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Q1.
A crescente inter-relação entre acesso às tecnologias
de informação e comunicação (TIC), propriedades cognitivas
para uso social das tecnologias da informação, desigualdades
sociais e regionais e políticas públicas de inclusão digital nos
levam a problematizar as condições materiais e cognitivas de
inserção do cidadão brasileiro, oriundo de diferentes estratos
sociais e universos culturais, na chamada sociedade da
informação e do conhecimento. O papel do Estado, para isso,
é fundamental, na medida em que ele dispõe das ferramentas
necessárias à promoção de políticas públicas que combatam
desigualdades em vários níveis, inclusive naquele que diz
respeito ao acesso às TIC.
O direito humano à inclusão digital, no Brasil, tem
base doutrinária na Constituição Federal de 1988, que
contemplou uma série de dispositivos inspirados diretamente
na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como,
por exemplo, o art. 5.º, no qual se encontra a garantia do acesso
à informação, além da livre expressão da atividade intelectual,
artística, científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença. O art. 219 é contundente ao estabelecer, em
relação à ciência e tecnologia, que o mercado interno deve
integrar o patrimônio nacional e ser incentivado para viabilizar
o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da
população e a autonomia tecnológica do país.
A inclusão digital surge, no Brasil e em outros países,
como iniciativa de combate à fratura digital, a qual, na verdade,
aponta, antes de tudo, para uma fratura energética, social,
econômica, cultural e cognitiva. A inclusão digital compreende
fatores que visam possibilitar o crescente e livre acesso às TIC,
ou ao mundo informatizado, em especial às populações
carentes, que, isoladamente, não têm condições de adquirir
tecnologias da informação. Nesse sentido, a inclusão digital
passa, necessariamente, não somente pelo acesso às TIC, mas
pela regularidade e qualidade desse acesso (velocidade) e pelas
propriedades cognitivas necessárias para que o indivíduo seja
capaz de mobilizar recursos e ferramentas disponibilizadas
pelas tecnologias para sua verdadeira apropriação.
Sayonara Leal e Sandra Brant. Políticas de inclusão digital no Brasil: a
experiência da formação dos monitores dos telecentros GESAC. In: Liinc em
revista, v. 8, n. 1, 2012. Internet: (com adaptações).
Com base nas ideias veiculadas no texto acima, julgue os itens que
se seguem.
Depreende-se do texto que a falta de acesso de parte da
população brasileira às TIC deve-se à preexistência de
problemas sociais de diversas naturezas.
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Q2.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata
dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o
direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No
inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de
inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).
A partir das ideias veiculadas no texto acima, julgue os itens a
seguir.
De acordo com o texto, o Estado oferece dois tipos
diferentes de proteção da propriedade intelectual.
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Q3.
Entre as iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da
Integração Nacional (MI) por meio da Secretaria Nacional de
Irrigação está o programa Mais Irrigação, que prevê
investimentos de R$ 10 bilhões em recursos federais e em
parcerias com a iniciativa privada, para aumentar a eficiência
das áreas irrigáveis e incentivar a criação de polos de
desenvolvimento.
Em outra frente, o MI tem incentivado os estados a
elaborar planos diretores de irrigação, com indicadores, metas
e prioridades para a agricultura irrigada. Esse é um instrumento
estratégico para a política pública voltada para o setor. Com a
nova Política Nacional de Irrigação, o governo federal visa ao
aumento da produtividade, de forma sustentável, e à redução de
riscos climáticos.
O uso das técnicas de irrigação pode aumentar a
produtividade da lavoura, contribuindo para a preservação dos
biomas brasileiros, uma vez que se reduz a demanda pela
expansão da fronteira agrícola. A irrigação pode trazer ao
produtor rural ganhos de produtividade muito elevados. Para
algumas culturas, esse índice pode chegar a 300%.
Internet: www.integracao.gov.br (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.
Depreende-se das ideias do texto que o aumento da
produtividade da lavoura reduz a necessidade de utilização de
maiores extensões de terra.
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Q4.

A combinação de políticas sociais inovadoras de
distribuição de renda, estabilidade e transparência financeira e
política, crescimento sustentável e responsabilidade fiscal
conduziu o Brasil a se firmar entre as maiores economias do
planeta no século XXI. O país chegou à posição de sexta maior
economia em 2011, quando ultrapassou o Reino Unido. Com
essa colocação, a economia brasileira ficou atrás apenas de
Estados Unidos da América, China, Japão, Alemanha e França.
A posição levou em conta o produto interno bruto (PIB), que
é a soma de tudo o que um país produz.
Outro reconhecimento internacional da solidez
econômica se deu com a conquista, pela primeira vez, em
2008, do selo de “grau de investimento seguro”, classificação
dada por agências globais de classificação de risco. Esse status
sinaliza a investidores estrangeiros que é seguro aplicar
dinheiro no país. Mostra, ainda, que o Estado tem condições de
honrar o pagamento da dívida pública, pratica boas políticas
fiscais e arrecada mais do que gasta, ou seja, o risco de calote
é pequeno.
O grau de investimento seguro ajuda o Brasil a atrair
mais investimentos de países ricos, cujas normas impedem que
se aplique em economias de alto risco. Só em 2011, o
investimento estrangeiro direto no Brasil atingiu US$ 69,
bilhões, ou 2,78% do PIB. Esse volume de investimentos
estrangeiros tende a permanecer forte com a aproximação de
eventos internacionais sediados no Brasil — como a Copa do
Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016) — e a exploração do
pré-sal, a faixa litorânea de oitocentos quilômetros entre o
Espírito Santo e Santa Catarina onde estão depositados
petróleo (mais fino, de maior valor agregado) e gás a seis mil
metros abaixo de uma camada de sal no Oceano Atlântico.
A solidez da economia brasileira está ainda
representada na adoção de normas mais rígidas que o padrão
mundial para o sistema financeiro nacional, na consolidação do
sistema de metas e de controle da inflação e do câmbio
flutuante, na manutenção do desemprego em um dos mais
baixos patamares da história e no aumento do poder de compra
da população ocupada (alta de 19% entre 2003 e 2010),
garantido pela política de valorização do salário mínimo
nacional, reajustado com base na inflação dos dois anos
anteriores, somado ao percentual do crescimento do PIB do
ano imediatamente anterior.
Internet: www.brasil.gov.br (com adaptações).
Com base nas ideias contidas no texto, julgue os itens que se
seguem.
O poder de compra da população que trabalha aumentou 19%
do ano de 2003 ao ano de 2010.
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Q5.
São tantos os espaços para a dita participação popular
nos meios de comunicação que o ouvinte, telespectador ou
leitor nem sabe mais como dar conta de tanta interatividade.
Esse montante de ferramentas e recursos buscados pelos
programadores está enterrando o que poderia ser um
instrumento de inclusão na comunicação social.
Esse processo em nada se diferencia de outro já muito

conhecido pelos estudiosos da comunicação: a proliferação
demasiada de determinados espaços acaba por apagá-los por si
mesmos. Pode-se considerar tal fenômeno, claramente, em
relação aos outdoors. Já não há espaços de visibilidade claros
dentro da maioria dos ambientes urbanos, mas, sim, uma
diversidade de cores, formas e mensagens que passam
despercebidas e simplesmente acabam por gerar a tão
conhecida poluição visual.
Vivencia-se um momento de poluição interativa,
pode-se dizer. Em busca de entrar em um novo modelo de
comunicação, propagado, grosso modo, como o formato que
mais traz audiência atualmente, os comunicadores, em geral, e
principalmente as empresas de comunicação como um todo,
promovem o uso da mídia como canal interativo.
Pergunta-se, no entanto: que interatividade é essa?
Quem está realmente interessado em saber qual a banda
mais votada da semana? Ou os sufrágios midiáticos,
intrinsecamente, representam alguma modificação na
comercialização dos produtos culturais, servindo como
pesquisa implícita sobre gostos momentâneos do público?
É preciso deixar claro que não é essa a interatividade
pretendida por quem a entende como fomentadora de
cidadania, no sentido de permitir a construção de uma mídia
pluralista. A intensidade de reação do público em relação ao
que é ofertado diretamente pelas empresas de mídia não
contribui em nada para a criação de espaços plurais — ao fazer
uma ligação ou enviar um email para qualquer tipo de escolha,
o sujeito tem postos diante de si apenas caminhos já prontos,
sem possibilidades de mudar o que lhe foi ofertado, sem
chances de criar novos rumos, democratizadores, para a
comunicação de massa.
Valério Cruz Brittos e Ana Maria Rosa. A superinteratividade contemporânea.
Internet: <www.direitoacomunicacao.org.br> (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, referentes aos sentidos do texto.
A interatividade é, de acordo com o que se depreende da
leitura do texto, algo capaz de ensejar o exercício da cidadania.
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Q6.
Há gente no Brasil interessada em importar dos
Estados Unidos da América (EUA) o Teach for America, o
mais bem-sucedido programa feito para atrair os melhores
estudantes de ensino médio para a carreira de professor. No
Brasil, os professores têm saído da parte menos qualificada da
pirâmide — justamente aquela habitada por 20% dos alunos
com o mais baixo rendimento escolar do país. Qualquer
iniciativa para mudar isso será mais do que bem-vinda.
O Teach for America consegue atrair os mais
talentosos alunos para a docência oferecendo-lhes algo bem
concreto. Depois de dois anos no papel de professor de escola
pública — tempo mínimo de estada no programa —, esses
jovens ingressam quase que automaticamente em algumas das
maiores empresas americanas, com as quais o Teach for
America estabeleceu uma produtiva parceria. Para as empresas,
recrutar gente que passou por lá significa encurtar o
complicado processo de busca por bons profissionais. Pela
estreita peneira do programa só passam os realmente capazes.

Para se ter uma ideia, apenas os alunos de ótimo boletim têm
direito à inscrição e, ainda assim, 85% deles ficam de fora.
É essa rigorosa seleção que atrai os próprios estudantes.
Sobreviver a ela é um sinal claro de excelência, algo que faz
todo mundo querer ostentar um carimbo do Teach for America
no currículo.
No final, uma parcela deles acaba optando pela
carreira de professor, coisa que jamais haviam pensado antes.
A maioria, no entanto, acaba deixando o programa depois dos
dois anos previstos, mas não sem antes causar um impacto
gigantesco no nível do ensino. Os estudantes certamente irão
beneficiar-se desse empurrão ao longo de toda a vida escolar.
Mais do que isso: muitos dos que já passaram pelo Teach for
America continuam envolvidos com educação, em diferentes
graus e áreas de atuação. Por tudo isso, não faria mal ao Brasil
trilhar caminho parecido.
Mônica Weinberg. Tomara que dê certo. Internet: <veja.abril.com.br> (com adaptações).
Considerando as ideias do texto, julgue os itens que se seguem.
Infere-se do texto que a pouca qualificação dos professores
influencia a qualidade da educação.
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Q7.
Planos de previdência privada representam uma
alternativa para quem quer aplicar o dinheiro e ainda obter
vantagens fiscais que outros investimentos não oferecem. No
entanto, é preciso tomar cuidado para que o benefício não se
torne desvantajoso em relação a outras opções.
O benefício tributário é um exemplo. Embora os
bancos insistam em citá-lo como “dedução” do imposto de
renda (IR), o que os planos com características de plano
gerador de benefício livre (PGBL) possibilitam, na verdade, é
o “diferimento” do IR, ou seja, o adiamento do imposto para o
momento do saque/resgate das aplicações.
André Palhano. Internet: <www1.folha.uol.com.br/fsp> (com adaptações).
Com referência às informações e aos aspectos gramaticais e
discursivos do texto acima, julgue os itens que se seguem.
De acordo com o texto, as aplicações em planos
previdenciários do tipo PGBL não estão isentas de
recolhimento de imposto de renda.
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Q8.
O interesse fundamental do dono de escravos era obter
destes o maior rendimento possível, visando ao maior lucro.

