Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q1.

Internet: < http://blogdolute.blogspot.com.br>.
Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens.

A mensagem veiculada nesse texto centra-se no descompasso
existente entre a alta tecnologia empregada nos aparelhos
celulares e a baixa qualidade dos serviços oferecidos pelas
operadoras de telefonia celular.
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•
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Q2.
Nos últimos cinquenta anos, um dos fatos mais
marcantes ocorrido na sociedade brasileira foi a inserção
crescente das mulheres na força de trabalho. Esse contínuo
crescimento da participação feminina é explicado por uma
combinação de fatores econômicos e culturais. Primeiro, o
avanço da industrialização transformou a estrutura produtiva,
e a queda das taxas de fecundidade proporcionou o aumento
das possibilidades de as mulheres encontrarem postos de
trabalho na sociedade. Segundo, a rebelião feminina do final
dos anos 60 do século passado, nos Estados Unidos da América
e na Europa, chegou às nossas terras e fez ressurgir o
movimento feminista nacional, aumentando a visibilidade
política das mulheres na sociedade brasileira. Esse sucesso
influenciou o comportamento e os valores sociais das mulheres,
visto que proporcionou alterações na formação da identidade
feminina. A redefinição dos papéis femininos aconteceu em
todas as classes sociais e elevou a taxa de participação
feminina no mundo do trabalho e da política.
Internet: (com adaptações).

No que se refere ao texto acima, julgue os próximos itens.
Os termos “Nos últimos cinquenta anos” (L.1), “Primeiro” (L.5)
e “Segundo” (L.9) contribuem para a progressão das ideias no
texto.
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Q3.
Marilena Chaui, filósofa brasileira, afirma que, para
a classe dominante brasileira (os “liberais”), democracia é o
regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a
democracia é “o único regime político no qual os conflitos são
considerados o princípio mesmo de seu funcionamento”:
impedir a expressão dos conflitos sociais seria destruir a
democracia. O filósofo francês Jacques Rancière critica a ideia
de democracia que tem estruturado nossa vida social — regida
por uma ordem policial, segundo ele —, devido ao fato de ela
se distanciar do que seria sua razão de ser: a instituição da
política. Estamos acomodados por acreditar que a política é
isso que está aí: variadas formas de acordo social a partir das
disputas entre interesses, resolvidas por um conjunto de ações
e normas institucionais. Essa ideia empobrecida do que seja a
política está, para o autor, mais próxima da ideia de polícia, já
que diz respeito ao controle e à vigilância dos comportamentos
humanos e à sua distribuição nas diferentes porções do
território, cumprindo funções consideradas mais ou menos
adequadas à ordem vigente. Estamos geralmente tão
hipnotizados pela “necessidade de um compromisso para se
alcançar o bem comum” e pela opinião de que “as instituições
sociais já estão fazendo todo o possível para isso”, que não
conseguimos perceber nossa contribuição na legitimação dessa
política policial que administra alguns corpos e torna invisíveis
outros.
O conceito de política trabalhado pelo autor traz como
princípio a igualdade. Uma igualdade que não está lá como
sonho a ser alcançado um dia, mas que é uma potencialidade
que “só ganha realidade se é atualizada no aqui e agora”. E
essa atualização se dá por ações que irão construir a
possibilidade de os “não contados” serem levados em conta,
serem considerados nesse princípio básico e radical de
igualdade. Para além dos movimentos sociais, existem os
ainda-sem-nome e ainda-sem-movimento. Diz o autor que a
política é a reivindicação da parte daqueles que não têm parte;
política se faz reivindicando “o que não é nosso” pelo sistema
de direitos dominantes, criando, assim, um campo de
contestação. Em uma sociedade em que os que não têm parte
são a maior parte, é preciso fazer política.
Marco Antonio Sampaio Malagodi. Geografias do dissenso: sobre conflitos, justiça ambiental
e cartografia social no Brasil. In: Espaço e economia: Revista Brasileira de Geografia
Econômica. jan./2012. Internet: (com adaptações).
Com base nas ideias do texto, julgue os itens.
Segundo o filósofo Rancière, para que haja democracia, a
política não se deve caracterizar como um regime “policial”.
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Q4.
Entre os fatores que contribuem para a perda de
qualidade de vida estão as péssimas condições de habitação e
transporte no espaço urbano, que atingem sobremaneira a
população empobrecida. A urbanização irresponsável causada
pelo processo de industrialização e pela ausência de reforma
agrária faz com que o direito de moradia e o de locomoção,
ainda que direitos originários de necessidades humanas básicas,
expressos na Constituição, sejam sistematicamente ignorados,
o que compromete o descanso, o bem-estar e a paz dos
trabalhadores nas grandes cidades. Em vista disso, os
trabalhadores não podem sequer recompor diariamente suas
forças.
Temos observado que os empregados dos postos de
trabalho de pior remuneração são os que moram mais distantes
dos locais de trabalho e cotidianamente saem de casa duas ou
três horas antes da jornada, gastando o mesmo tempo para
retornarem às suas casas. Causa-nos indignação constatar que
esses empregados consomem o equivalente à metade do tempo
remunerado (e mal remunerado) para o deslocamento de suas
casas até o trabalho e em péssimas condições de transporte,
sempre em pé nos ônibus superlotados, ou esperando em
longas filas. Às vezes, ainda somos hipócritas, receitando para
esses trabalhadores fórmulas para melhorarem de vida.
Sugerimos que voltem a estudar para ocuparem postos mais
qualificados e com melhor remuneração, mas, no fundo,
sabemos que é impossível, para eles, dispor de tempo para
cuidar da formação profissional perdida. Por outro lado, a
classe média pode até se dar ao luxo de ter mais de um
emprego, porque tem o seu próprio transporte, mesmo vivendo
na ilusão de que, se trabalhar muito, poderá ganhar mais e
acumular dinheiro, para, um dia, enfim, poder curtir a vida. Só
que, para muitos, esse dia não chega; as doenças modernas
chegam primeiro.
Cabe aqui acrescentar outras necessidades humanas
que têm sido sistematicamente relegadas a segundo plano. São
elas os valores culturais, que incluem os saberes, as paisagens
naturais, os costumes e as tradições populares. A urbanização
acelerada em todo o mundo foi a responsável pela perda da
qualidade de vida de muitos trabalhadores, apesar de
aparentemente ter criado melhores condições de vida para parte
da população.
Delze dos Santos Laureano. O meio ambiente e o
trabalho: a dignidade humana neste espaço. Internet:
www.ecodebate.com.br (com adaptações) .
A respeito das ideias do texto, julgue os itens a seguir.

O texto sugere que a falta de investimento em melhoria de vida
pelos trabalhadores mal remunerados está associada à falta de
tempo disponível dessas pessoas para atividades dessa
natureza.
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Q5.
Na história das ideias, são raras as proposições gerais
que não se desfazem em exceções. É necessário, no entanto,
generalizar e comparar, e a generalização que nos servirá de
ponto de partida está entre as mais robustas de que a história
das ideias é capaz. Ei-la: o grande divisor de águas no tocante
à evolução da noção de progresso civilizatório e do seu
impacto sobre a felicidade humana foi o Iluminismo europeu
do século XVIII — a “era da razão”. A equação fundamental
do Iluminismo pressupunha a existência de uma espécie de
harmonia preestabelecida entre o progresso da civilização e o
aumento da felicidade.
A meteorologia usa o barômetro para medir a pressão
da atmosfera e prever as mudanças do clima. Se a história das
ideias possuísse um instrumento análogo, capaz de fazer
leituras barométricas dos climas de opinião em determinados
períodos e de registrar as variações de expectativa em relação
ao futuro em diferentes épocas, então haveria pouca margem
para dúvida de que o século XVIII deslocaria o ponteiro da
confiança no progresso e no aumento da felicidade humana ao
longo do tempo até o ponto mais extremo de que se tem notícia
nos anais da história intelectual.
Eduardo Giannetti. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização.
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 19-22 (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue os seguintes itens.

