base no PMBOK, julgue os próximos itens, relativos a
gerenciamento de projetos.
A adoção do PMBOK contribui para que os projetos de uma
empresa não sofram influências dos fatores ambientais que
venham a alterar suas estruturas-padrão, podendo o PMBOK
ser empregado por qualquer tipo de organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros
Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - GOVERNANçA DE TI / BASA / 2010 / CESPE

Q84.
Quanto aos conceitos básicos, estrutura e objetivos relativos a
projetos e organizações, julgue os itens que se seguem.
Projetos de alta qualidade devem entregar o produto, o serviço
ou o resultado solicitado dentro do escopo, no prazo e dentro
do orçamento. Um risco do projeto é um evento ou condição
que, apesar de certo e conhecido, é associado a um ou mais dos
objetivos do projeto e produzirá um efeito positivo ou
negativo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Modelos de gestão / PMBOK e outros
Fonte: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE - PROCESSOS DE INFORMáTICA / INMETRO / 2009 / CESPE

Q85.
O guia PMBOK apresenta o gerenciamento de projetos por meio
da definição de áreas de conhecimento, tais como gerenciamento
de integração de projetos, gerenciamento do escopo do projeto,
entre outros. No que concerne a essas informações, julgue os
itens a seguir.
A estimativa de recursos das atividades é um processo da
área de conhecimento denominada gerenciamento de custos
do projeto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Modelos de gestão / Estimativas (Análise de Pontos de Função)
Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TCU / 2015 / CESPE

Q86.

Sobre os conceitos da técnica de análise de pontos de função, julgue
os itens subsecutivos.

Imprimir um cheque e identificá-lo como pago na
conta-corrente será considerado um processo elementar se,
juntas, essas atividades corresponderem à menor unidade
da atividade significativa para o usuário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Processo / Modelos de gestão / Estimativas (Análise de Pontos de Função)
Fonte: ATIVIDADE TéCNICA DE COMPLEXIDADE GERENCIAL - ARQUITETO DE SISTEMAS / MEC / 2011 / CESPE

Q87.
Acerca de métricas e arquiteturas de sistemas, julgue os itens que
se seguem.
A APF tem fórmulas específicas para projetos novos e para
manutenção de legados, sendo compatível até mesmo para
contagem de sistemas transacionais de grande porte.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Banco de dados
Fonte: ATIVIDADE TéCNICA DE COMPLEXIDADE GERENCIAL - ANALISTA DE PROCESSOS / MEC / 2011 / CESPE

Q88.
A abordagem entidade-relacionamento, de Peter Chen, defende,
basicamente, a elaboração de um modelo que represente os objetos
observados e seus relacionamentos, independentemente de
preocupações com implementações lógicas ou físicas, que devem
ser agregadas a posteriori. Acerca desse assunto, julgue os itens a
seguir.
Entidade pode ser caracterizada como forte ou fraca, de acordo
com os seguintes aspectos: dependência de existência e
dependência de identificador; uma entidade é forte se um
desses dois aspectos se verificar entre uma entidade A e uma
entidade B e, normalmente, esse enquadramento, associado ao
projeto conceitual, pode também ser aplicado ao projeto físico.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Arquitetura de banco de dados: relacional, hierárquico, rede, lista invertida e orientado a objetos
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA INFORMAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q89.
Julgue os itens subsequentes, relativos a banco de dados.
Os sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBDs)
evoluíram de sistemas de arquivos para novas estruturas de
dados. O modelo em rede surgiu como extensão ao modelo

hierárquico (estrutura de árvore), ambos orientados a registros;
o modelo relacional não tem caminhos predefinidos para fazer
acesso aos dados, mas implementa estruturas de dados
organizadas em relações (tabelas); e o modelo orientado a
objetos surgiu da necessidade de representar tipos complexos
de dados utilizando semântica, em que o diagrama de classes UML serve como esquema para representação de dados
orientado a objetos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Linguagens de implementação de regras de negócio / Orientada a objeto (Java, Javascript, Phyton, PHP, Ruby, Objective C e C++)
Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - SISTEMAS DE INFORMAçãO / UNIPAMPA / 2009 / CESPE