Como maximizar a produção de um escravo? Imagine-se um
caso simples: a produção consistiria em cavar buracos, e cada
escravo poderia cavar, digamos, cinco buracos por hora. Para
obter o máximo de produção, bastaria garantir que cada
operário trabalhasse o maior número possível de horas. No
caso da mão de obra escrava, esse objetivo poderia ser
facilmente atingido por um feitor que organizasse e controlasse
a produção. Pela coação do chicote, ele faria que os escravos
trabalhassem o número de horas desejado, com a intensidade
desejada. De fato, era comum que os escravos tivessem
jornadas de trabalho próximas do máximo biológico — algo
como dezoito horas —, nos engenhos e cafezais brasileiros,
especialmente em picos de produção, como na colheita. Isso
aponta para uma lógica do tratamento coercitivo. Pode ser
difícil obter de um assalariado rendimento equivalente ao de
um trabalhador escravo — a não ser mediante um salário tão
alto que prejudicasse o lucro do patrão. Assim, em igualdade
de condições, o trabalho escravo é mais produtivo que o
trabalho livre, em determinados tipos de tarefa. A coerção
garante esse resultado e tem, portanto, um significado
econômico.
Flávio Versiani. A lógica econômica do trabalho escravo.
In: Darcy, nov.-dez./2010, n.o 5 (com adaptações).
Acerca de aspectos estruturais e interpretativos do texto acima,
julgue os itens 7 e 8.
O autor do texto argumenta que, sob certas condições, o
trabalho livre poderia ser tão ou mais produtivo que o trabalho
escravo.
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Q9.
Se você está lendo estas linhas, saiba que seu cérebro
provavelmente difere do de quem não foi alfabetizado. Estudos
de neurociência já demonstraram que aprender a ler,
especialmente na infância, altera a anatomia do cérebro e
engrossa uma estrutura chamada corpo caloso, responsável pela
conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Se aprender a ler
pode ter um impacto tão profundo, vários cientistas e
pensadores estão se perguntando qual será o efeito da Internet
na nossa mente e na maneira como pensamos.
Recentemente, uma série de estudos, livros e debates
tem tentado deslindar essa questão. A indicação inicial é a de
que, sim, a rede está alterando a forma como pensamos e,
possivelmente, até a estrutura do cérebro humano. Por ser um
fenômeno novo — ainda não temos uma geração que tenha
sido completamente formada na era da Internet —, existem
poucos trabalhos que confirmam o impacto no nível das
sinapses. Um dos mais famosos nessa área foi realizado pelo
neurocientista Gary Small, da Universidade da Califórnia.
Small comparou a mente de adultos com pouca experiência em
tecnologia com a de assíduos usuários da Internet. Todos
realizaram testes na própria rede. A análise mostrou maior
atividade na área de tomada de decisões e raciocínio complexo
no cérebro das pessoas acostumadas à tecnologia. Apontou
também que os inexperientes, após algum tempo, começavam
a se igualar aos conectados.
Descobertas como essa vêm motivando outros

cientistas e pensadores a discutirem o assunto amplamente.
Deve chegar, em breve, ao Brasil, por exemplo, o livro The
Shallows (algo como O Raso), do editor americano Nicholas
Carr, que expõe um ponto de vista mais negativo sobre o efeito
da Web. A tese central de Carr resume-se na ideia de que a
natureza caótica e descentralizada da Internet está diminuindo
a nossa capacidade de concentração e contemplação profundas.

Mao Barros e Victor Guy. A Internet e a mente. In:
Época Negócios, abr./2010, p. 82 (com adaptações).
Considerando as ideias do texto, julgue os itens de 1 a 5.
Infere-se da leitura do texto que, no futuro, o modo de pensar
das pessoas será diferente do atual.
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Q10.
Quase todo mundo conhece os riscos de se ter os
documentos usados de forma indevida por outra pessoa, depois
de tê-los perdido ou de ter sido vítima de assalto. Mas um
sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver
o problema em todo o país.
A tecnologia usada atualmente para a emissão de
carteiras de identidade na Bahia pode evitar esse tipo de
transtorno. A foto digital, impressa no documento, dificulta
adulterações.
A principal novidade do sistema é o envio imediato
das impressões digitais, por computador, para o banco de
dados da Polícia Federal em Brasília. Dessa forma, elas
podem ser comparadas com as de outros brasileiros e
estrangeiros cadastrados.
Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em
cinco dias. Ao ser retirada a carteira, as digitais são conferidas
novamente.
“Você pode até ter a certidão de nascimento de outra
pessoa, mas, quando tentar tirar a carteira por ela, a
comparação das impressões digitais vai revelar quem é você”,
diz a diretora do Instituto de Identificação da Bahia.
Na Bahia, a troca pelo modelo novo será feita aos
poucos. As atuais carteiras de identidade vão continuar valendo
e serão substituídas quando houver necessidade de emitir-se a
segunda via. Por enquanto, só a Bahia está enviando os dados
para a Polícia Federal.
Segundo o Ministério da Justiça, a partir de 2011,
outros estados devem integrar-se gradativamente ao sistema.
A previsão é que, em nove anos, todos os brasileiros estejam
cadastrados em uma base de dados unificada na Polícia
Federal.31
Internet: <www.g1.globo.com> (com adaptações).
Com relação ao texto acima apresentado, julgue os itens de 1 a 12.

A nova tecnologia de emissão de carteira de identidade, criada
na Bahia, reduz o risco de fraudes e adulterações.
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Q11.
Quase todo mundo conhece os riscos de se ter os
documentos usados de forma indevida por outra pessoa, depois
de tê-los perdido ou de ter sido vítima de assalto. Mas um
sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver
o problema em todo o país.
A tecnologia usada atualmente para a emissão de
carteiras de identidade na Bahia pode evitar esse tipo de
transtorno. A foto digital, impressa no documento, dificulta
adulterações.
A principal novidade do sistema é o envio imediato
das impressões digitais, por computador, para o banco de
dados da Polícia Federal em Brasília. Dessa forma, elas
podem ser comparadas com as de outros brasileiros e
estrangeiros cadastrados.
Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em
cinco dias. Ao ser retirada a carteira, as digitais são conferidas
novamente.
“Você pode até ter a certidão de nascimento de outra
pessoa, mas, quando tentar tirar a carteira por ela, a
comparação das impressões digitais vai revelar quem é você”,
diz a diretora do Instituto de Identificação da Bahia.
Na Bahia, a troca pelo modelo novo será feita aos
poucos. As atuais carteiras de identidade vão continuar valendo
e serão substituídas quando houver necessidade de emitir-se a
segunda via. Por enquanto, só a Bahia está enviando os dados
para a Polícia Federal.
Segundo o Ministério da Justiça, a partir de 2011,
outros estados devem integrar-se gradativamente ao sistema.
A previsão é que, em nove anos, todos os brasileiros estejam
cadastrados em uma base de dados unificada na Polícia
Federal.31
Internet: <www.g1.globo.com> (com adaptações).
Com relação ao texto acima apresentado, julgue os itens de 1 a 12.

Infere-se do texto que o processo de emissão da nova carteira
de identidade será menos dispendioso para o cidadão, visto que
as fotos necessárias para o documento serão feitas pelo próprio
instituto de identificação.
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Q12.
A distribuição etária da população mundial atravessa
a maior mudança da história. O processo de envelhecimento é
mais visível nos países desenvolvidos, mas ocorre em todos
os recantos do globo, em uma velocidade sem precedentes.
A combinação entre o aumento da expectativa de vida e a
queda na taxa de natalidade reflete avanços generalizados no

combate a doenças e na melhora da qualidade de vida até nas
regiões mais empobrecidas. Ao mesmo tempo, apresenta às
gerações futuras o desafio de atender às demandas crescentes
de uma população composta de um número cada vez maior de
idosos.
A distribuição etária da população mundial tende a se
afastar da antiga estrutura piramidal. A base será mais estreita
em relação ao corpo, que terá de suportar um topo cada vez
mais alargado por uma massa de cidadãos com mais de 65 anos.
De acordo com um estudo da Organização das Nações
Unidas (ONU), “a não ser que o crescimento econômico possa
ser acelerado de modo sustentável, essa tendência continuará a
impor pesadas demandas à população em idade de trabalho para
manter um fluxo de benefícios aos grupos mais velhos”.
A boa notícia é que as mudanças futuras são bem
compreendidas e altamente previsíveis. “Ainda que o
envelhecimento da população seja inevitável, suas
consequências dependem das medidas adotadas para enfrentar
os desafios que o processo impõe”, conclui a ONU.25
Gianni Carta. Pirâmide reformada. In: Carta
Capital, ano XV, n.º 541, 15/4/2009 (com adaptações).
Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
De acordo com o texto, atualmente, o grau de desenvolvimento
econômico e social de um país não influi na expectativa de vida
da sua população.
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Q13.
Nos Estados Unidos da América (EUA), desemprego e
fome se espalham. Índice de desocupados chega a 22,6% em
alguns casos. Insegurança alimentar atinge uma em cada 9 casas.
A primeira reação costuma ser de espanto, e é seguida de uma
pergunta: como é que os cidadãos do país mais rico do mundo
podem chegar a um nível financeiro tão desesperador? Em
seguida, surge entre eles próprios a segunda reação: lamentar-se,
com uma dose de constrangimento misturada a outra de vergonha.
Isso é perceptível até mesmo no jargão oficial do
governo. Suas estatísticas mostram que, hoje, uma em cada nove
residências é habitada por pessoas com “insegurança alimentar”.
Esse passou a ser o termo usado para se admitir, de forma menos
chocante, que se trata de famílias que chegam a passar fome.
O Globo, 15/2/2009, p. 34 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
a abrangência do tema por ele focalizado, julgue os
itens de 11 a 20.
Aproveitando a experiência do passado, os países recusam-se,
com essa crise, a tomar medidas de cunho protecionista, para
não agravar uma situação que atinge a todos.
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Q14.
Observando-se o Brasil de hoje, o que salta à vista é um organismo em franca e ativa transformação e que
não se sedimentou ainda em linhas definidas; que não tomou forma. É verdade que em alguns setores aquela
transformação já é profunda e é diante de elementos própria e positivamente novos que nos encontramos. Mas isto,
apesar de tudo, é excepcional. Na maior parte dos exemplos, e no conjunto, em todo caso, atrás daquelas
transformações que às vezes podem iludir, sente-se a presença de uma realidade já muito antiga que até nos admira
de achar aí e que não é senão aquele passado colonial. (...) Se vamos à essência de nossa formação, veremos que
na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes;
depois algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo
exterior, voltado para fora do país e sem atenção às considerações que não fossem o interesse daquele comércio,
que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. (...) Este início se gravará profunda e totalmente nas
feições e na vida do país. (...) Para o economista, reconhecer o terreno nessa complexidade tremenda, destacar e
isolar formas, classificá-las convenientemente, descobrir suas relações e entrosá-las num sistema geral em que se
configurem os problemas reais da economia brasileira, fazer ciência em suma, tudo isso se torna extremamente
difícil, e mesmo impraticável sem uma perspectiva de conjunto e que não é outra senão a história.
Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior: história. São Paulo: Ática, 1982, p. 78, 94, 95 e 182 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, acerca das idéias e estruturas lingüísticas do texto do historiador, economista e filósofo Caio Prado Júnior
apresentado acima.
De acordo com o texto, o Brasil, apesar de estar em “franca e ativa transformação” (L.1), mantém elementos antigos na
contemporaneidade.
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Q15.
1 A prefeitura de São Paulo conseguiu bom resultado
no primeiro leilão público de créditos de carbono no
mercado à vista ocorrido no mundo, organizado por uma
4 bolsa de commodities e realizado nos termos do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo, que foi estabelecido no
Protocolo de Kyoto. Por meio desse instrumento, países
7 desenvolvidos, signatários do protocolo, que se
comprometeram a reduzir determinada porcentagem das suas
emissões de dióxido de carbono e outros gases que provocam
10 o efeito estufa, podem, em vez disso, comprar créditos de
carbono gerados por países que tenham reduzido suas
emissões domésticas.
O Estado de S.Paulo, 4/10/2007.
Em relação às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima,
julgue os próximos itens.
A ortografia da língua portuguesa considera incorreta a
grafia percentagem no lugar de “porcentagem” (L.8).
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Q16.
A combinação de políticas sociais inovadoras de
distribuição de renda, estabilidade e transparência financeira e
política, crescimento sustentável e responsabilidade fiscal
conduziu o Brasil a se firmar entre as maiores economias do
planeta no século XXI. O país chegou à posição de sexta maior
economia em 2011, quando ultrapassou o Reino Unido. Com
essa colocação, a economia brasileira ficou atrás apenas de
Estados Unidos da América, China, Japão, Alemanha e França.
A posição levou em conta o produto interno bruto (PIB), que
é a soma de tudo o que um país produz.
Outro reconhecimento internacional da solidez
econômica se deu com a conquista, pela primeira vez, em
2008, do selo de “grau de investimento seguro”, classificação
dada por agências globais de classificação de risco. Esse status
sinaliza a investidores estrangeiros que é seguro aplicar
dinheiro no país. Mostra, ainda, que o Estado tem condições de
honrar o pagamento da dívida pública, pratica boas políticas
fiscais e arrecada mais do que gasta, ou seja, o risco de calote
é pequeno.
O grau de investimento seguro ajuda o Brasil a atrair
mais investimentos de países ricos, cujas normas impedem que
se aplique em economias de alto risco. Só em 2011, o
investimento estrangeiro direto no Brasil atingiu US$ 69,
bilhões, ou 2,78% do PIB. Esse volume de investimentos
estrangeiros tende a permanecer forte com a aproximação de
eventos internacionais sediados no Brasil — como a Copa do
Mundo (2014) e as Olimpíadas (2016) — e a exploração do
pré-sal, a faixa litorânea de oitocentos quilômetros entre o
Espírito Santo e Santa Catarina onde estão depositados
petróleo (mais fino, de maior valor agregado) e gás a seis mil
metros abaixo de uma camada de sal no Oceano Atlântico.
A solidez da economia brasileira está ainda
representada na adoção de normas mais rígidas que o padrão
mundial para o sistema financeiro nacional, na consolidação do
sistema de metas e de controle da inflação e do câmbio
flutuante, na manutenção do desemprego em um dos mais
baixos patamares da história e no aumento do poder de compra
da população ocupada (alta de 19% entre 2003 e 2010),
garantido pela política de valorização do salário mínimo
nacional, reajustado com base na inflação dos dois anos
anteriores, somado ao percentual do crescimento do PIB do
ano imediatamente anterior.
Internet: www.brasil.gov.br (com adaptações).
Julgue os próximos itens com base na estrutura linguística do texto.
Sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, o pronome
“onde” (L.29) poderia ser substituído por no qual.
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Q17.
O que há de paradoxal a respeito da economia
de hoje é a sua força. É certo que há paralelos com a
Grande Depressão norte-americana. As pessoas temem
aquilo que não compreendem ou não esperam. No
início da década de 30, ninguém sabia por que, afinal,
a economia havia se deteriorado com tanta rapidez. Da