O reconhecimento, pelo autor, de que seu argumento está
fundamentado em base frágil, a generalização na história das
ideias, e de que essa generalização é necessária funciona como
forma de evitar, no nível discursivo, eventuais críticas ao seu
posicionamento.
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Q6.
Quero abrir aqui um espaço para fazer um comentário
sobre o famoso “jeitinho brasileiro”, que tem sido tratado de
maneira pejorativa. “Jeitinho” é sinônimo de criatividade, não de
malandragem, embora se usem os dois termos indiscriminadamente.
Jeitinho é obter resultados com o que se tem, não com o que se
gostaria de ter. Temos de nos orgulhar do jeitinho, portanto. Do que
não podemos nos orgulhar é da malandragem, do querer tirar
vantagem em tudo. A malandragem pode significar corrupção, que,
efetivamente, não é bom.
Sylvia Constant Vergara. Gestão de pessoas. São
Paulo: Atlas, 1999, p. 147 (com adaptações).
A respeito de trabalho em equipe e das ideias do texto acima, julgue
os itens subsequentes.
O fato de alguém querer tirar vantagem em tudo não deve ser
motivo de orgulho pessoal.
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Q7.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) presta
atendimento universal e gratuito a 160 milhões de brasileiros
que não têm planos de saúde privados. Com o fim dos antigos
institutos de previdência, as críticas ao SUS são corriqueiras.
É que a demanda é maior do que a oferta, por causa da
concentração dos serviços nas capitais e cidades-polos país
afora.
O SUS foi criado com a finalidade de alterar a
situação de desigualdade na assistência à saúde da população,
tornando obrigatório o atendimento público gratuito a qualquer
brasileiro. Do sistema fazem parte os centros e postos de saúde,
hospitais, incluindo os universitários, além de laboratórios,
hemocentros, bancos de sangue, fundações e órgãos de
pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital
Brazil.
O SUS tornou-se, pois, uma enorme estrutura,
atendendo também a 5 milhões de trabalhadores rurais. Esse
colossal inchaço trouxe dificuldades no que se refere a gestão
e aplicação de recursos. Contudo, tem dado conta,
razoavelmente, do recado.
Estado de Minas, Editorial, 11/1/2010 (com adaptações).
A respeito do texto acima e das suas estruturas linguísticas, julgue
os itens que se seguem.

Depreende-se das informações do texto que o SUS não
consegue alterar minimamente a situação de desigualdade na
assistência à saúde da população.
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Q8.
Os sistemas de inteligência são uma realidade
concreta na máquina governamental contemporânea,
necessários para a manutenção do poder e da capacidade
estatal. Entretanto, representam também uma fonte permanente
de risco. Se, por um lado, são úteis para que o Estado
compreenda seu ambiente e seja capaz de avaliar atuais ou
potenciais adversários, podem, por outro, tornar-se
ameaçadores e perigosos para os próprios cidadãos se forem
pouco regulados e controlados.
Assim, os dilemas inerentes à convivência entre
democracias e serviços de inteligência exigem a criação de
mecanismos eficientes de vigilância e de avaliação desse tipo
de atividade pelos cidadãos e(ou) seus representantes. Tais
dilemas decorrem, por exemplo, da tensão entre a necessidade
de segredo governamental e o princípio do acesso público à
informação ou, ainda, do fato de não se poder reduzir a
segurança estatal à segurança individual, e vice-versa. Vale

lembrar que esses dilemas se manifestam, com intensidades
variadas, também nos países mais ricos e democráticos do
mundo.
Marco Cepik e Christiano Ambros. Os serviços de inteligência no Brasil. In: Ciência
Hoje, vol. 45, n.º 265, nov./2009. Internet: <cienciahoje.uol.com.br> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, relativos às ideias apresentadas no
texto.
Os “dilemas” a que o autor do texto se refere no segundo
parágrafo existem em razão da necessidade de que os serviços
de inteligência respeitem os direitos individuais e coletivos da
população.
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Q9.
O administrador interino

Pádua era empregado em repartição dependente do
Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher
gastava pouco, e a vida era barata. Demais, a casa em que
morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era
propriedade dele. Comprou-a com a sorte grande que lhe
saiu num meio bilhete de loteria, dez contos de réis.
A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi
comprar um cavalo do Cabo, um adereço de brilhantes para
a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da
Europa alguns pássaros etc.; mas a mulher, esta D. Fortunata
que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à
filha, alta, forte, cheia, como a filha, a mesma cabeça, os
mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor
era comprar a casa, e guardar o que sobrasse para acudir às
moléstias grandes. Pádua hesitou muito; afinal, teve de ceder
aos conselhos de minha mãe, a quem D. Fortunata pediu
auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu;
um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai; a anedota
é curta.
O administrador da repartição em que Pádua
trabalhava teve de ir ao Norte, em comissão. Pádua, ou por
ordem regulamentar, ou por especial designação, ficou
substituindo o administrador com os respectivos honorários.
Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem; era antes
dos dez contos. Não se contentou de reformar a roupa e a
copa, atirou-se às despesas supérfluas, deu joias à mulher,
nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros,
chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim vinte e dois meses
na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou
em nossa casa, aflito e desvairado, ia perder o lugar, porque
chegara o efetivo naquela manhã. Pediu a minha mãe que
velasse pelas infelizes que deixava; não podia sofrer
desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas
ele não atendia a coisa nenhuma.
Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu
prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, — ou então
no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse
nele. D. Fortunata ralhava:
— Joãozinho, você é criança?

Mas, tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo,
e um dia correu a pedir a minha mãe que lhe fizesse o favor
de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha
mãe foi achá-lo à beira do poço, e intimou-lhe que vivesse.
Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado,
por causa de uma gratificação a menos, e perder um emprego
interino?
Machado de Assis. Dom Casmurro, cap. XVI (com adaptações).
Com relação à interpretação do texto e à significação das palavras
nele empregadas, julgue os seguintes itens.
Durante o período em que substituiu o administrador da
repartição, Pádua foi remunerado pelo exercício dessa
função.
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Q10.
Por qualquer ângulo que se analise a questão da
qualidade da educação no Brasil, só vamos encontrar
indicadores positivos quando se trata da pós-graduação.
O sucesso atingido na formação de mestres e
doutores em número crescente explica a produção crescente
de conhecimento acadêmico, que nos coloca, atualmente,
entre os 13 países principais na produção de artigos
publicados em revistas de elevado prestígio internacional.
No que se refere ao ensino de graduação, temos
sérios problemas estruturais, com um declínio preocupante
de atividades práticas durante o curso. No entanto, forte
programa de iniciação científica supre parte das deficiências
e tem levado à formação de graduados de excelente nível em
quase todas as áreas do conhecimento.
É no campo do ensino básico que os indicadores
apontam para uma situação crítica. Em relação a aspectos
qualitativos, os resultados do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA) mostram que ocupamos a 48.ª
posição em leitura e a 52.ª em ciências, entre os 56 países
avaliados.
Os dados do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) indicam que o desempenho dos
alunos, em 2007, em provas de português e de matemática
foi inferior ao obtido em 1995. No que se refere a aspectos
quantitativos, chama a atenção o fato de que apenas 37% dos
alunos que ingressam no ensino fundamental chegam ao final
do ensino médio.
Apenas esses dados já são suficientes para deixar
claro o que percebemos nas conversas cotidianas ou nas
visitas às escolas públicas. Reverter esse quadro constitui o
maior desafio para a educação brasileira. Certamente, tal
reversão é possível, mas exigirá uma atuação continuada em
vários setores, o que inclui infraestrutura física, infraestrutura
laboratorial, melhoria salarial dos profissionais envolvidos
com educação e, o que me parece mais importante nesse
momento, estímulos para que os nossos melhores jovens
vejam na atividade docente uma possibilidade de realização
profissional, como já o foi no passado.