Q90.
Com relação à linguagem de desenvolvimento PHP, julgue os
itens a seguir.
Para solucionar o problema de não trabalhar com arrays, o PHP cria um modelo de lista encadeada por meio de
ponteiros em endereços de memória.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Interface Web: GIMP, Ajax, Padrões Web para interatividade, animações e aplicações offline. CSS, SVG, SMIL, XMLHttpRequest,
WebRunners (XULRunner, Prism, bibliotecas e aplicações para tradução de aplicações desktop para Web)
Fonte: ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q91.
Em relação à interface web, julgue os itens que se seguem.
No SMIL, o atributo systemCaption permite a definição de um
texto equivalente a uma porção de áudio de uma apresentação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Frameworks: EJB, JSF, Hibernate, Tiles, Struts, Eclipse, Objective C Plone, GTK, QT e Frameworks integradores (Framework Demoiselle)
Fonte: DESENVOLVEDOR / MEC / 2015 / CESPE

Q92.
Julgue os itens seguintes, relativos ao framework Hibernate.
Nesse sentido, considere que a sigla HQL, sempre que utilizada,
se refere a Hibernate Query Language.

Ao se utilizar o Hibernate, não é preciso que se reescrevam
consultas HQL durante a migração entre bancos de dados
diferentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Linguagem de modelagem / BPM e BPMN

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/BA / 2010 / CESPE

Q93.
Quanto ao gerenciamento de processos, julgue os itens a seguir.
Atividades são conjuntos de tarefas, com início e fim
identificáveis, reunidas segundo critérios de similaridade e de
complementaridade, executadas continuamente, de forma
cíclica, simultânea ou sequencial para a consecução dos
objetivos da função a que pertencem.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - BANCO DE DADOS / BASA / 2012 / CESPE

Q94.
Acerca do SQL ANSI, julgue os itens de 111 a 115.
Para a criação de uma tabela, a cláusula UNIQUE é obrigatória
e, por meio dela, especificam-se chaves primárias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - BANCO DE DADOS / BASA / 2012 / CESPE

Q95.
Acerca do SGBD ORACLE, julgue os itens seguintes.
A execução da consulta SQL SELECT * FROM (SELECT * FROM empregado ORDER BY matricula DESC) WHERE ROWNUM <= 2 ORDER BY matricula; terá
como resultado
apenas as duas primeiras linhas dos empregados ordenados por
matrícula de forma decrescente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Tecnologia / Linguagens procedurais embarcadas e SQL/ANSI
Fonte: ATIVIDADE TéCNICA DE COMPLEXIDADE GERENCIAL - ARQUITETO DE SISTEMAS / MEC / 2011 / CESPE

Q96.

Tendo como referência a tabela acima, julgue os itens seguintes,
referente a SQL.
No Oracle 10g, é possível combinar, em uma mesma instrução
SELECT do SQL, os argumentos HAVING e WHERE.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - WEB DESIGN / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q97.
Julgue os próximos itens acerca de análise de requisitos de
usabilidade, teste de usabilidade e de interfaces web.

É desnecessária a elaboração de protótipos para
desenvolvimento de interface web.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos
Fonte: ANALISTA - NEGóCIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q98.
Julgue os itens seguintes, acerca de prototipação, especificação e
técnicas de validação de requisitos.
As notações gráficas, como o diagrama de casos de uso da UML, são úteis para a especificação dos requisitos funcionais
e não funcionais de um sistema de informação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q99.
Acerca de engenharia de requisitos, julgue os itens subsequentes.
Requisitos funcionais estão relacionados ao uso de um sistema
sob os pontos de vista de desempenho, usabilidade e
confiabilidade, entre outros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Engenharia de Software / Engenharia e gestão de requisitos

Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2011 / CESPE

Q100.
Requisitos de sistema são descrições dos serviços fornecidos pelo
sistema e as suas restrições operacionais. Engenharia de requisitos
é o processo de descobrir, analisar, documentar e verificar esses
serviços e restrições. Acerca desse assunto, julgue os itens que se
seguem.
A etnografia, uma técnica de levantamento de requisitos, é uma
abordagem completa para elicitação, utilizada para
compreender os requisitos sociais e organizacionais e que
identifica novas características a serem acrescentadas em um
sistema.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br