mesma maneira, boa parte das más notícias eram, em
geral, inesperadas.
As pessoas temem o que virá a seguir. Elas
se preocupam com a estabilidade dos mercados
financeiros e da economia globalizada. Essas
ansiedades são legítimas. Os prazeres da prosperidade
geram complacência e inspiram equívocos que, algum
tempo depois, incidem sobre os mercados financeiros,
sobre a geração de empregos e a produção. Assim como
as expansões levam, afinal, à autodestruição, da
mesma maneira, os declínios tendem a criar forças de
autocorreção.
O Estado de S.Paulo, 25/7/ 2008 (com adaptações).
Com referência ao texto acima, julgue os itens subseqüentes.
O sinal indicativo de crase em “à
autodestruição” (L.16)
é exigido pelo significado em que está empregado o
verbo levar; pois, se não se usar crase, as regras
gramaticais poderão ser respeitadas, mas as relações
semânticas serão alteradas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - ADMINISTRAçãO / SEGER/ES / 2007 / CESPE

Q18.
Qual é a contribuição que a tecnologia realmente
nos dá? O avanço proporcionado por ela nem sempre é
evidente e perceptível. Todo pensamento pode ser
subvertido. Nesse sentido, toda tecnologia pode ser vítima de
abusos. Além do mais, todas as soluções que a tecnologia
oferece trazem também novos problemas. Mas é preciso
observar que, em última instância, a tecnologia amplia as
nossas possibilidades de escolha. Em geral, uma tecnologia
apresenta aos seres humanos outra maneira de pensar sobre
algo. Cada intervenção permite outra forma de ver a vida.
À medida que novas maneiras de expressar a condição
humana são criadas, amplia-se o conjunto de pessoas que
podem encontrar seu lugar único no mundo. A tecnologia nos
proporciona escolhas.
A tecnologia pode tornar uma pessoa melhor? Sim,
mas somente se oferecer a ela novas oportunidades.
Oportunidade de obter excelência com a mistura única de
talentos com que nasceu. Oportunidade de encontrar novas
idéias e novas mentes. Oportunidade de criar algo. A escolha
funciona melhor quando há valores para guiá-la.
Veja Especial Tecnologia, agosto de 2007 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das idéias e de aspectos gramaticais do texto acima.

O sinal de crase em “À medida” (L.11) indica que se trata de
uma expressão que inclui uma preposição a e um substantivo
feminino determinado por artigo definido.
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Q19.
Vão surgindo novos sinais do crescente otimismo da
indústria com relação ao futuro próximo. Um deles refere-se às
exportações. “O comércio mundial já está voltando a se abrir
para as empresas”, diz o gerente executivo de pesquisas da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), Renato da Fonseca,
para explicar a melhora das expectativas dos industriais com
relação ao mercado externo.
Quanto ao mercado interno, as expectativas da
indústria não se modificaram. Mas isso não é um mau sinal,
pois elas já eram francamente otimistas. Há algum tempo, a
pesquisa da CNI, realizada mensalmente a partir de 2010,
registra grande otimismo da indústria com relação à demanda
interna. Trata-se de um sentimento generalizado. Em todos os
setores industriais, a expressiva maioria dos entrevistados
acredita no aumento das vendas internas.
O Estado de S.Paulo, Editorial, 30/3/2010 (com adaptações).
Em relação às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens
a seguir.
O nome próprio “Renato da Fonseca” (L.5) está entre vírgulas
por tratar-se de um vocativo.
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Q20.
Em 2009, estudantes brasileiros de 15 anos de idade
participarão, mais uma vez, do exame global de maior
repercussão sobre a qualidade do ensino: o PISA, sigla em
inglês para Programa Internacional de Avaliação de Alunos.
Nossos resultados na prova de 2007 foram desanimadores:
o Brasil ficou em 53.º lugar em Matemática e 52.º em
Ciências, entre 57 participantes. Em leitura, fomos o 48.º,
entre 56 nações, já que os norte-americanos não fizeram o
teste. O desempenho chocante, no entanto, pode apontar
estratégias para deixarmos a rabeira do ranque. Na opinião
do responsável pelo PISA, o alemão Andreas Schleicher,
traçar comparações entre resultados — algo corriqueiro nas
Ciências Naturais, mas pouco comum no campo da Educação
— é uma maneira eficaz de entender por que jovens de
países como Finlândia, Canadá e Coréia do Sul demonstram
desempenho tão superior ao dos brasileiros. As principais
descobertas indicam que as nações bem-sucedidas miram
alto, estabelecendo metas de qualidade ambiciosas e, por
isso, garantem que todos conseguem, de fato, aprender.19
Internet: <http://revistaescola.abril.com.br> (com adaptações).
A partir das idéias expressas no texto acima, julgue os itens que
se seguem.
A passagem “por que jovens de países como Finlândia, Canadá e Coréia do Sul demonstram desempenho tão
superior ao dos brasileiros” (L.14-16) é interrogativa indireta.
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Q21.
Há evidências de que a oferta de medicação domiciliar
pelas operadoras de planos de saúde traz efeito positivo aos
beneficiários: todas as normas da ANS primam pela pesquisa
baseada em evidências científicas nacionais e internacionais e
buscam a qualidade da saúde oferecida aos beneficiários dos
planos de saúde, bem como o equilíbrio do setor. O grupo
técnico — composto por representantes de operadoras,
beneficiários, órgãos de defesa do consumidor, entre outros —
estudou o tema e levou em consideração inúmeras publicações
disponíveis que dão suporte à proposta feita pela ANS. Além
disso, experiências práticas bem-sucedidas de operadoras de
planos de saúde tanto no Brasil como fora do país também
foram consideradas.
Internet: www.ans.gov.br (com adaptações).
Com base na leitura do texto acima, julgue os itens que se seguem.
Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir
“efeito positivo” (L.2) por efeitos positivos.
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Q22.
Como afirma Foucault, a verdade jurídica é uma
relação construída a partir de um paradigma de poder social
que manipula o instrumental legal, de um poder-saber que
estrutura discursos de dominação. Assim, não basta proteger
o cidadão do poder com o simples contraditório processual e
a ampla defesa, abstratamente assegurados na Constituição.
Deve haver um tratamento crítico e uma posição política sobre
o discurso jurídico, com a possibilidade de revelar possíveis
contradições e complexidades das tábuas de valor que orientam
o direito.
Ora, o conceito de justiça é o de um discurso
construído dentro de uma instância de poder, e construído
dentro de uma processualidade. Segundo Lyotard, não existe
um discurso a priori correto ou verídico, mas narrativas
entrecruzantes em busca de verdades parciais, históricas. O
discurso sobre a justiça não pode ser diferente. Ele há de ser
plurissignificativo, embasado em valores diversificados,
mutáveis, conhecidos retoricamente, e não no fechamento
kantiano, platônico e cartesiano dos sentidos prévios,
imutáveis, unissignificativos do que seja o justo.
Somente o processo isocrítico e com estruturação em
um paradigma democrático-constitucional de fiscalização
constante das premissas discursivas pode levar a um processo
justo e a um direito justo em algum sentido.
Dessa forma, justiça é a busca da processualidade para
que os agentes partícipes do processo e, latu sensu, toda a
sociedade possam participar e controlar a institucionalização

do justo.
Newton de Oliveira Lima. Um valor discursivo e político. In: Revista
Jus Vigilantibus. Internet: <http://jusvi.com> (com adaptações).
Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
Na linha 5, o termo “do poder” relaciona-se sintaticamente
com o termo “o cidadão”, modificando-o.
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Q23.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), por meio da RDC 102/2000, proíbe à indústria
farmacêutica oferecer ou prometer prêmios ou vantagens aos
profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar
medicamentos. Além disso, esses não podem solicitar ou
aceitar nenhum incentivo se estiverem vinculados à
prescrição, dispensa ou venda.
Medidas restritivas se impõem, como as
implementadas em outros países, tais como a proibição de
aceitação de presentes (independentemente do seu valor), a
regulamentação da oferta de amostras e o financiamento da
participação em congressos e simpósios. Deve ser vetado
que a indústria farmacêutica influencie, com benefícios
injustificados de caráter financeiro ou material, os médicos
por outros motivos que não o interesse do paciente.
A promoção e o comércio são tarefas da indústria.
Trabalhar em favor do paciente é tarefa para os médicos e
instituições da categoria ou vinculadas à saúde. A educação
médica continuada também é tarefa do médico. Pedir apoio
à indústria é convidar para a promoção e o comércio.
Idem, ibidem.
Acerca das idéias desenvolvidas no texto acima e de aspectos
gramaticais, julgue os itens seguintes.
Na linha 3, a inserção da preposição de logo após
“farmacêutica” atenderia à regência do verbo proibir, que
exige complemento preposicionado.
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Q24.
O Estado não é uma ampliação do círculo familiar
e, ainda menos, uma integração de certos agrupamentos, de
certas vontades particularistas, de que a família é o melhor
exemplo. Não existe, entre o círculo familiar e o Estado, uma
gradação, mas uma descontinuidade e, até mesmo, uma
oposição. A não distinção fundamental entre as duas formas