Wanderley de Souza. Necessário estímulo à formação de professores. In:
Jornal do Brasil, 10/7/2009. Internet: <jornaldaciencia.org.br> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem de acordo com as ideias do texto.
A qualidade da educação no Brasil tem aumentado em todos
os níveis, do básico à pós-graduação.
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Q11.
Em 1517, o explorador espanhol Francisco
Hernández de Córdoba chegou à península de Yucatán, perto
da atual cidade mexicana de Cancun. As comunidades pelas
quais passou a expedição de Hernández faziam parte do que
restava de uma complexa sociedade que, durante 700 anos,
dominara a América Central: os maias. Embora ainda haja
muitas perguntas a ser respondidas, a estrutura política
centralizada em torno de uma pequena aristocracia
improdutiva pode ter acelerado a decadência dos maias. Os
achados arqueológicos indicam que, a partir do ano 900, suas
principais cidades foram abandonadas. Sabe-se que a área foi
assolada por longos períodos de seca. Mas não há sinais de
que a seca tenha provocado mortes em massa. O mais
provável é que os camponeses tenham abandonado as
cidades e se retirado para regiões mais isoladas, onde
viveriam do que plantavam, sem prestar contas a reis e sem
sustentá-los. O biólogo norte-americano Jared Diamond
argumenta que a falta de visão de futuro e a ausência de
cuidado com o meio ambiente é que teriam provocado o
declínio da civilização maia. Os governantes estavam
ocupados demais na construção de obras grandiosas e não
foram capazes de lidar com as necessidades do povo.
Tiago Cordeiro. O raio X dos maias. In: Aventuras
na História, ed. 43, mar./2007, p. 30-1 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do texto acima.
O uso do tempo verbal em “teriam provocado” (L.19) ressalta
que a afirmação do biólogo não se baseia em verdades
históricas e sugere que essa seria a interpretação provável
dos “camponeses” (L.14) para o fim da civilização maia.
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Q12.
O trabalho infantil no Brasil, ao longo da sua história,
nunca foi representado como um fenômeno negativo na
mentalidade da sociedade brasileira. Até a década de 1980, o
consenso em torno desse tema estava consolidado para entender
o trabalho como sendo um fator positivo no caso de crianças

que, dada sua situação econômica e social, viviam em
condições de pobreza, de exclusão e de risco social. Tanto a
elite como as classes mais pobres compartilhavam plenamente
dessa forma de encarar o trabalho infantil. Um conjunto de
idéias simples, mas de grande efeito, manteve-se inquestionável
durante séculos. Frases, tais como “é melhor a criança trabalhar
do que ficar na rua exposta ao crime e aos maus costumes”, e,
ainda, “trabalhar educa o caráter da criança”, traduziam a noção
fortemente arraigada de que trabalho é solução para a criança.
Se para a elite social o trabalho infantil era uma medida de
prevenção, para os pobres era uma maneira de sobreviver. Por
motivações diferentes, elite e classes desfavorecidas
concordavam: lugar de criança pobre é no trabalho. Esses mitos
culturais funcionaram como catalisadores das ações das
instituições públicas e privadas a respeito das crianças e
adolescentes trabalhadores. A inércia secular do Brasil diante
do trabalho social só pode ser entendida quando considerada a
força da mentalidade que albergava o trabalho infantil em seu
seio como parte da natureza das coisas. Quantitativamente, o
trabalho infantil diminuiu, mas as razões simbólicas necessárias
para sua existência continuam vivas na cultura brasileira.
Brasil. Plano nacional de prevenção e erradicação do trabalho infantil
e proteção ao trabalhador adolescente. Brasília: MTE, Secretaria
de Inspeção do Trabalho, 2004, p. 23-8 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e estruturas lingüísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
Segundo o texto, a diminuição cada vez maior do trabalho
infantil está assegurada pela superação das razões simbólicas de
sua existência na cultura brasileira.
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Q13.
No Brasil, apesar da pressão do desemprego, que
tem atingido níveis altíssimos, a fiscalização do trabalho e a
justiça do trabalho estão empenhadas em uma luta para
preservar o direito do trabalhador ao emprego com registro,
tratando de coibir as formas atípicas de emprego,
especialmente a do trabalho cooperativado. As cooperativas
de trabalho são denunciadas como falsas, como pretensas
cooperativas, criadas unicamente para privar os
trabalhadores dos seus direitos legais. Apesar da ação
vigorosa de fiscais, procuradores e juízes do trabalho, o
número dos que gozam do direito ao emprego com registro
não cessa de diminuir. Na realidade, nem todas as
cooperativas de trabalho contratadas por firmas são falsas.
Um bom número delas são formadas por trabalhadores
desempregados, que disputam os seus antigos empregos
contra intermediadoras de mão-de-obra. Para eles, a perda
dos direitos já é um fato consumado e, se forem obrigados a
se empregar nas terceirizadas, possivelmente sofrerão, além
disso, acentuada perda de salário direto. Outras cooperativas
de trabalho são formadas por trabalhadores que estavam
assalariados por empresas intermediadoras e que preferiram
se organizar em cooperativa para se apoderar de parte do
ganho que aquelas empresas auferem a suas custas. Essas
considerações não pretendem indicar que a luta contra a
precarização é inútil, mas que ela carece de bases legais para

realmente coibir a perda incessante de direitos por cada vez
mais trabalhadores. O fulcro da questão é que ou garantimos
os direitos sociais a todos os trabalhadores, em todas as
posições na ocupação — assalariados, estatutários,
cooperantes, avulsos, terceirizados etc. — ou será cada vez
mais difícil garanti-los para uma minoria cada vez menor de
trabalhadores que hoje têm o status de empregados
regulares.
Paul Singer. Em defesa dos direitos dos trabalhadores. Brasília:
MTE, Secretaria de Economia Solidária, 2004, p. 4 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto
acima, julgue os itens de 7 a 14.
O trecho “Um bom número delas são formadas por
trabalhadores desempregados” (L.14-15) expressa a idéia de
que cada cooperativa falsa é formada por um grande número
de trabalhadores sem emprego.
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Q14.
Nós, chefes de Estado e de Governo dos
países ibero-americanos, reunidos na XIII Conferência
Ibero-Americana, na cidade de Santa Cruz de la Sierra,
Bolívia, reiteramos o nosso propósito de continuar a
fortalecer a Comunidade Ibero-Americana de Nações
como fórum de diálogo, cooperação e concertamento
político, aprofundando os vínculos históricos e culturais
que nos unem, e admitindo, ao mesmo tempo, as
características próprias de cada uma das nossas múltiplas
identidades, que permitem reconhecer-nos como uma
unidade na diversidade.
Estamos conscientes de que a exclusão social é
um problema de caráter estrutural com profundas raízes
históricas, econômicas e culturais, cuja superação exige
profunda transformação das nossas sociedades atingidas
pela desigualdade na distribuição da riqueza.
Reconhecemos a urgente necessidade de implementar
políticas públicas de diminuição da pobreza e de aumento
da participação dos cidadãos de todos os setores da
população, excluídos da definição das políticas sociais,
dos processos decisórios e do controle e fiscalização dos
recursos financeiros consignados a tais políticas, de forma
que eles sejam os atores do seu próprio processo de
desenvolvimento. Assim, poderemos assegurar seu maior
acesso à terra, às fontes de trabalho, à melhor qualidade
de vida, à educação, à saúde, à habitação e a outros
serviços básicos.
Os chefes de Estado e de Governo dos países
ibero-americanos subscrevem a presente declaração, em
dois textos originais na língua espanhola e na língua
portuguesa, ambas igualmente válidas, na cidade de Santa
Cruz de la Sierra, aos 15 dias de novembro do ano
de 2003.
Na trilha de Salvador: a inclusão social pela via do trabalho decente.
Brasília: MTE, Assessoria Internacional, 2004, p. 27, 30 e 35 (com adaptações).

Quanto aos sentidos e aos aspectos estruturais e linguísticos do
texto acima, julgue os itens subsequentes.
De acordo com as regras de acentuação gráfica da língua
portuguesa, a palavra “iberoamericanos” (L.2) também
poderia ser corretamente escrita da seguinte forma: íberoamericanos.
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Q15.
A maioria do público acredita que os produtos
químicos utilizados no dia-a-dia já foram exaustivamente
testados e que seus criadores sabem exatamente como a
natureza os receberá de volta quando eles forem jogados em
esgotos ou simplesmente caírem no solo. Infelizmente essa
não é toda a verdade.
Apesar dos inúmeros cuidados e métodos
desenvolvidos para se avaliar o impacto ambiental dos
compostos químicos, a realidade é que é virtualmente
impossível testar como cada um deles vai se comportar na
natureza.
“Leva um tempo muito grande para se estimar o
destino ambiental dos compostos químicos — a indústria
produz novos químicos muito mais rapidamente do que eles
podem ser testados”, diz o Dr. Victor de Lorenzo,
pesquisador que desenvolveu, no Centro Nacional de
Biotecnologia da Espanha, um programa de computador
capaz de prever com grande precisão como um determinado
composto químico se comportará na natureza, se ele irá se
biodegradar ou não.
O destino dos compostos orgânicos no meio
ambiente, dos mata-matos aos medicamentos, é largamente
decidido pelos micróbios. Esses organismos quebram alguns
compostos diretamente em dióxido de carbono (CO2), mas
outros produtos químicos permanecem no meio ambiente
por anos, absolutamente intocados.
O novo sistema desenvolvido por Lorenzo mostra
como os microrganismos digerem os compostos químicos.
Diante de uma formulação que não seja digerida, é emitido
um alerta que poderá auxiliar as autoridades a estabelecerem
restrições ou até a proibir a comercialização do novo produto
químico.
O programa, chamado BDPServer, foi
disponibilizado gratuitamente na Internet.
Internet: (com adaptações).
Considerando as idéias, a tipologia e aspectos lingüísticos do
texto acima, julgue os seguintes itens.
Os vocábulos “público”, “químicos” e “métodos” são
acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação
gráfica.
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Q16.
Na era das redes sociais, algumas formas de
comunicação arcaicas ainda dão resultado. O canadense Harold
Hackett que o diga. Morador da Ilha Príncipe Eduardo, uma
das dez províncias do Canadá, ele enviou mais de 4.800
mensagens em uma garrafa e recebeu 3.100 respostas de
pessoas de várias partes do mundo. De acordo com a BBC, o
canadense envia as mensagens desde 1996.
O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de
suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com
data. Antes de enviá-las, checa o sentido dos ventos — que
devem rumar de preferência para oeste ou sudoeste. Algumas
cartas demoraram 13 anos para voltar para ele.
As respostas vieram de regiões como África, Rússia,
Holanda, Reino Unido, França, Irlanda e Estados Unidos da
América. Ele acabou fazendo amigos com as mensagens,
criando “vínculos” — recebeu até presentes e cartões de Natal.
O canadense diz que continua adorando se comunicar
dessa maneira e afirma que o método chega a ser, muitas vezes,
mais “eficaz” do que a comunicação por Facebook e Twitter.
Intencionalmente, nunca coloca o número de telefone
nas mensagens, para recebê-las de volta da mesma maneira.
Amanda Camasmie. Canadense prova que comunicação em alto mar é eficaz. In:
Época Negócios. Internet: <http://colunas.epocanegocios.globo.com> (com adaptações).
Com referência ao texto acima, julgue os próximos itens.
A forma pronominal “las”, em “enviá-las” (L.10), pode fazer
referência tanto ao termo “garrafas” (L.8) quanto ao termo
“mensagens” (L.9).
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Q17.
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 aspectos lexicais e tipológicos do texto, julgue os
itens subsequentes.
Em “importar dos Estados Unidos da América” (L.1-2), a
preposição de, contida em “dos”, expressa ideia de
procedência.
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Q18.
Compreende-se que a festa, representando tal paroxismo de
vida e rompendo de um modo tão violento com as pequenas
preocupações da existência cotidiana, surja ao indivíduo como outro
mundo, em que ele se sente amparado e transformado por forças que
o ultrapassam. A sua atividade diária, colheita, caça, pesca, ou
criação de gado, limita-se a preencher o seu tempo e a prover as suas
necessidades imediatas. É certo que ele lhe dedica atenção,
paciência, habilidade, mas, mais profundamente, vive na recordação
de uma festa e na expectativa de outra, pois a festa figura para ele,
para a sua memória e para o seu desejo o tempo das emoções
intensas e da metamorfose do seu ser.
Roger Caillois. O homem e o sagrado. Lisboa:
Edições 70, 1988, p. 96-7 (com adaptações).
Ainda com referência a aspectos gramaticais do texto, julgue
os itens subsequentes.

No primeiro período do texto, preservam-se as relações
de coerência e a correção gramatical ao se retirar as
vírgulas, dado que as orações que o constituem se
apresentam na ordem direta, de acordo com as regras
gramaticais.
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Q19.

Embora pareça absurdo, por muito tempo os
exercícios físico-militares fizeram parte dos currículos das
escolas civis brasileiras. Isso ocorreu na passagem do século
XIX para o XX, período marcado por uma grande tensão
política e militar entre as nações europeias, e que levou à
Primeira Guerra Mundial. Os exercícios físico-militares eram
ensinados por professores e militares e tinham como objetivo
preparar os alunos para que pudessem defender a nação em
conflitos armados no futuro.
A prática dos exercícios físico-militares nas escolas
fazia parte de uma filosofia educacional geralmente
desconhecida por regentes e pais. Alguns desses acreditavam
que seus filhos corriam o risco de ter de entrar para a carreira
militar por estarem participando dessas aulas nas escolas.
Também havia aqueles que não viam qualquer sentido ou
utilidade nos exercícios. Outros apontavam os riscos para a
saúde de crianças e jovens, especialmente por inexistirem
espaços físicos para a realização das atividades.
A falta de militares, professores mal preparados e a
oposição dos pais criaram dificuldades para a realização dos
exercícios nas escolas brasileiras. Havia um sentimento
generalizado de que essas atividades representavam a formação
de um espírito belicista, estranho à realidade brasileira. Em
meados do século XX, esses exercícios caíram em desuso nas
escolas. O fim da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de
se estabelecer um ambiente mais pacífico entre as nações
certamente contribuíram muito para isso.
Revista de História da Biblioteca
Nacional, ano 6, n.º 62, p. 74-7 (com adaptações).
Os fragmentos contidos nos itens seguintes, na ordem em que são
apresentados, são trechos sucessivos e adaptados do livro Visão do
Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda (São Paulo: Brasiliense,
2000, p. 315-25). Julgue-os quanto à correção gramatical.
No trecho “Em meados do século XX, esses exercícios caíram
em desuso nas escolas” (L.23-25), a vírgula está empregada
como marca de estilo e pode ser omitida sem que haja prejuízo
para a correção gramatical do período.
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Q20.
Relação é uma coisa que não pode existir, que não
pode ser, sem que haja uma outra coisa para completá-la.
Mas essa “outra coisa” fica sendo essencial dela. Passa a
pertencer à sua definição específica.
Muitas vezes ficamos com a impressão,
principalmente devido aos exemplos que são dados, de que
relação seja algo que “une”, que “liga” duas coisas. Nem
sempre é assim. O conflito, por exemplo, é uma relação,
como a rejeição, a exclusão. Relação existe sempre que uma
coisa não pode, sozinha, dar conta de sua existência, de seu
ser. O conflito, a exclusão são relações, pois ninguém pode
brigar sozinho, e se há exclusão, há alguém que exclui e
alguém que é excluído. A percepção da exclusão é, pois, uma
relação dialética, percepção de que algumas coisas
“necessitam” de outras para serem elas mesmas.

Pedrinho Guareschi. Relações comunitárias. Relações de dominação.
In: Psicologia social comunitária. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 83 (com adaptações).
Acerca das idéias e das estruturas lingüísticas do texto acima,
julgue os seguintes itens.
Em “a rejeição, a exclusão” (L.9), a substituição da vírgula
pela conjunção e preserva a coerência e a correção
gramatical do texto.
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Q21.
No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) presta
atendimento universal e gratuito a 160 milhões de brasileiros
que não têm planos de saúde privados. Com o fim dos antigos
institutos de previdência, as críticas ao SUS são corriqueiras.
É que a demanda é maior do que a oferta, por causa da
concentração dos serviços nas capitais e cidades-polos país
afora.
O SUS foi criado com a finalidade de alterar a
situação de desigualdade na assistência à saúde da população,
tornando obrigatório o atendimento público gratuito a qualquer
brasileiro. Do sistema fazem parte os centros e postos de saúde,
hospitais, incluindo os universitários, além de laboratórios,
hemocentros, bancos de sangue, fundações e órgãos de
pesquisa, como a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Vital
Brazil.
O SUS tornou-se, pois, uma enorme estrutura,
atendendo também a 5 milhões de trabalhadores rurais. Esse
colossal inchaço trouxe dificuldades no que se refere a gestão
e aplicação de recursos. Contudo, tem dado conta,
razoavelmente, do recado.
Estado de Minas, Editorial, 11/1/2010 (com adaptações).
A respeito do texto acima e das suas estruturas linguísticas, julgue
os itens que se seguem.