é um juízo romântico, que teve adeptos no século XIX:
o Estado e as suas instituições descenderiam em linha reta,
e por simples evolução, da família. A verdade é que
pertencem a ordens diferentes, em essência. O indivíduo fazse cidadão, contribuinte, eleitor, elegível, recrutável não ante
a ordem doméstica e familiar, mas, grosso modo, ante as leis
do Estado.13
Sergio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Rio de
Janeiro: José Olímpio,1979, p. 101 (com adaptações).
Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens de 3 a 7.
Pelo sentido do texto, a palavra “juízo” (L.7) pode ser
corretamente interpretada como pensamento, opinião.
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Q25.
Acerca das correspondências oficiais, julgue os itens seguintes.
O memorando, que se caracteriza pela rapidez e simplicidade
de procedimentos burocráticos, deve ser redigido sem
rebuscamentos acadêmicos e sem linguagem estritamente
técnica, aspectos específicos da redação de documentos
oficiais mais complexos, como a exposição de motivos.
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Q26.
Acerca da linguagem e do formato empregados na redação de
correspondências oficiais, julgue os itens seguintes.
O relatório, que deve ser reproduzido em tantas cópias
quantos forem os destinatários, refere-se à correspondência
oficial dirigida a pessoas ou unidades da instituição
remetente, para a transmissão de comunicados, informações,
ordens ou instruções gerais.
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Q27.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os itens a seguir.
O vocativo que deve ser empregado em correspondência
dirigida a um ministro de Estado é Senhor Ministro.
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Q28.
[Tipo do expediente] n.º 43/SCO-MI
Brasília, 12 de junho de 2009.
[Vocativo]
Convido Vossa Excelência a participar da sessão de
abertura do seminário Ecoturismo no Centro-Oeste, a ser
realizado em 27 de julho próximo, às 9 h, no auditório do
Centro de Convenções, nesta capital.
Certo de contar com sua presença, reitero meu
sentimento de apreço e estima por Vossa Excelência.
[fecho]

João da Silva
Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste-MI
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Moraes
Senado Federal
Brasília/DF
Com base nas normas de redação de documentos oficiais do Poder Executivo, julgue os itens a seguir com relação ao correto
preenchimento dos espaços designados pelos colchetes.
O segundo colchete (L.3) deve ser preenchido com o
vocativo “ Senhor Senador,”.
•
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•
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Q29.
Timbre
NOME DO ÓRGÃO EXPEDIDOR
Senhor Coordenador-Geral,
Dr. Pedro José Cabral
Em atendimento à determinação da ordem de
serviço n.º 200002, e consoante o estabelecido na Seção II,
Capítulo IV, da Instrução Normativa TTFGH n.º 13, de 22 de
abril de 2005, apresentamos os exames realizados no
PROCESSO ANUAL DE CONTAS da Secretaria XVWYZ.

(...)
CONCLUSÃO
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela
legislação aplicável, submetemos o presente relatório a
consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do
competente certificado de auditoria.
Brasília, 7 de setembro de 2008.

A partir do documento hipotético acima, julgue os seguintes itens, a
respeito da elaboração de correspondências oficiais.
A partir do uso de letras maiúsculas em “Seção”, “Capítulo” e “Instrução Normativa”, verifica-se que o nome “ordem de
serviço” também deveria ser escrito com letras iniciais
maiúsculas.
•
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•
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Q30.
Acerca do processo eleitoral brasileiro, julgue os itens a seguir.
Admite-se candidatura ao Senado desvinculada de partido
político, desde que apoiada por documento assinado por 2%
dos eleitores do estado que o candidato representa.
•
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•
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Q31.
Um Brasil com desemprego zero. Um Brasil bem
distante das estatísticas que apontam para uma taxa de
desocupação em torno de 9%. E um Brasil que coloca o seu
mercado de trabalho nas mãos de empreendedores locais,
formais e informais. Cerca de 30 cidades devem integrar esse
Brasil fora das estatísticas. São exceções e prova viva da
força empreendedora do interior e de seu papel empregador.
E representam, ainda, a força do agronegócio, o avanço ao
consumo da classe C e os efeitos na economia dos programas
de transferência de renda, afirmou Luiz Carlos Barboza,
diretor do SEBRAE Nacional.
O Globo, 6/4/2008, p. 33 (com adaptações).
Tendo o texto de O Globo como referência inicial e considerando
aspectos marcantes da realidade brasileira contemporânea, julgue
os itens subseqüentes.

Mencionado no texto, o agronegócio corresponde a um
conjunto de atividades econômicas ligadas ao campo que,
nos dias de hoje, desempenha importante papel na pauta de exportações do Brasil..
•
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•
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Q32.
A detenção e a expulsão de brasileiros no aeroporto
internacional de Madri geraram protestos do governo Lula,
que expressou “profundo desagrado” em nota do ministro das
Relações Exteriores, Celso Amorim. O Itamaraty convocou o
embaixador espanhol em Brasília e ameaçou aplicar o mesmo
tratamento a espanhóis que venham ao Brasil. Um grupo de
brasileiros ficou detido em uma sala do aeroporto e teve de
voltar ao Brasil. Entre eles estavam dois alunos de mestrado
em trânsito para Lisboa, onde participariam de congresso
científico. Há duas semanas, Amorim havia se queixado
diretamente às autoridades espanholas sobre o tratamento
dispensado aos brasileiros. Só em fevereiro, 452 brasileiros
foram barrados no aeroporto de Madri e repatriados.
O Globo, 7/3/2008, capa (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
abrangência do tema por ele focalizado, julgue os itens
subseqüentes.
As relações econômicas entre a União Européia e os
países em desenvolvimento ou considerados emergentes,
como o Brasil, envolvem tensões que derivam, entre
outros motivos, das práticas de protecionismo e subsídios
adotadas pelas economias mais poderosas.
•
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Q33.
Em meados do mês de julho deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) realizou, de acordo com muitos
especialistas da área, a maior interferência no mercado de telefonia
móvel brasileiro desde sua origem, em 1998, alegando problemas
na qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras. Com relação
a esse assunto, julgue os próximos itens.
A ANATEL proibiu à pior operadora de cada estado do Brasil
a comercialização de novas linhas de telefonia celular.
•
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•
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Q34.
A Polícia Federal desferiu um dos maiores golpes na
história do tráfico de drogas sintéticas no Rio, cuja característica
é muito distinta do praticado nos morros da cidade. Os policiais
cumpriram mandados de prisão por todo o país — só no Rio
foram utilizados 22 agentes e presas 42 pessoas, a maioria jovens
de classe média alta moradores da Zona Sul. Eles utilizavam um
esquema de mulas (pessoas usadas para transportar a droga), que
levavam cocaína para o exterior e traziam ecstasy, LSD e haxixe.
As operações se estenderam por Brasília, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia e Pernambuco.
Jornal do Brasil, 12/2/2009, p. A2 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
importância e as ramificações do tema nele abordado, julgue os
itens seguintes.
O tráfico de drogas ilícitas é um dos principais
estimuladores do quadro de violência que se observa no Brasil e em grande parte do mundo contemporâneo.
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Q35.
A previsão do tempo a curto e médio prazo — para até sete
dias — ficará mais apurada. O avanço se deve a um programa que
a NASA cedeu ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), que poderá, além da temperatura, contribuir para os
meteorologistas conferirem a pluviosidade esperada para a semana
seguinte. Trata-se de um dado fundamental em um período em que
boa parte do país é assolada pelas chuvas de verão.
O Globo, 28/12/2012, p. 32 (com adaptações).
Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando o tema que ele aborda, além de aspectos relativos ao
nível de desenvolvimento científico do mundo contemporâneo,
julgue os itens seguintes.
NASA e INPE, cada qual a seu modo e respeitadas as
diferenças quanto à atuação de ambas, são exemplos de
instituições identificadas com as necessidades e exigências
do tempo atual, em que o conhecimento constitui a força
motriz que impulsiona o desenvolvimento e serve de base
para um sistema produtivo cada vez mais globalizado e
tecnologicamente avançado.
•
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•
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Q36.

Depois de 10 anos de pesquisa, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em parceria com a
multinacional alemã da área química Basf, criou a primeira
variedade de soja transgênica tolerante a herbicidas made in
Brasil. Essa é uma atividade amplamente dominada pelos
gigantes mundiais da engenharia genética, a começar pela
norte-americana Monsanto. Ela detém a patente da soja Roundup
Ready (RR), o único produto alimentar do gênero liberado —
a muitíssimo custo — para cultivo comercial e para
comercialização no país. O grão modificado pela EMBRAPA
contém um gene de uma planta que o torna resistente aos
herbicidas usados contra ervas daninhas.
O Estado de S. Paulo, 12/8/2007, p. A3 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as
múltiplas implicações do tema por ele abordado, julgue os itens
subseqüentes.
Infere-se do texto que a inexistência de reação à introdução
de produtos transgênicos no país estimulou a EMBRAPA a
se dedicar à produção da primeira variedade brasileira de
soja transgênica.
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Q37.
O Brasil carrega uma dificuldade de origem
em suas escolhas políticas no mundo da lusofonia.
O surgimento da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) em 1996 coincidiu com um grande
ciclo de retraimento das relações comerciais,
diplomáticas e estratégicas com os países africanos. As
relações do Brasil com a África nos anos 90 foram de
ajustamento a um contexto atlântico menos relevante para
a inserção internacional do Brasil. Em outras palavras, o
Brasil diminuiu o peso da sua vocação atlântica na última
década do século.
José Flávio Sombra Saraiva. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa(CPLP):
ação política e solidariedade. Brasília: IBRI, 2000, p. 57 (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial,
julgue os itens que se seguem, referentes à atuação do Brasil na CPLP e às relações do país com o continente
africano.
A aproximação do Brasil aos países africanos de
língua oficial portuguesa atende também às
afinidades culturais e históricas.
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Q38.

Estaríamos entrando na era dos autocratas? É certamente
tentador pensar assim depois de ver a recente surra dada pela
Rússia na Geórgia. Essa invasão marca com clareza uma nova
fase na política mundial, mas seria um erro pensar que o futuro
pertence à mão pesada do russo Vladimir Putin e aos seus colegas
déspotas.
Estou pessoalmente interessado em discernir o formato
do novo momento internacional, porque em 1989 escrevi um
ensaio intitulado O Fim da História? Nele, eu argumentava que
as idéias liberais haviam triunfado de maneira conclusiva com o
fim da Guerra Fria. Mas, hoje, o predomínio dos Estados Unidos
da América sobre o sistema mundial está fraquejando; Rússia
e China se oferecem como modelos, exibindo uma combinação
de autoritarismo e modernização que claramente desafia a
democracia liberal. Eles parecem ter grande número de
imitadores.
Francis Fukuyama. Democracia resiste a novo autoritarismo.
In: O Estado de S.Paulo, 31/8/2008, p. A24 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando aspectos marcantes da realidade mundial contemporânea, julgue
os itens que se seguem.
Ao contrário do que se previa há duas décadas, o fim da Guerra Fria fez recrudescer as tensões do sistema bipolar
mundial, ampliando a rivalidade americano-soviética, como
se vê nos atuais incidentes envolvendo a Geórgia.
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Q39.
Acerca dos aspectos relacionados aos conflitos socioambientais,
julgue os itens a seguir.
A gestão ambiental, no Brasil, não é considerada efetiva.
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Q40.
Mudanças climáticas, desmatamento, crise de alimentos
integram a cada vez mais longa lista de problemas ambientais do
planeta. Mas existe uma questão ligada a todas as outras, essencial
para cada um dos mais de seis bilhões de seres humanos: a água. Sem
ela, não há vida no planeta. Muito mais escassa do que se supunha,
disputada, desperdiçada, a água se tornou uma emergência ambiental.
A água é elemento-chave do clima; base da produção de alimentos.
Nosso próprio corpo é cerca de 70% água. E sem ela morremos.
O Globo. Caderno Especial Dia Mundial do Meio Ambiente, 5/6/2009, capa.
Considerando a abrangência do tema abordado no texto acima, julgue
os itens que se seguem.

Ao contrário da África e da Ásia, que apresentam grandes
extensões de terras agriculturáveis, a Europa deverá ser a região
mais afetada com as mudanças climáticas, com a diminuição de
recursos hídricos e de irrigação, que tornará mais agudos os
notórios problemas de falta de alimentos no continente,
especialmente em sua porção oriental.
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Q41.
O Serviço Florestal Brasileiro publicou o primeiro
edital de licitação para concessões florestais na
Amazônia. O sítio do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) recebeu
mais de mil acessos de pessoas em busca de informações
sobre o leilão de três unidades na Floresta Nacional do
Jamari, em Rondônia. Representantes de 8 empresas foram
conhecer in loco a área. A ministra do Meio Ambiente
acredita que a concessão vai permitir a exploração da
floresta associada ao manejo, viabilizar o ordenamento
territorial ecolocar fim à grilagem de terras na
região. “Da forma como está sendo feito, nós temos
critérios que são econômicos, sociais e ambientais para
que se possa ganhar uma licitação de um dos lotes”.
Jamari está localizada em uma das áreas de maior
pressão para desmatamento.
Correio Braziliense, 15/12/2007, p. 16 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a questão ambiental em sua mais ampla dimensão, julgue os itens subseqüentes.
A preocupação com o meio ambiente tende a aumentar na medida em que o mundo se conscientiza dos perigos trazidos pelo progresso desordenado e
destruidor da natureza.
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Q42.
Pelo menos 100 mil mulheres são assassinadas todo ano
no mundo e 25% da população feminina mundial é vítima de
algum tipo de violência ao menos uma vez na vida.
Época (com adaptações).
Em relação à violência contra a mulher, julgue os itens
subsequentes.
A violência contra a mulher sempre pode ser enquadrada
como violência doméstica.
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Q43.
A Polícia Federal desferiu um dos maiores golpes na
história do tráfico de drogas sintéticas no Rio, cuja característica
é muito distinta do praticado nos morros da cidade. Os policiais
cumpriram mandados de prisão por todo o país — só no Rio
foram utilizados 22 agentes e presas 42 pessoas, a maioria jovens
de classe média alta moradores da Zona Sul. Eles utilizavam um
esquema de mulas (pessoas usadas para transportar a droga), que
levavam cocaína para o exterior e traziam ecstasy, LSD e haxixe.
As operações se estenderam por Brasília, Paraná, Santa Catarina,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia e Pernambuco.
Jornal do Brasil, 12/2/2009, p. A2 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
importância e as ramificações do tema nele abordado, julgue os
itens seguintes.
Utilizada pelas organizações criminosas globais, a lavagem
de dinheiro tem por objetivo dar aparência legal aos ganhos
obtidos por meios ilícitos.
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Q44.
Os jovens do Norte e do Nordeste do Brasil estão muito
mais vulneráveis à violência do que os do principal eixo
metropolitano do país. Maceió é a capital mais violenta para
quem tem entre 12 e 29 anos de idade, seguida por outras seis
capitais dessas regiões. São Paulo é a mais segura para a
juventude. O Rio é a oitava capital mais violenta e está na
64.ª posição entre as 266 cidades com mais de 100 mil habitantes.
A cidade mais violenta do Brasil para os jovens é Itabuna, na
Bahia.
O ranque foi divulgado pelo Ministério da Justiça e pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que desenvolveu um
indicador inédito, o índice de vulnerabilidade juvenil à violência
(IVJV), a partir de cinco diferentes indicadores sociais: taxa de
homicídios; mortes em acidentes de trânsito; empregabilidade e
educação; pobreza; e taxa da desigualdade social.
O Globo, 25/11/2009, p. 14 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
abrangência do tema e sua importância para a compreensão do
quadro social brasileiro dos dias atuais, julgue os itens que se
seguem.
A universalização do acesso à educação básica — da
educação infantil ao ensino médio — que o Brasil acaba de
conquistar sugere estar sendo vencida importante etapa na
luta para proteger a juventude das diversas formas de
violência.
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Q45.
An Economic History of Patent Institutions
Scholars such as Max Weber and Douglass North have suggested that intellectual property systems had an important
impact on the course of economic development. However, questions from other eras are still current today, ranging from
whether patents and copyrights constitute ideal policies toward intellectual inventions and their philosophical rationale to the
growing concerns of international political economy. Throughout their history, patent and copyright regimes have confronted
and accommodated technological innovations that were no less significant and contentious for their time than those of the
twenty-first century.
The British Patent System
Britain is noted for the establishment of a patent system which has been in continuous operation for a longer period than
any other in the world. English monarchs frequently used patents to reward favorites with privileges, such as monopolies over
trade that increased the retail prices of commodities. It was not until the seventeenth century that patents were associated
entirely with awards to inventors, when Section 6 of the Statute of Monopolies repealed the practice of royal monopoly grants
to all except patentees of inventions.
The British patent system established significant barriers in the form of prohibitively high costs that limited access to
property rights in invention to a privileged few. Patent fees provided an important source of revenues for the Crown and its
employees, and created a class of administrators who had strong incentives to block proposed reforms.
In addition to the monetary costs, complicated administrative procedures that inventors had to follow made transactions
costs also high. Thus nation-wide lobbies of manufacturers and patentees expressed dissatisfaction with the operation of the
British patent system. However, it was not until after the Crystal Palace Exhibition in 1851 that their concerns were finally
addressed, in an effort to meet the burgeoning competition from the United States. In 1852 the efforts of numerous societies
and of individual engineers, inventors and manufacturers that had been made over many decades were finally rewarded.
Parliament approved the Patent Law Amendment Act, which authorized the first major adjustment of the system in two
centuries.
However, the adjustments made at that time were not completely satisfactory. One source of dissatisfaction that endured
until the end of the nineteenth century was the state of the common law regarding patents. British patents were granted "by the
grace of the Crown" and therefore were subject to any restrictions that the government cared to impose. According to the
statutes, as a matter of national expediency, patents were to be granted if "they be not contrary to the law, nor mischievous to
the State, by raising prices of commodities at home, or to the hurt of trade, or generally inconvenient." The Crown possessed
the ability to revoke any patents that were deemed inconvenient or contrary to public policy. […]
The Patent System in the United States
The United States stands out as having established one of the most successful patent systems in the world. American
industrial supremacy has frequently been credited to its favorable treatment of inventors and the inducements held out for
inventive activity. The first Article of the U.S. Constitution included a clause to "promote the Progress of Science and the
useful Arts by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and
Discoveries." Congress complied by passing a patent statute in April 1790. In 1836 the United States created the first modern
patent institution in the world, a system whose features differed in significant respects from those of other major countries.
The primary feature of the "American system" is that all applications are subject to an examination for conformity with
the laws and for novelty. An examination system was set in place in 1790, when a select committee consisting of the Secretary
of State (Thomas Jefferson), the Attorney General and the Secretary of War scrutinized the applications. These duties proved to
be too time-consuming for highly ranked officials who had other onerous duties, so three years later it was replaced by a
registration system. The validity of patents was left up to the district courts, which had the power to set in motion a process that
could end in the repeal of the patent.
Another important feature of the American patent system is that it was based on the presumption that social welfare
coincided with the individual welfare of inventors. Accordingly, legislators rejected restrictions on the rights of American
inventors.
Nevertheless, economists such as Joseph Schumpeter have linked market concentration and innovation, and patent rights
are often felt to encourage the establishment of monopoly enterprises. Thus, an important aspect of the enforcement of patents
and intellectual property in general depends on competition or antitrust policies. The attitudes of the judiciary towards patent
conflicts are primarily shaped by their interpretation of the monopoly aspect of the patent grant. The American judiciary in the
early nineteenth century did not recognize patents as monopolies, arguing that patentees added to social welfare through
innovations which had never existed before, whereas monopolists secured to themselves rights that already belong to the
public.[…]
B. Zorina Khan. In: Internet: http://eh.net/encyclopedia/article/khan.patents (adapted).
According to the information provided by text, judge the items below.
The word “patentees” (■.12) can be understood as patent holders.
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Q46.
An Economic History of Patent Institutions
Scholars such as Max Weber and Douglass North have suggested that intellectual property systems had an important
impact on the course of economic development. However, questions from other eras are still current today, ranging from
whether patents and copyrights constitute ideal policies toward intellectual inventions and their philosophical rationale to the
growing concerns of international political economy. Throughout their history, patent and copyright regimes have confronted
and accommodated technological innovations that were no less significant and contentious for their time than those of the
twenty-first century.
The British Patent System
Britain is noted for the establishment of a patent system which has been in continuous operation for a longer period than
any other in the world. English monarchs frequently used patents to reward favorites with privileges, such as monopolies over
trade that increased the retail prices of commodities. It was not until the seventeenth century that patents were associated
entirely with awards to inventors, when Section 6 of the Statute of Monopolies repealed the practice of royal monopoly grants
to all except patentees of inventions.
The British patent system established significant barriers in the form of prohibitively high costs that limited access to
property rights in invention to a privileged few. Patent fees provided an important source of revenues for the Crown and its
employees, and created a class of administrators who had strong incentives to block proposed reforms.
In addition to the monetary costs, complicated administrative procedures that inventors had to follow made transactions
costs also high. Thus nation-wide lobbies of manufacturers and patentees expressed dissatisfaction with the operation of the
British patent system. However, it was not until after the Crystal Palace Exhibition in 1851 that their concerns were finally
addressed, in an effort to meet the burgeoning competition from the United States. In 1852 the efforts of numerous societies
and of individual engineers, inventors and manufacturers that had been made over many decades were finally rewarded.
Parliament approved the Patent Law Amendment Act, which authorized the first major adjustment of the system in two
centuries.
However, the adjustments made at that time were not completely satisfactory. One source of dissatisfaction that endured
until the end of the nineteenth century was the state of the common law regarding patents. British patents were granted "by the
grace of the Crown" and therefore were subject to any restrictions that the government cared to impose. According to the
statutes, as a matter of national expediency, patents were to be granted if "they be not contrary to the law, nor mischievous to
the State, by raising prices of commodities at home, or to the hurt of trade, or generally inconvenient." The Crown possessed
the ability to revoke any patents that were deemed inconvenient or contrary to public policy. […]
The Patent System in the United States
The United States stands out as having established one of the most successful patent systems in the world. American
industrial supremacy has frequently been credited to its favorable treatment of inventors and the inducements held out for
inventive activity. The first Article of the U.S. Constitution included a clause to "promote the Progress of Science and the
useful Arts by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and
Discoveries." Congress complied by passing a patent statute in April 1790. In 1836 the United States created the first modern
patent institution in the world, a system whose features differed in significant respects from those of other major countries.
The primary feature of the "American system" is that all applications are subject to an examination for conformity with
the laws and for novelty. An examination system was set in place in 1790, when a select committee consisting of the Secretary
of State (Thomas Jefferson), the Attorney General and the Secretary of War scrutinized the applications. These duties proved to
be too time-consuming for highly ranked officials who had other onerous duties, so three years later it was replaced by a
registration system. The validity of patents was left up to the district courts, which had the power to set in motion a process that
could end in the repeal of the patent.
Another important feature of the American patent system is that it was based on the presumption that social welfare
coincided with the individual welfare of inventors. Accordingly, legislators rejected restrictions on the rights of American
inventors.
Nevertheless, economists such as Joseph Schumpeter have linked market concentration and innovation, and patent rights
are often felt to encourage the establishment of monopoly enterprises. Thus, an important aspect of the enforcement of patents
and intellectual property in general depends on competition or antitrust policies. The attitudes of the judiciary towards patent
conflicts are primarily shaped by their interpretation of the monopoly aspect of the patent grant. The American judiciary in the
early nineteenth century did not recognize patents as monopolies, arguing that patentees added to social welfare through
innovations which had never existed before, whereas monopolists secured to themselves rights that already belong to the
public.[…]
B. Zorina Khan. In: Internet: http://eh.net/encyclopedia/article/khan.patents (adapted).
According to the information provided by text, judge the items below.