No trecho “a 160 milhões de brasileiros” (L.2), a preposição
“a” é exigida devido à regência de “atendimento” (L.2).
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Q22.
Hoje, a era do perdularismo dá lugar a um movimento
de austeridade. Os governos se veem obrigados a colocar
ordem na área fiscal e os consumidores cortam gastos pessoais,
preocupados com o desemprego e o encolhimento na riqueza.
Uma pesquisa anual sobre gastos do consumidor indica que
dois terços dos norte-americanos estão reduzindo o padrão e
comprando produtos mais baratos. A questão é que esses cortes

de gastos terão o inevitável efeito de jogar areia no crescimento
dos países ocidentais, criando ainda mais demanda por
frugalidade. Historicamente as grandes crises financeiras foram
seguidas por longos períodos de crescimento lento e apatia
econômica, e esta última crise foi pior que a maioria das
antecessoras. Além disso, a necessidade de retração chega em
um momento em que a demanda por serviços de assistência
pública está aumentando, já que a geração do baby-boom
começa a se aposentar e as inovações médicas fazem subir o
custo da saúde. Assim, a busca por cortes em gastos públicos
será ainda mais urgente.
CartaCapital, 12/5/2010, p. 51 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, acerca da organização das ideias e das
estruturas linguísticas do texto acima.
No trecho “esta última crise foi pior que a maioria das
antecessoras” (L.12-13), a expressão “maioria das antecessoras”
está empregada de forma indefinida; caso fosse empregada de
forma definida, precedida de artigo, seria obrigatório o uso do
sinal indicativo de crase, devendo-se escrever à maioria.
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Q23.
Estado brasileiro, um gigante gastador
A cada ano, aproximadamente 92% dos gastos do
governo federal — excluindo-se pagamento de dívidas e
transferências — são engolidos pelas engrenagens do Estado
brasileiro. De cada 100 reais, 25 são destinados ao pagamento
de pessoal, e outros 67, ao custeio da máquina — despesas que
vão do cafezinho servido nas repartições públicas à gasolina
que move os veículos de autoridades. Para investimentos em
infraestrutura, saúde, ciência etc., sobram apenas 8%. Outra
demonstração de como a máquina drena os recursos do país
está nas estatísticas levantadas pelo professor de finanças
públicas Ricardo Bergamini. De janeiro de 2003 até abril de
2010, o gabinete da Presidência da República desembolsou
23,4 bilhões de reais. A quantia superou os gastos individuais
de sete ministérios: Orçamento e Gestão, Relações Exteriores,
Indústria e Comércio, Meio Ambiente, Comunicações,
Esportes, Cultura e Turismo. Esse é o retrato das contas
públicas brasileiras.
Pedro Rubens. Internet: <http://veja.abril.com.br> (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue os itens seguintes.

Na linha 6, o emprego do acento grave em “à gasolina”
justifica-se pela regência de “repartições públicas” e pela
presença de artigo definido feminino.
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Q24.
A participação e o lugar da mulher na história foram
negligenciados pelos historiadores e, por muito tempo, elas
ficaram à sombra de um mundo dominado pelo gênero
masculino. Ao pensarmos o mundo medieval e o papel dessa
mulher, o quadro de exclusão se agrava ainda mais, pois, além
do silêncio que encontramos nas fontes de consulta, os textos,
que muito raramente tratam o mundo feminino, estão
impregnados pela aversão dos religiosos da época por elas.
Na Idade Média, a maioria das ideias e de conceitos
era elaborada pelos escolásticos. Tudo o que sabemos sobre as
mulheres desse período saiu das mãos de homens da Igreja,
pessoas que deveriam viver completamente longe delas. Muitos
clérigos consideravam-nas misteriosas, não compreendiam, por
exemplo, como elas geravam a vida e curavam doenças
utilizando ervas.
A mulher era considerada pelos clérigos um ser muito
próximo da carne e dos sentidos e, por isso, uma pecadora em
potencial. Afinal, todas elas descendiam de Eva, a culpada pela
queda do gênero humano. No início da Idade Média, a
principal preocupação com as mulheres era mantê-las virgens
e afastar os clérigos desses seres demoníacos que
personificavam a tentação. Dessa forma, a maior parte das
autoridades eclesiásticas desse período via a mulher como
portadora e disseminadora do mal.
Isso as tornava más por natureza e atraídas pelo vício.
A partir do século XI, com a instituição do casamento pela
Igreja, a maternidade e o papel da boa esposa passaram a ser
exaltados. Criou-se uma forma de salvação feminina a partir
basicamente de três modelos femininos: Eva (a pecadora),
Maria (o modelo de perfeição e santidade) e Maria Madalena
(a pecadora arrependida). O matrimônio vinha para saciar e
controlar as pulsões femininas. No casamento, a mulher estaria
restrita a um só parceiro, que tinha a função de dominá-la, de
educá-la e de fazer com que tivesse uma vida pura e casta.
Essa falta de conhecimento da natureza feminina
causava medo aos homens. Os religiosos se apoiavam no
pecado original de Eva para ligá-la à corporeidade e
inferiorizá-la. Isso porque, conforme o texto bíblico, Eva foi
criada da costela de Adão, sendo, por isso, dominada pelos
sentidos e os desejos da carne. Devido a essa visão,
acreditava-se que ela fora criada com a única função de
procriar.
Essa concepção de mulher, que foi construída através
dos séculos, é anterior mesmo ao cristianismo. Foi assegurada
por ele e se deu porque permitiu a manutenção dos homens no
poder; forneceu ao clero celibatário uma segurança baseada na
distância e legitimou a submissão da ordem estabelecida pelos
homens. Essa construção começou apenas a ruir, mas os
alicerces ainda estão bem fincados na nossa sociedade.49
Patrícia Barboza da Silva. Colunista do Brasil Escola. (com adaptações).
A respeito das ideias e de aspectos gramaticais do texto acima,
julgue os itens.
O trecho “Criou-se uma forma de salvação feminina a partir
basicamente de três modelos femininos” (R. 28 e 29) poderia
ser reescrito, com correção gramatical e sem prejuízo da
informação prestada, da seguinte forma: Uma forma de
salvação feminina foi criada a partir, basicamente, de três
modelos femininos.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q25.
Nossa espécie passou os últimos 150 mil anos
melhorando o cérebro. Mas uma pesquisa recém-publicada por
uma equipe da Universidade de Cambridge reforçou uma tese
recorrente na neurociência: a de que nossa inteligência chegou
a seu limite. Os estudos ainda devem prosseguir para
confirmá-la, mas esse trabalho, somado aos que vinham sendo
realizados nos últimos anos, não deixa margem para muitas dúvidas.
Se evoluísse ainda mais, nosso sistema nervoso
passaria a consumir energia e oxigênio a tal ponto que
atrapalharia o funcionamento do resto do organismo — e isso
nunca vai acontecer porque nos inviabilizaria como espécie.
Depois de uma longa evolução, nos últimos duzentos anos
chegamos ao limite da inteligência.
Existe no nosso corpo uma espécie de balança
comercial de energia. O custo mínimo não nos deixa muito
inteligentes, enquanto o investimento máximo custa caro
demais para o organismo. Em nossa história evolutiva,
caminhamos para melhorar nossas conexões cerebrais, mas há
um momento em que o custo para manter o sistema nervoso
causaria uma pane nos outros órgãos, ou seja: chegamos a um
ponto em que ser ainda mais esperto significa ter um organismo
que vai funcionar mal.
Ed Bullmore. Nosso cérebro chegou ao limite. In: Galileu.
Internet: <http://revistagalileu.globo.com> (com adaptações).
Acerca dos aspectos linguísticos e dos sentidos do texto acima,
julgue os itens a seguir.
No trecho “somado aos que vinham sendo realizados nos
últimos anos” (L.6-7), o elemento “aos” poderia ser
corretamente substituído por àqueles.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q26.
1 É uma grande ilusão imaginar que o Brasil estará entre
as cinco maiores economias do mundo na década atual se não
realizar investimentos pesados em um novo padrão de energia,
4 independente da utilização de petróleo. Apesar do abandono do
planejamento estratégico e de nossa fraca vocação para
pensarmos a longo prazo, a verdade é que mantemos algumas
7 características de país altamente inovador. Temos realizado
avanços extraordinários no desenvolvimento de processos
e na pesquisa em energias alternativas, em razão da antiga (e,
10 felizmente, superada) dependência das importações de
petróleo. Não atendemos, porém, às necessidades de
financiamento na medida exigida pela continuidade das
13 pesquisas.
O rápido crescimento da economia chinesa tem atraído
a atenção geral, mas devíamos orientar o nosso interesse em
16 acompanhar, prioritariamente, as inovações que se estão
processando nos Estados Unidos da América (EUA), na