The new class of administrators that emerged from the patent fees system would not agree with the high costs of the patent
procedure.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA I / ANP / 2013 / CESPE

Q47.
Brazil government, states jockey in fight over oil wealth
BRASÍLIA – Brazil’s government is rallying its forces to
try to avoid the possibility of a rebellion in a heated dispute over
the distribution of wealth from the country’s oil fields.
Lawmakers and governors representing 24 Brazilian states
that produce little or no oil are upset with President Dilma
Rousseff’s decision to veto some parts of the legislation, which
they say will reduce their revenue from existing oil contracts by
around 12 billion Brazilian reais ($5.7 billion) of royalties a year.
Ms. Rousseff vetoed those parts of the bill — just as her
predecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, did in 2010. Otherwise
the legislation would reassign revenue that had already been
allocated to oil-producing states, primarily Rio de Janeiro, São
Paulo and Espírito Santo.
The three states are home to most of Brazil’s existing oil
production. Output is expected to rise sharply in coming years as
the country starts to tap vast new fields found off the country’s
southeast coast. Developing them still poses a huge challenge, as
they lie beneath deep Atlantic waters and several kilometers of
rock and a shifting layer of salt.
The emphasis of the legislation, according to the
government, should be on the new oil wealth expected to flow
from the new fields that have not yet started production.
Politicians from the non-producing states — who have an
overwhelming majority in both houses of Congress — are trying
to drum up support to override the veto. There are signs of
support in the lower house, which had already approved it once.
They are also now working on gaining support in the Senate. A
simple majority is needed in a joint session of congress to
override the veto.
Supporters of the government said an override would send
the matter to the courts, which would further postpone plans to
get oil exploration and development back on track after years of
delays.
Some of the government’s most senior allies in Congress,
including Lower House Speaker Marco Maia and Sen.
Wellington Dias, both of Ms. Rousseff’s Workers’ Party, have
shown less than full enthusiasm for the administration’s position.
Sen. Dias said the government could appease the nonproducing states by simply allocating more money their way. The
federal government wants to funnel all of its proceeds from the
oil wealth into a fund for education; Sen. Dias said that instead, a
part of it could be set aside for other purposes.
Internet: www.nasdaq.com (adapted).
According to the text above, judge the following items.
President Dilma Rousseff has reiterated the decision
president Luiz Inácio Lula da Silva had made in the past and
vetoed the bill.
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Q48.
Engineers do have an important role in reducing risks
posed to society by modern technology, its products, and its
wastes. Although engineers cannot bear the total blame for
safety and health risks, they are able to help reduce them to
levels acceptable to society. In planning, design, operations,
maintenance, or management activities, engineers should know
how to eliminate, reduce, or control safety and health risks
within their sphere of responsibility. Every engineer must know
when and how to use other professions, including safety
professions, in analyzing and reviewing their procedures and
design decisions.
R. L. Brauer. Safety and health for engineers. New Jersey: Wiley, 2006, p. 10 (adapted).
According to the text above, judge the next items.
The text claims that engineers are as much responsible for the
reduction of risks in modern society as any other professional,
because they “cannot bear the total blame” (L.3).
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Q49.
The worst passwords of 2012
If any of your passwords are on this list, then shame
on you and go change them now. SplashData, which makes
password management applications, has released its annual
“worst passwords” list compiled from common passwords that
are posted by hackers. The top three — “password”, “123456”
and “12345678” — have not changed since last year. New ones
include “jesus”, “ninja”, “mustang”, “password1” and
“welcome”. Other passwords have moved up and down on the
list. The most surprising addition is probably “welcome”,
which, according to CEO Morgan Slain, “means that people are
not even changing default passwords… and it doesn’t take that
much time to make a new password!”
You should have different passwords for all of your
accounts. To make it easier to remember them all, Slain
suggests thinking about passwords as “passphrases”. For
instance, use a phrase like “dog eats bone” and add
underscores, dashes, hyphens, and other punctuation marks to
satisfy the special character requirement: “dog_eats_bone!”.
Internet: www.cnn.com (adapted).
Based on the text above, judge the following items.
The article criticizes the reader who uses any of the passwords
listed on the compilation prepared by SplashData.
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Q50.

The Brazilian economy performance in 2008 should
not be affected by the international financial crisis, mainly
due to the domestic demand. This is the evaluation of
Brazil’s National Confederation of Industries (CNI).
According to the quarterly Conjectural Information,
disclosed on Friday, October 3, the CNI has increased to
5.3% its estimates for growth of the Brazilian Gross
Domestic Product (GDP) this year. The previous forecast, in
June, was that the Brazilian economy would grow 4.7%.
In the evaluation of CNI technicians, the
international crisis should only reflect in the economic results
next year. The GDP in 2009 should grow 3.5%. To the CNI,
the Brazilian capacity to face difficulties is greater than last
year.
The country has great reserves, a substantial primary
surplus, a developed banking regulation system and lower
foreign dependency. “However, these conditions do not bar
the unfolding of the global crisis from reaching Brazil”,
according to the Conjectural Information.
According to the study, the foreign crisis should
reduce the international offer of credit and demand for
Brazilian products. “The former should have more immediate
effects, whereas the latter should present itself in a more
progressive manner, as global trade loses dynamism”, write
the institution’s technicians.
To the CNI, the non-renovation of foreign financing
lines of credit, especially export credit, should create
operational difficulties for companies. This way, according
to the text, the Brazilian Central Bank should be aware of
liquidity problems and of the greater cost of credit, once
again evaluating the monetary policy, “which was not
developed taking into consideration a more adverse
environment as the one we are currently living”.
The industrial sector should grow 5.5% this year, a
little over the average growth of the economy as a whole.
This performance should be boosted by the estimated civil
construction growth of 8.7%. The transformation industry
should grow 5.1% this year.
Internet: (adapted).
Borrachera de dinero
Todo empezó en 2003, cuando el presidente de la
Reserva Federal, Alan Greenspan, empezó a hablar del
peligro de deflación, es decir, de una caída de los precios.
Ése es uno de los fenómenos más peligrosos en una
economía, porque si los precios caen, es que la gente no
consume. Así que Greenspan, con la ayuda de uno de sus
más cercanos asesores, Ben Bernanke, promovió una drástica
bajada del precio del dinero hasta el 1%. Eso supuso una
masiva inyección de liquidez en la economía y una relajación
del crédito. Greenspan, así, incumplió la que debe ser la
primera obligación de un banco central, que es “llevarse el
alcohol cuando la fiesta todavía no ha acabado”, por utilizar
la frase de William McChesney Martin, que dirigió el Banco
Central Americano en los años 50 y 60. El banco central
inyectó más dinero de la cuenta en EEUU. Y el resultado fue
una borrachera. Y de las grandes.
Con el exceso de liquidez, los bancos empezaron a

conceder créditos inmobiliarios a más y más gente. ¿Por
qué? Porque, con el precio del dinero oficial tan bajo, apenas
les quedaba margen de beneficios en las cuentas y depósitos.
La clave era crear hipotecas, en las que el cliente pagaba un
interés, con lo que el banco obtenía un beneficio.
Al principio, los grandes bancos rechazaron entrar
en ese juego, porque se estaban empezando a romper todas
las normas de control de riesgos. Pero, ante los avances de la
competencia, ellos también tuvieron que empezar a hacerlo.
Así, en poco tiempo, se estaban concediendo liars loans
(créditos mentirosos) a personas que no sólo no cumplían los
requisitos necesarios para acceder a ellos, sino que estaban
mintiendo sobre sus ingresos (frecuentemente, con el
respaldo de los bancos). Greenspan animó, además, a que los
estadounidenses tomaran hipotecas a renta variable, algo
poco frecuente en EEUU.
A su vez, los bancos vendían esas hipotecas. En
otras palabras: las transformaban en bonos y las colocaban
en el mercado de renta fija. Con esa estrategia, en teoría, se
diversificaba el riesgo. Y, para diversificarlo aún más,
empezaron a mezclar diferentes tipos de hipotecas y de
activos en un mismo bono. De esta manera, todos estaban
contentos. El consumidor, porque accedía a hipotecas
baratas, frecuentemente con un periodo de carencia de dos
años hasta que los intereses empezaban a variar. El banco,
porque tenía clientes y a su vez se deshacía de esas
hipotecas, algunas de las cuales, evidentemente, iban a
presentar problemas cuando la Reserva Federal subiera los
tipos de interés. Los tenedores de bonos, porque tenían
numerosos activos a su disposición que, además, podían
asegurar sin problemas, porque las agencias de calificación
de riesgos, que miden la solvencia de las emisiones, daban a
esos títulos calificaciones excelentes.
En esencia, eso fue lo que pasó. Todos estaban
comprando, vendiendo y asegurando unos bonos muy
peligrosos, y a su vez se estaban endeudando —
frecuentemente para adquirir más bonos — usando esos
bonos como garantía.
Internet: (con adaptaciones).
Based on the text above, judge the items 16 through 30.
“Conjectural Information” is a periodical published every
four years.
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Q51.
Broken windows, broken business
The book Broken Windows, Broken Business, by
Michael Levine, was inspired by an article entitled Broken
Windows, by criminologists James Q. Wilson and George L.
Kelling in the March, 1982 issue of Atlantic Monthly. Wilson
and Kelling suggested that when laws against minor crimes,
such as graffiti and turnstile1 jumping, are enforced, and broken
windows are promptly repaired, major crime rates will decline.
When Rudolph Giuliani became mayor of New York
City in 1994, he worked with police commissioner William
Bratton to implement a “zero tolerance” broken windows

policy. Graffiti was promptly cleaned up on subway cars.
Turnstile jumping wasn’t tolerated. Laws against petty crimes
were enforced. Those guys who’d take advantage of traffic jams
or red lights to jump in front of cars with a squeegee2, quickly
cleaning the windshield and begging for money were arrested
on the grounds of jaywalking316 ! A good many of them were
carrying weapons. Over the following few years, the number of
murders, assaults, robberies and other violent crimes went down
dramatically. It was made clear that the good guys would be in
charge there, not wrongdoers.
Levine says the same principle applies to businesses.
Business owners and their employees must become fanatics in
attending to the details of presenting outstanding customer
service and in the image presented by the business to inspire
customer confidence and loyalty. The broken windows theory
is all about the unmistakable power of perception, about what
people see and the conclusions they draw from it. In business,
perception is even more critical. The way a customer
(or potential customer) perceives your business is a crucial
element in your success or failure. Make one mistake, have one
rude employee, let that customer walk away with a negative
experience one time, and you are inviting disaster. Small things
make a huge difference in business. The messy condiment area
at a fast food restaurant may lead consumers to believe the
company as a whole doesn’t care about cleanliness,
and therefore the food itself might be in question. Indifferent
help at the counter in an upscale clothing store — even if just
one clerk — can signal to the consumer that perhaps standards
here aren’t as high as they might be (or used to be). An
employee at the gas station who wears a T-shirt with an
offensive slogan can certainly cause some customers to switch
brands of gasoline and lose an enormous company those
customers for life.
Mystery shoppers should be regularly employed to
learn whether customers are having a positive experience
dealing with a company. Candidates for mystery shoppers to
recruit include customers who already complain about their
experiences with the company.
It is critical that the right kind of people (those who
enjoy dealing with people) be hired for customer contact
positions. Employees exhibiting an attitude of “a smile isn’t in
my job description” must be told that a smile certainly is
required, and to find other employment if they can’t fulfill the
required behavior.
The worst business scenario is “broken window
hubris4”. Examples are Kmart and Enron. A company suffers
from broken window hubris when management thinks the
business is so successful that it’s no longer important to please
customers.
1

turnstile – a narrow gate at the entrance of something, with metal bars that
move in a circle so that only one person at a time can go through.
2
squeegee – an object used for cleaning windows, consisting of a short handle
with a rubber blade.
3
jaywalking – a dangerous or illegal way of crossing a street at a place where
cars do not usually stop.
4
hubris – a very proud way of talking or behaving that offends people.

Internet: www.profitadvisors.com (adapted).
It can be inferred from the text that.
the sooner one fixes a broken window, the fatal
consequences that could result from its being ignored are
minimized or eliminated.
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Q52.
Broken windows, broken business
The book Broken Windows, Broken Business, by
Michael Levine, was inspired by an article entitled Broken
Windows, by criminologists James Q. Wilson and George L.
Kelling in the March, 1982 issue of Atlantic Monthly. Wilson
and Kelling suggested that when laws against minor crimes,
such as graffiti and turnstile1 jumping, are enforced, and broken
windows are promptly repaired, major crime rates will decline.
When Rudolph Giuliani became mayor of New York
City in 1994, he worked with police commissioner William
Bratton to implement a “zero tolerance” broken windows
policy. Graffiti was promptly cleaned up on subway cars.
Turnstile jumping wasn’t tolerated. Laws against petty crimes
were enforced. Those guys who’d take advantage of traffic jams
or red lights to jump in front of cars with a squeegee2, quickly
cleaning the windshield and begging for money were arrested
on the grounds of jaywalking316 ! A good many of them were
carrying weapons. Over the following few years, the number of
murders, assaults, robberies and other violent crimes went down
dramatically. It was made clear that the good guys would be in
charge there, not wrongdoers.
Levine says the same principle applies to businesses.
Business owners and their employees must become fanatics in
attending to the details of presenting outstanding customer
service and in the image presented by the business to inspire
customer confidence and loyalty. The broken windows theory
is all about the unmistakable power of perception, about what
people see and the conclusions they draw from it. In business,
perception is even more critical. The way a customer
(or potential customer) perceives your business is a crucial
element in your success or failure. Make one mistake, have one
rude employee, let that customer walk away with a negative
experience one time, and you are inviting disaster. Small things
make a huge difference in business. The messy condiment area
at a fast food restaurant may lead consumers to believe the
company as a whole doesn’t care about cleanliness,
and therefore the food itself might be in question. Indifferent
help at the counter in an upscale clothing store — even if just
one clerk — can signal to the consumer that perhaps standards
here aren’t as high as they might be (or used to be). An
employee at the gas station who wears a T-shirt with an
offensive slogan can certainly cause some customers to switch
brands of gasoline and lose an enormous company those
customers for life.
Mystery shoppers should be regularly employed to
learn whether customers are having a positive experience
dealing with a company. Candidates for mystery shoppers to
recruit include customers who already complain about their
experiences with the company.
It is critical that the right kind of people (those who
enjoy dealing with people) be hired for customer contact
positions. Employees exhibiting an attitude of “a smile isn’t in
my job description” must be told that a smile certainly is
required, and to find other employment if they can’t fulfill the
required behavior.
The worst business scenario is “broken window
hubris4”. Examples are Kmart and Enron. A company suffers
from broken window hubris when management thinks the
business is so successful that it’s no longer important to please
customers.

1

turnstile – a narrow gate at the entrance of something, with metal bars that
move in a circle so that only one person at a time can go through.
2
squeegee – an object used for cleaning windows, consisting of a short handle
with a rubber blade.
3
jaywalking – a dangerous or illegal way of crossing a street at a place where
cars do not usually stop.
4
hubris – a very proud way of talking or behaving that offends people.

Internet: www.profitadvisors.com (adapted).
In the text,.
the use of “will” (L.7) expresses a polite request.
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Q53.
No que se refere à administração direta e indireta, julgue os
itens seguintes.

A lei de criação de uma autarquia federal deve ser de
iniciativa privativa do presidente da República.
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Q54.
Acerca das agências executivas e reguladoras, julgue os seguintes
itens.
À agência executiva é vedada a celebração de contrato de
gestão com órgão da administração direta.
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Q55.
Acerca das agências reguladoras, julgue os itens subsequentes.
O regime jurídico aplicável aos servidores das agências
reguladoras atualmente é o do emprego público, regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho, dado o caráter de autarquia
especial conferido às agências.
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Q56.
Considerando as normas, os conceitos, as fontes e os elementos do
direito administrativo, bem como a noção de ato administrativo,
julgue os itens a seguir.
O ato administrativo eficaz é aquele apto a produzir todos os
seus efeitos típicos.
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Q57.
Considere que um agente público da ANVISA lavrou auto de
infração contra determinada empresa, por violação de normas
jurídicas relativas à vigilância sanitária. Nessa situação hipotética,
julgue os próximos itens.
Caso a autuação fosse ilegal, ela poderia ser invalidada de
ofício por autoridade hierarquicamente superior ao agente
que autuou a empresa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Conceitos
Fonte: CONTROLADOR DE RECURSOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAçãO / Pref. Vitória/ES / 2008 / CESPE

Q58.
Julgue os item seguintes, referentes ao direito administrativo.
O contrato administrativo verbal é legalmente previsto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Peculiaridades e interpretação
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q59.
A respeito de ato administrativo e contrato de gestão, julgue os itens
a seguir.
O contrato de gestão é uma espécie contratual mediante a qual
entidades ou órgãos da administração pública contratam

empresas especializadas em gestão pública com a finalidade de
estabelecer metas administrativas e um modelo de gestão
adequado para alcançá-las.
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Q60.
Julgue os próximos itens, relativos a ética no serviço público,
gestão de processos, gestão de contratos e planejamento estratégico.
Entre as ações de gestão de contrato público admitidas após a
sua celebração, inclui-se a sua modificação unilateral pela
administração pública.
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Q61.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao direito administrativo.
A decisão de recursos administrativos no âmbito do processo
administrativo na administração pública federal não pode ser
objeto de delegação.
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Q62.
Julgue o próximo item, relativo ao processo administrativo.
O princípio da obediência à forma e aos procedimentos tem
aplicação absoluta no processo administrativo, razão pela qual
os atos do processo administrativo sempre dependerão de
forma determinada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal - Lei n.o 9.784/99
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STF / 2008 / CESPE

Q63.

João, inspetor do trabalho, servidor do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), fiscalizou a empresa Beta e, após
detectar diversas irregularidades, lavrou auto de infração, fixando
multa. A empresa entendeu que o auto de infração não era
cabível, pois, na sua visão, não havia qualquer irregularidade que
a justificasse. A empresa, então, resolveu recorrer no prazo legal.
Entretanto, ao protocolar o recurso, teve notícia de que deveria
realizar prévio depósito de 30% do valor da multa fixada para
poder recorrer.
Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue
os itens de 81 a 90.
A empresa Beta, após a interposição do recurso, não poderá
dele desistir.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 e suas alterações
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q64.
De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, que dispõe a respeito do
regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, julgue os itens
seguintes.

Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão
pode ser convertida em multa correspondente à metade por dia
do vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a
permanecer no desempenho de suas atribuições.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 e suas alterações
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2009 / CESPE

Q65.
Acerca dos direitos e das vantagens conferidas em favor dos
servidores públicos e com fundamento nas disposições inseridas
na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens seguintes.
Ao servidor público estudante que for removido de ofício
será assegurada, na localidade da nova residência, matrícula
em instituição de ensino congênere, em qualquer época,
independentemente de vaga.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 e suas alterações
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 9ª / 2007 / CESPE

Q66.

Pedro, servidor público federal ocupante de cargo
efetivo, faltou ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos,
no período de 2/5/2002 a 10/6/2002. Em razão disso, foi
aberto contra ele um processo administrativo disciplinar, em 15/8/2006.
Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes,
considerando o regime jurídico dos servidores públicos.
Se Pedro for punido com a penalidade de suspensão, os
seus registros serão cancelados com o decurso de prazo
de 3 anos de efetivo exercício, desde que não pratique,
nesse período, nova infração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - ADMINISTRAçãO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q67.
Acerca de aspectos diversos relacionados ao contrato
administrativo, julgue os itens subsequentes.
Para os projetos de longa duração, a dotação orçamentária deve
ser prevista no plano plurianual e ter como objetivo final o
interesse público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93
Fonte: ADMINISTRADOR / DETRAN/DFT / 2010 / CESPE

Q68.
A respeito de licitações, julgue os itens seguintes.
Empresas de sociedade de economia mista e empresas públicas
— tais como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal,
respectivamente — devem realizar licitações, nos termos
propostos em regulamentos próprios devidamente publicados,
e sujeitar-se às disposições da Lei n.º 8.666/1993.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93
Fonte: ASSISTENTE DE EDUCAçãO - ADMINISTRATIVO / SEPLAG/DFT / 2009 / CESPE

Q69.
Acerca de licitações e contratos da administração pública, julgue
os itens a seguir.
Considere que determinada secretaria de governo estadual
tenha publicado edital de licitação na modalidade
concorrência. Nessa situação, o licitante pode, até o dia da
abertura dos envelopes de habilitação, impugnar os termos
do edital.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q70.
Na fase de execução dos contratos feitos à luz da Lei n.º 8.666/1993, diversos cuidados devem ser seguidos pelos
profissionais da área administrativa dos órgãos e entidades
públicos, sob pena de responsabilização civil, penal e
administrativa. Tendo em vista esse assunto e suas implicações,
julgue os itens subsequentes.
É obrigação do fiscal do contrato, antes de cada pagamento,
rever a habilitação completa do contratado, por força de
cláusula necessária que deve estar prevista no contrato.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2008 / CESPE

Q71.
Quanto aos processos licitatórios, julgue os seguintes itens.
Licitação é o procedimento administrativo pelo qual um
órgão público convoca interessados para apresentação de
propostas para alienação, aquisição, locação de bens, bem
como a realização de obras ou serviços.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Estados
Fonte: AGENTE DE APOIO - AGENTE ADMINISTRATIVO / MPE/AM / 2008 / CESPE

Q72.
Quanto à organização do Estado brasileiro, julgue os itens a seguir.
O antigo território de Fernando de Noronha foi reincorporado ao estado do Rio Grande do Norte.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder legislativo
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q73.
No que diz respeito aos poderes do Estado e às funções essenciais
da justiça, julgue os próximos itens.