Alemanha e nos países nórdicos. A China, por enquanto,
19 continua sendo uma economia que copia muito mais do que
investe em inovação. Os norte-americanos, com todos os
problemas de suas finanças, mantêm a dianteira nos
22 investimentos em desenvolvimento tecnológico: no governo
Obama, decidiram recuperar a autonomia energética,
investindo pesadamente no desenvolvimento de novas
25 modalidades de energia. De seu lado, alemães e escandinavos
estão ampliando os investimentos em energia alternativa e já
colhem resultados expressivos da utilização de energia eólica.
28 Em termos imediatos, o que acontece de importante
nos EUA e na China é a ênfase total dos investimentos públicos
na expansão e modernização da infraestrutura dos transportes
31 e comunicações de modo geral.
O caminho brasileiro não deve ser diferente: temos de
acelerar os investimentos na infraestrutura dos transportes para
34 eliminar, o mais rápido possível, os gargalos que encarecem a
circulação interna e as exportações da produção agrícola e
industrial.
37 Não é preciso repetir que o Brasil é um país inovador.
O que nos falta é o suporte do crédito, de forma contínua, para
sustentar as inovações, é claro que com algumas notáveis
40 exceções: alcançamos o estado da arte na produção de
combustíveis para transporte, e a EMBRAPA fez, em 30 anos,
uma revolução na produtividade de nossa agricultura e
43 pecuária, dando um enorme retorno aos parcos recursos de
investimentos que recebeu.
Para que o Brasil se transforme, efetivamente, em
46 protagonista importante da revolução que vai mudar,
profundamente, os processos de produção industrial e
agropastoril em todo o mundo, os próximos governos terão de
49 dar prioridade absoluta aos investimentos em inovação e ao
desenvolvimento tecnológico.
A fórmula do crescimento é inovação mais crédito.
52 Sua aplicação foi fundamental para a construção da mais
poderosa economia global no século passado. Não há razão
alguma para ignorá-la.
Delfim Netto. Fórmulas de crescimento. Internet:
(com adaptações).
Acerca dos aspectos semânticos e gramaticais do texto apresentado,
julgue os seguintes itens.
O trecho seguinte, que parafraseia o primeiro período do
segundo parágrafo (L.14-18), mantém a correção gramatical e
a coerência do texto: Devíamos orientar o nosso interesse em
seguir, prioritariamente, as inovações que se estão processando
nos Estados Unidos da América (EUA), na Alemanha e nos
países nórdicos, não obstante o rápido crescimento da
economia chinesa ter atraído as atenções.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q27.
Em um artigo publicado em 2000, e que fez muito
sucesso na Internet, Cristovam Buarque desenhava um idílico
mundo futuro, liberto das soberanias nacionais, em que tudo
seria de todos. Se tudo der certo no planeta (o que é
discutível), quem sabe um dia, daqui a mil ou dois mil anos,
cheguemos lá. Como nada ainda deu certo no planeta, a

internacionalização só será aceitável quando se cumprirem
duas premissas. Primeira: que desapareçam os Estados
nacionais. Segunda: que os grupos, ou comunidades, ou
sociedades que restarem mantenham entre si relações
impecavelmente eqüitativas. Quem sabe um dia...
Roberto Pompeu de Toledo. Amazônia: premissas
para sua entrega. In: Veja, 28/5/2008 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das idéias do
texto acima.
Preservam-se a correção gramatical e a coerência da
argumentação do texto ao se substituir a expressão “se
cumprirem” (L.7) por forem cumpridas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q28.
Tendo em vista aspectos de legislação, tais como a Lei
n.° 9.784/1999 e a Lei n.° 8.112/1990, julgue os itens
subsequentes.
Durante o estágio probatório, o servidor público tem seu
desempenho avaliado com base em fatores, como disciplina,
assiduidade, produtividade, responsabilidade e capacidade de
iniciativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STM / 2011 / CESPE

Q29.
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
julgue os itens a seguir.
As formas de provimento de cargo incluem a readaptação, que
consiste no retorno de servidor aposentado por invalidez à
atividade, em decorrência de comprovação, por junta médica
oficial, de cessação dos motivos da aposentadoria.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q30.
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, estabelecido na
Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens que se seguem.

As diárias são devidas ao servidor que se ausenta a serviço da
sede da repartição para outro ponto do território nacional em
caráter eventual ou transitório. Se o deslocamento em caráter
eventual ou transitório se der para o exterior, o servidor fará
jus ao recebimento de ajuda de custo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q31.
Acerca da disciplina do funcionalismo público no Brasil, julgue os
itens subsequentes no que tange à disciplina constitucional e à Lei
n.º 8.112/1990.
O administrador público que age fora dos limites de sua
competência atua com desvio de poder.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q32.
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União,
julgue os itens a seguir.
Aplica-se suspensão em caso de reincidência de falta punida
com advertência e de violação de proibição que não tipifique
infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo
a suspensão exceder a noventa dias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Seguridade Social do Servidor
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TAQUíGRAFO LEGISLATIVO / Câmara dos Deputados / 2007 / FCC

Q33.
De acordo com a Lei no 8.112/90, o auxílio-funeral:
•

A) não será devido se o funeral for custeado por terceiro, tratando-se de benefício exclusivo à família do servidor falecido.

•

B) não é devido à família do servidor falecido que era aposentado, por expressa vedação legal.

•

C) possui um valor equivalente a três meses da remuneração ou provento do servidor falecido.

•

D) será pago no prazo de quarenta e oito horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral.

•

E) possui um valor equivalente a cinco meses da remuneração ou provento do servidor falecido.
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Q34.
No que concerne aos poderes administrativos, julgue os itens
subsecutivos.
O poder disciplinar consiste em distribuir e escalonar as
funções, ordenar e rever as atuações e estabelecer as relações
de subordinação entre os órgãos públicos, inclusive seus
agentes.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q35.
Considere que a ANTAQ tenha editado resolução que exija, como
requisito para obtenção de autorização para o afretamento de
embarcações estrangeiras, a prévia consulta sobre a
disponibilidade de embarcações nacionais que possam fazer a
navegação de cabotagem. Acerca dessa situação hipotética e dos
atos administrativos a ela relacionados, julgue os itens que se
seguem.
As resoluções editadas pelas agências reguladoras com vistas
a regular o serviço público concedido, quando dotadas de
características de abstração e generalidade, como no caso
apresentado, não poderão ser impugnadas diretamente por
meio de mandado de segurança, mesmo que haja direito
líquido e certo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q36.
Julgue os itens a seguir, acerca da organização administrativa da União.
A administração direta é o conjunto de órgãos que integram a União e exercem seus poderes e competências de modo centralizado, ao passo que a
administração indireta é formada pelo conjunto de pessoas administrativas, como autarquias e empresas públicas, que exercem suas atividades de forma
descentralizada.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q37.
No que concerne a sociedades de economia mista e empresas
públicas, julgue os itens seguintes.

As sociedades de economia mista realizam atividades de
interesse da administração, operando sob as mesmas normas e
condições das empresas privadas congêneres, para não lhes
fazer concorrência.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q38.
O bicameralismo do Poder Legislativo federal apresenta uma
característica peculiar — para apreciar algumas matérias e
realizar determinados atos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reúnem-se em sessões conjuntas. A propósito desse
assunto, julgue os itens seguintes.
Estando ausente o presidente do Senado Federal, a sessão
conjunta será presidida pelo primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e, estando ausente também este, pelo segundo vice-presidente do Senado
Federal.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q39.
A respeito do controle da administração pública, julgue os itens
a seguir.
Ao conferir maior abrangência à fiscalização exercida pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais e conselhos
de contas, a CF introduziu dois importantes tipos de
controles: o da legitimidade e o da
economicidade. Neste
último caso, dá-se ênfase ao modo mais econômico, mais
racional de utilização dos recursos, à combinação ótima dos
meios, dos fatores de produção dos bens e serviços. É, pois,
relevante estabelecer e verificar uma adequada ou a mais
adequada relação custo-benefício.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q40.
O deputado federal X propôs projeto de lei ordinária cujo
objeto prevê a possibilidade de parcelamento de débitos
tributários com a fazenda federal. Esse projeto foi aprovado e,
depois de vetado pelo presidente da República por ilegalidade,
foi devidamente promulgado.
Considerando a situação hipotética acima apresentada, julgue os
itens a seguir, acerca da organização do Poder Legislativo.

O projeto de lei em questão é formalmente inconstitucional,
por vício de iniciativa cuja competência privativa é do
presidente da República.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q41.
Em relação ao poder constituinte elaborador das alterações na Constituição Federal (CF), julgue os itens que se seguem.
Matéria de emenda à CF que tenha sido rejeitada não pode
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q42.
Julgue os itens a seguir, acerca do papel constitucional do Tribunal de Contas da União (TCU).
O TCU deve auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo e da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta e indireta.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q43.
A Emenda Constitucional n.º 32, de 2001, modificou a
sistemática de edição de medidas provisórias (MPs) e de
apreciação dessas pelo Congresso Nacional. À luz dessa nova
sistemática, julgue os itens que se seguem.
O prazo total de vigência de uma MP, inclusive
computando-se o período de sua prorrogação, não poderá
ultrapassar 120 dias.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q44.

Os projetos de decreto legislativo destinam-se a:
•

A) derrubar veto oposto pelo Presidente da República e promulgar a lei.

•

B) regulamentar lei sancionada e não regulamentada pelo Presidente da República.

•

C) regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do Presidente da República.

•

D) regular as matérias de competência do Poder Legislativo, com a sanção do Presidente da República.

•

E) regular, com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou
administrativo.
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Q45.
No que concerne aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
julgue os itens subsequentes.

Admitida a acusação contra o presidente da República, por dois
terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a
julgamento perante o STF, nas infrações penais comuns, ou
perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q46.
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
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Q47.
Com relação ao orçamento público na CF, julgue os itens seguintes.
Uma obra cuja execução esteja limitada a um exercício
financeiro poderá ser iniciada sem a sua prévia inclusão no
plano plurianual.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Constituição Federal / Finanças Públicas (arts.163 a 169)
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / MPU / 2010 / CESPE

Q48.
Julgue os próximos itens, referentes a orçamento público.
Apesar de possuir três peças — fiscal, da seguridade social e
de investimento —, o orçamento geral da União é único e
válido para os três poderes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada
Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q49.
Julgue o item a seguir, com relação à aplicabilidade das normas
constitucionais.
É norma de eficácia contida o dispositivo constitucional
segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício
ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2013 / CESPE

Q50.
A respeito das normas de eficácia plena e limitada, julgue os itens
seguintes.

A liberdade de reunião é uma norma de eficácia plena e não
pode sofrer restrições ou suspensões em seu cumprimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q51.
No tocante à aplicabilidade e à eficácia dos direitos fundamentais,
julgue os itens seguintes.
Segundo jurisprudência firmada pelo STF mediante aprovação
de súmula vinculante acerca da matéria, somente será
admissível o uso de algemas quando houver necessidade de
transporte do preso para ser conduzido até delegacia, presídio
ou mesmo sala de audiências, justamente pelo fato de se expor
a perigo a autoridade policial, colocando em risco a sua
integridade física.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos sociais
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANCINE / 2012 / CESPE

Q52.
Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 incluem.

o direito de greve e a competência dos empregadores para decidir
sobre a oportunidade de exercício desse direito e sobre os interesses
que devam ser defendidos por meio desse exercício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado (arts. 18 e 19)
Fonte: CONTADOR / CADE / 2014 / CESPE

Q53.
Acerca da organização do Estado e da administração pública, julgue
os itens seguintes.

A organização político-administrativa da República Federativa
do Brasil compreende os entes da Federação, que possuem a
tríplice capacidade da autonomia: auto-organização,
autogoverno e autoadministração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado (arts. 18 e 19)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q54.
Julgue os próximos itens, relativos à organização do Estado.
No processo de formação de novos estados-membros, a CF
considera pressuposto fundamental o parecer favorável das
assembleias legislativas dos estados envolvidos. Caso o
posicionamento destas seja contrário à formação, não se
poderá dar prosseguimento ao processo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24)
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TST / 2008 / CESPE

Q55.

O Distrito Federal editou lei determinando que os
trabalhadores domésticos tenham direito a gratificação de 150% no
tocante a trabalhos realizados em período noturno. Nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Essa lei é inconstitucional, porque trata de matéria que é de
competência privativa da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais
Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Saúde / 2009 / CESPE

Q56.
Os princípios fundamentais informadores de toda a
atividade da administração pública encontram-se, explícita ou
implicitamente, insculpidos no texto da CF. Muitas leis citam ou
enumeram princípios administrativos; todos, evidentemente,
encontram-se expressos ou são decorrência lógica das disposições
constitucionais referentes à atuação da administração pública em
geral.
Entre os princípios orientadores da atividade
administrativa, avultam em importância aqueles expressos no
caput do art. 37 da CF. Após a promulgação da Emenda
Constitucional n.º 19/1998, cinco passaram a ser esses princípios
explícitos, a saber: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (este último acrescentado pela referida
emenda).
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Direito administrativo descomplicado.
15.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p. 141 (com adaptações).
Acerca dos princípios elencados no excerto acima, julgue os itens
a seguir.
A impessoalidade da atuação administrativa impede que o ato
administrativo seja praticado visando interesses do agente
público que o praticou ou, ainda, de terceiros, devendo aterse, obrigatoriamente, à vontade da lei, comando geral e
abstrato em essência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais
Fonte: AGENTE DE APOIO - AGENTE ADMINISTRATIVO / MPE/AM / 2008 / CESPE

Q57.
A respeito dos servidores públicos, julgue os seguintes itens.
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui o direito subjetivo à nomeação, segundo entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos
Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2009 / CESPE

Q58.
Com relação às normas concernentes aos servidores públicos
constantes da CF, julgue os seguintes itens.
O servidor aposentado poderá perceber simultaneamente os
proventos de sua aposentadoria com a remuneração de um
cargo em comissão que venha a ocupar, mesmo que em
esfera governamental distinta daquela a que se vincula na
inatividade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2008 / CESPE

Q59.
Julgue os itens seguintes, acerca do regime dos servidores públicos federais.
Nos termos da Constituição Federal, são enquadrados no regime dos servidores públicos federais todos os servidores dos três poderes da união, bem como os
militares das três forças armadas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Compreensão de texto
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2012 / CESPE

Q60.
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.
It can be concluded from the text that the word “welcome” is
the default password for many services.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Compreensão de texto
Fonte: ANALISTA DE CORREIOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / CORREIOS / 2011 / CESPE

Q61.
It’s easy to suppose that we all feel the same way
about global warming. After all, everybody wants to save the
world. We all want to make a contribution, however small, and
we all do our best. You aren’t one of those people who wastes
water. And I’ m sure you’ve got low-energy light bulbs in your
house. Not everyone is so enthusiastic, of course. Some people
wonder what they can do to help, and don’t really know what
to do, until they find out by paying attention to what the
world’s scientists are saying. At least, we all hope this is true.
Still, there are quite a lot of people who just hope that the
problem will go away. Why do they do this, we might ask.
Don’t they want to make a difference?
Their usual response is “We don’t really know
whether the climate is changing”. Well, there’s plenty of
evidence of climate change. We know that we are wasting
energy and polluting the planet. It’s all quite simple really. And
if you do know anyone who is still uncertain about whether to
save the world or not, your message to them should be clear.
What are you waiting for? If you think this is just somebody
else’s problem, it will, very soon, be your problem as well.
M. Vince. Macmillan English Grammar in
Context. Oxford: Macmillan Education, 2008 (adapted).
According to the text, judge the following items.
People all over the world are willing to make a minor
contribution to decrease global warming consequences.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Compreensão de texto
Fonte: TRADUTOR INTéRPRETE - INGLêS / UNIPAMPA / 2009 / CESPE

Q62.
The global economy is in the grips of a deepening
recession that isn’t likely to turn around until sometime next
year, the International Monetary Fund (IMF) said. The IMF,
which had been slow to apply the word to the current
downturn, also released a new definition of global recession.
Overall, the world economy is now expected to
contract 1.3% this year — a sharp reduction from the IMF’s
January estimate of 0.5% growth for 2009 — and then grow
just 1.9% in 2010, well below the global growth rate before
the economic crisis hit.
“By any measure,” the IMF’s twice-yearly World
Economic Outlook concluded Wednesday, “this downturn
represents by far the deepest global recession since the Great
Depression.”
Treasury Secretary Timothy Geithner said that “only
17 of the 182 economies followed by the IMF are expected
to grow faster this year than they did last year. Some 71 —
including 30 of the world’s 34 advanced economies — are
expected to shrink.”
Ahead of a gathering of Group of Seven finance
ministers and central bankers this week, as well as the spring

meetings of the IMF and the World Bank, the IMF urged
global leaders to keep up the momentum that began at the
Group of 20 summit this month.
The fund is anticipating that G-20 countries will
pursue fiscal-stimulus measures totaling about 2% of gross
domestic product this year and 1.5% next year, but said that
may not be enough.
“It is now apparent that the effort will need to be at
least sustained, if not increased, in 2010, and countries with
fiscal room should stand ready to introduce new stimulus
measures as needed to support the recovery,” the IMF said.
Internet: < online.wsj.com> (adapted).
According to what can be concluded from the text, judge the
items from 98 through 107.
the IMF is not sure whether the fiscal-stimulus will work out.
•
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•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Compreensão de texto
Fonte: TRADUTOR INTéRPRETE - INGLêS / UNIPAMPA / 2009 / CESPE