No âmbito federal brasileiro, o Poder Legislativo é bicameral,
ao passo que, no âmbito estadual, distrital e municipal,
consagra-se o unicameralismo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder executivo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 5ª / 2008 / CESPE

Q74.
Acerca do Poder Executivo, julgue os itens que se seguem.
O decreto presidencial é o instrumento adequado para a
criação de novos cargos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Orçamento público / Princípios orçamentários
Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q75.
No que se refere ao orçamento público, julgue os itens
subsequentes.
Dado o princípio da universalidade, o Poder Legislativo pode
impedir o Poder Executivo de realizar qualquer operação de
receita e despesa sem prévia autorização parlamentar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q76.
Julgue o item seguinte, acerca do Ministério Público (MP).

Caso o MP deixe de elaborar e encaminhar sua proposta
orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes
orçamentárias, caberá ao Poder Legislativo considerar, para
fins de consolidação da proposta orçamentária anual, a média
dos valores destinados ao MP nos últimos cinco anos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias
Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q77.
Com relação a orçamento público, julgue os itens que se seguem.
Caso a Câmara dos Deputados decida alterar seu orçamento,
acrescentando despesa não prevista no início do exercício
financeiro, ela deverá solicitar a realização dessa alteração ao Poder Executivo, que ficará responsável pela apresentação de
proposta de alteração ao Poder Legislativo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Orçamento público / Suprimento de fundos
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q78.
No que se refere à despesa pública, julgue os itens seguintes.

O suprimento de fundos é caracterizado pela disponibilização (adiantamento) de valores a um servidor para futura prestação
de contas. O que torna o suprimento de fundos peculiar,
quando comparado a outras despesas, é o fato de esse
adiantamento ser viabilizado por meio da inversão das etapas
da despesa, com a ocorrência do pagamento antes da
liquidação, ou seja, antes do momento em que é feita a
prestação de contas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores
Fonte: ADMINISTRADOR / MI / 2013 / CESPE

Q79.
Julgue os itens a seguir, relativos à despesa pública.
Suponha que determinada lei preveja vantagem aplicável a
determinado beneficiário da previdência social e que esse
beneficiário protocole o pedido de pagamento do referido
benefício depois de encerrado o exercício financeiro em que
ocorreu o respectivo fato gerador. Nessa situação, o pagamento
ao beneficiário deverá ser contabilizado como despesas de
exercícios anteriores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Licitação / Dispensa e inexigibilidade
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q80.
Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.
Licitação juridicamente dispensável aplica-se nos casos em que
a lei dispensa diretamente a realização da licitação.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Licitação / Dispensa e inexigibilidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRAçãO / STM / 2011 / CESPE

Q81.
Julgue os itens subsequentes, relativos a licitações.
Configura-se situação de inexigibilidade de licitação a
contratação realizada por empresa pública ou sociedade de
economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a
aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de
serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o
praticado no mercado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Licitação / Pregão
Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MIN / 2009 / CESPE

Q82.
Julgue os itens seguintes, acerca da modalidade de licitação
pregão, na forma eletrônica.
A qualquer interessado é permitido acompanhar em
tempo real o pregão eletrônico pela Internet.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Licitação / Modalidades
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE

Q83.
A respeito de licitações e contratos na administração pública, julgue
os itens subsequentes.
A carta-convite deve ser enviada diretamente aos interessados,
não se exigindo a sua publicação em diário oficial ou jornal de
grande circulação, sendo necessária apenas a fixação de cópia
em local apropriado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Licitação / Modalidades
Fonte: ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAçãO PúBLICA - ADMINISTRAçãO / EBC / 2011 / CESPE

Q84.

A respeito do regulamento simplificado para contratação de
serviços e aquisição de bens pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), julgue os seguintes itens.
Embora a lei admita a divisão de obra ou serviço em duas ou
mais partes, a modalidade de licitação a ser utilizada em tal
hipótese deve ser a que regeria a totalidade da obra ou serviço.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Matemática financeira / Regra de três simples e composta
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - GESTãO DE PESSOAL / FHS/SE / 2008 / CESPE

Q85.
Os assistentes administrativos de determinada secretaria foram
separados nas equipes A, B e C, em que as quantidades de
assistentes em cada equipe são números diretamente
proporcionais a 2, 3 e 5, respectivamente. Nessa situação, julgue
os itens a seguir.
Se a equipe C tiver mais de 14 assistentes, então A e B,
juntas, terão menos de 13 assistentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Matemática financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente
Fonte: ANALISTA DE ORçAMENTO / MPU / 2010 / CESPE

Q86.
A respeito de taxas de juros reais e aparentes, julgue os próximos
itens.
Considere que uma aplicação financeira de R$ 70.000,00 tenha
sido resgatada no montante de R$ 77.000,00 após 30 dias.Supondo-se que a inflação tenha atingido a taxa de 2% nesse
período, conclui-se, então, que a taxa de juros reais foi superior
a 8% no referido período.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Matemática financeira / Percentagens
Fonte: TéCNICO DE TéCNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2011 / CESPE

Q87.
Julgue os itens seguintes, acerca de proporções.
Considere que, em um concurso público, para cada três
candidatos inscritos aos cargos de nível superior, haja sete
candidatos inscritos aos cargos de nível médio, totalizando 5.800 candidatos. Nessa situação, é correto afirmar que há 2.320 candidatos aos cargos de nível
médio a mais que os
candidatos aos cargos de nível superior.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Matemática financeira / Percentagens
Fonte: TéCNICO DE TRANSPORTES URBANOS - AGENTE ADMINISTRATIVO / DFTRANS / 2008 / CESPE

Q88.
Em determinado município, o preço da passagem do ônibus
que liga as cidades localizadas no entorno da cidade-sede à
cidade-sede é, independentemente de reajustes, 30% superior ao
preço da passagem do ônibus urbano. Mário, que reside em uma
cidade do entorno, trabalha 22 dias por mês em uma indústria na
cidade-sede e, para seu deslocamento, usa, diariamente, os dois
ônibus mencionados, tanto para ir ao trabalho como para voltar para
casa, comprometendo, todo mês, 25% de seu salário com essa
despesa.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.
Considere que o preço da passagem do ônibus urbano tenha um
reajuste de 20%. Nessa situação, para que o comprometimento
do salário de Mário com transporte continue percentualmente o
mesmo, será necessário que ele tenha um reajuste salarial
também de 20%.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Matemática financeira / Percentagens
Fonte: AGENTE DE APOIO - AGENTE ADMINISTRATIVO / MPE/AM / 2008 / CESPE

Q89.
Julgue os seguintes itens, relativos a divisão proporcional e porcentagens.
O tanque de combustível de um veículo tem capacidade para 62 litros de gasolina e com 24 litros desse combustível o veículo roda 310 km. Nessa situação,
com o tanque cheio, o veículo rodará mais de 850 km.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Funções básicas de recursos humanos, provimento, capacitação, avaliação, retenção de talentos, benefícios, gratificações,
pagamento e controle
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - ADMINISTRAçãO / BASA / 2012 / CESPE

Q90.
Acerca da gestão de pessoas, julgue os itens a seguir.

A política de aplicação das pessoas nas organizações descreve
os processos de recrutamento, seleção e integração das pessoas
e a maneira como o desempenho delas será avaliado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Funções básicas de recursos humanos, provimento, capacitação, avaliação, retenção de talentos, benefícios, gratificações,
pagamento e controle

Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - ADMINISTRAçãO / ABIN / 2010 / CESPE

Q91.
A gestão de pessoas nas organizações compete a um subsistema
organizacional que tem propósitos específicos, mas que se
inter-relaciona com outros subsistemas organizacionais. No que
concerne à gestão de pessoas nas organizações, julgue os próximos
itens.
A área de gestão de pessoas, em organizações públicas,
desempenha papel preponderante na preparação dos servidores
para a implementação de mudanças decorrentes da adoção de
novas tecnologias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Funções básicas de recursos humanos, provimento, capacitação, avaliação, retenção de talentos, benefícios, gratificações,
pagamento e controle
Fonte: ANALISTA ECONôMICO, ADMINISTRATIVO E CONTáBIL - ADMINISTRAçãO / IEMA/ES / 2007 / CESPE

Q92.
Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de pessoas e ao
desenvolvimento de recursos humanos.
A vantagem do planejamento de carreira, desde que
realizado de forma adequada, é incentivar a permanência, na
organização, dos funcionários com maior potencialidade,
atraídos pela real possibilidade de ascensão profissional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Regimes de trabalho dos servidores e a legislação aplicável
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2012 / CESPE

Q93.
Em relação aos agentes administrativos, julgue os itens que se
seguem.
Aquele que será empossado em cargo público deve estar
presente, perante a autoridade competente, no momento da
posse, que é considerada ato pessoal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Regimes de trabalho dos servidores e a legislação aplicável
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q94.
Com base nas normas aplicáveis aos servidores públicos federais,
julgue os itens a seguir.

O servidor público faz jus licença remunerada para o
desempenho de atividade político-partidária por um período de
três meses, compreendido entre o registro de sua candidatura
e o décimo dia seguinte ao da eleição.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Regimes de trabalho dos servidores e a legislação aplicável
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 17ª / 2009 / CESPE

Q95.
Julgue os seguintes itens de acordo com
a Lei n.º 8.112/1990 e
suas posteriores alterações.

As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito
podem ser compensadas a critério da chefia imediata e,
então, são consideradas como efetivo exercício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Regimes de trabalho dos servidores e a legislação aplicável
Fonte: ADMINISTRADOR / SEAPA/DFT / 2009 / CESPE

Q96.
De acordo com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens
seguintes.
O servidor empossado já ocupa cargo público, ainda que não
tenha entrado em exercício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Regimes de trabalho dos servidores e a legislação aplicável
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2008 / CESPE

Q97.
Maria, servidora pública federal, ingressou com ação na
justiça, visando diminuir o valor da sua contribuição social ao
regime próprio de previdência social. A liminar foi deferida,
razão pela qual, durante dois anos, sua contribuição social foi de
6%, ao passo que a lei de regência determinava 11%. Pedro,
servidor público federal, marido de Maria, passou a ter exercício,
no interesse da administração, em nova sede do órgão em que
trabalha, localizado em outro estado da Federação, mudando o
seu domicílio em caráter permanente.
Segundo o regime dos servidores públicos, na forma da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens que se seguem, relacionados à
situação hipotética acima descrita.
Diante do deslocamento de Pedro, Maria poderá ter
exercício provisório em órgão ou entidade da administração

pública federal direta, autárquica ou fundacional, desde que
exerça atividade compatível com seu cargo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q98.
Em cada um dos itens abaixo, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva que deve ser julgada.
Joana, servidora pública federal já estável, foi aprovada em
novo concurso público para o cargo de analista do TCU.Tomou posse há um ano e meio e requereu licença para
tratar de assuntos particulares. Nessa situação, o pedido de Joana será concedido a critério da administração, conforme
sua conveniência e oportunidade.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q99.
A Lei n.º 8.112/1990, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, tem por objetivo conferir direitos e deveres a pessoa
legalmente investida em cargo público. Considerando o texto
originário da citada lei e as alterações posteriores, julgue os itens
que se seguem.
Nomeação, promoção, readaptação e lotação são algumas das
formas de provimento em cargo público.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q100.
Um servidor público da ANVISA solicitou a concessão
de licença para tratar de interesses particulares, pelo período de
seis meses. O servidor, com cinco anos de efetivo exercício e que
nunca gozou de qualquer licença, teve seu pedido indeferido sob
a alegação de que não havia interesse administrativo na concessão
dessa licença.
Considerando essa situação hipotética, julgue os itens
subseqüentes.
O referido indeferimento é ilegal, pois a concessão de
licença para tratar de interesse é direito de todo servidor que
conta com três anos de efetivo exercício, sendo, portanto,
descabido o seu indeferimento por razões de interesse da
administração.

•

CERTO

•

ERRADO
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