Q63.
Suffering for science
Fifty years ago, William Russell, a classics scholar,
and Rex Burch, a microbiologist, outlined how the use of
animals in scientific research could be made more humane.
They wanted scientists to restrict the use of animals, to refine
their experiments to minimise distress and to replace testing
on animals with alternative techniques. Although the “3Rs”
have become a guiding principle, the number of animals used
today remains far higher than Russell and Burch would have
accepted. Finally, that may be changing. On May 5th the
European Parliament voted to update the rules on the use of
animals in research.
The European directive on how animals should be
treated dates from 1986, long before research led to the
breeding of the first creatures that carried the genes of
another species. Some countries have more restrictions
than others. Britain, for example, uses far fewer primates
in scientific research than does France. The European
Commission said in November 2008 that it wanted to update
the rules to better protect laboratory animals throughout
Europe. It received hundreds of amendments, but has
adopted few of them.
In particular, the politicians decided against an
outright ban on the use of great apes. Instead they voted to
allow such experiments only when they are intended to
conserve the number of chimpanzees, bonobos, gorillas and
orang-utans, or when using these species becomes essential
to tackling a disease that threatens people. In practice, no
great apes have been used in Europe for years and there are
no breeding colonies from which to take them. In America,
chimpanzees are being used to develop a vaccine for
hepatitis C because they are the only creatures, other than
humans, to be afflicted by the disease.
Another proposal was to ban the use of primates
caught in the wild. Scientists prefer to work with the
offspring of animals raised in laboratories because
knowledge of the creatures’ complete medical history makes
them more dependable. Russell and Burch would have been

pleased that progress is being made, but appalled at its
slow pace.
Internet: < www.economist.com> (adapted).
According to the text, judge the items from 111 through 118.
Directives on how animals should be treated in scientific
research have existed since 1986.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Compreensão de texto
Fonte: TRADUTOR E INTéRPRETE / FUB / 2009 / CESPE

Q64.
In the text,.
“goodwill” (L.9) means a good relationship, as of a
business enterprise with its customers or a nation with
other nations.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Compreensão de texto
Fonte: ADMINISTRADOR JúNIOR / PETROBRAS / 2007 / CESPE

Q65.
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.
an obvious lack of a dressing code can turn customers away
from a business.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão do conteúdo
Fonte: ANALISTA TéCNICO I - AN01 / SEBRAE / 2010 / CESPE

Q66.
In recent years, many companies have expanded
globally. They have done this through mergers, joint ventures
and co-operation with foreign companies.
Because of this globalization trend, many more
employees are working abroad in managerial positions or as
part of a multicultural team.
Although it is common nowadays for staff to work
abroad to gain experience, many people have difficulty
adapting to the new culture. The failure rate in US
multinationals is estimated to be as high as 30% and it costs
US business $ 3 billion a year.

When managers work in foreign countries, they may
find it difficult to understand the behavior of their employees.
Moreover, they may find that the techniques which worked at
home are not effective in their new workplace.
D. Cotton et al. Market leader. Longman, 2002, p. 81 (adapted).
Judge the following items according to the text above.
The word “Moreover” (L.14) expresses an idea of addition.
•
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•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Temas relevantes de política internacional e brasileira
Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2011 / CESPE

Q67.
Acerca de geopolítica, julgue os itens que se seguem.
No final do ano de 2010, o governo brasileiro reconheceu o Estado Palestino, com as fronteiras existentes antes da guerra
ocorrida em 1967.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Temas relevantes de política internacional e brasileira
Fonte: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - CONCENTRAçãO I / MMA/DFT / 2011 / CESPE

Q68.
Acerca da cooperação técnica no Brasil que envolva o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), julgue os itens
seguintes.
A metodologia de gestão por resultados é adotada pelo PNUD
para formular, implementar e reportar os resultados de projetos
e programas desenvolvidos.
•

CERTO

•
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Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira
Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - BIóLOGO VIGILâNCIA AMBIENTAL E SANITáRIA / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q69.
A implementação, em 2001, pelo município de Sobral, no
Ceará, de uma ideia simples e de baixo custo fez a taxa de
mortalidade infantil cair de 29 para 13,6 a cada mil nascidos no
município na última década. O projeto, que recebeu o sugestivo
nome de Trevo de Quatro Folhas e cujas protagonistas são as mães
sociais, consiste no acompanhamento cuidadoso de grávidas e
crianças até dois anos de idade, que recebem assistência social e
alimentar. Há dois anos, não há registro de morte materna no
município.
O Globo, 30/1/2011, p.15 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
multiplicidade de aspectos que ele suscita acerca da realidade social
brasileira e mundial, julgue os itens subsequentes.
No projeto aludido no texto, destaca-se o papel desempenhado
pelas mães sociais, mulheres que, treinadas por equipe
multidisciplinar composta de enfermeiras, psicólogas e
assistentes sociais, visitam casa por casa, orientando as
gestantes sobre aleitamento materno e cuidados com higiene e
estimulando os pais a dividir com as mulheres o cuidado com
os filhos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2009 / CESPE

Q70.
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.
Na periferia dos centros urbanos brasileiros, crianças e
adolescentes que vivem em situação de risco social
costumam ser atraídos como mão de obra de grupos e
facções dedicados ao crime.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Descobertas e inovações científicas
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q71.
Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;
algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.
Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

Após treze anos de uso contínuo, a Estação Espacial
Internacional, uma iniciativa multinacional, foi desativada
porque suas estruturas alcançaram o limite da vida útil.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade
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Q72.
A redução das emissões de CO2 é um compromisso com o
qual todos os países asseguram estar envolvidos. Na prática, porém,
a promessa está longe da realidade. Estudo recente ressalta que, em
2010, a liberação de gases de efeito estufa atingiu o nível recorde
de 10 bilhões de toneladas de CO2 — 5,9% a mais que em 2009. Os
dados são alarmantes, mas não o suficiente para levar chefes de
Estado e governo a Durban, sede da 17.ª Conferência do Clima.
O Globo, 6/12/2011, p. 35 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens
consecutivos.
A China, por possuir um desenvolvimento econômico que
se baseia na agricultura orgânica e na industrialização
tecnologicamente avançada, é um dos países que menos
emitem CO2 na atmosfera.
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Q73.
Acerca da atualidade brasileira, julgue os itens que se seguem.
Medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff
alterou os limites de três parques nacionais na Amazônia, para
viabilizar a criação dos lagos e canteiros de obras das usinas
hidrelétricas de Tabajara, Santo Antônio e Jirau, em Rondônia.
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Q74.
Julgue os seguintes itens, relativos a atualidades no âmbito
internacional.
Em razão das reformas econômicas implantadas recentemente
pelo governo de Cuba, reduziu-se o número autorizado de
profissões na iniciativa privada no país e, consequentemente,
aumentou-se o número de funcionários no setor estatal da
economia.
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Q75.
A crise oriunda da toxicidade dos capitais, fato global
mais relevante da segunda metade de 2008, ao migrar para as
atividades produtivas já no fim do mesmo ano, aprofundou-se e
alastrou-se geograficamente. Quase não houve surpresa, para o
observador comum dos fatos globais, seu efeito dominó nos
primeiros meses de 2009. A África naturalmente não está imune.
A retração chinesa teve impacto no continente. O avanço dos
capitais do Golfo Pérsico, no entanto, compensou o crédito e o
financiamento infraestrutural dos novos projetos do NEPAD,
a iniciativa africana de desenvolvimento sustentável e de
incorporação social dos mais vulneráveis.
José Flávio Sombra Saraiva. A África e o outro lado da crise.
In: Correio Braziliense, 22/2/2009, p. 17 (com adaptações).
Considerando o texto acima apenas como referência inicial,
julgue os itens que se seguem.

Na Argentina, país vizinho e membro do MERCOSUL, aplicou-se
recentemente o expediente protecionista na compra de produtos
brasileiros, sob alegação fundamentada no atual
contexto de crise.
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Q76.
Aviación civil
En la Unión Europea (UE), todos los pasajeros que van a
hacer un viaje aéreo deberán ir correctamente documentados e
informados de todos los requerimientos del país de destino, tanto
para su llegada como para cuando quieran regresar. Tenga en
cuenta que el documento nacional de identidad será suficiente para
vuelos nacionales y comunitarios.
Los vuelos se clasifican, según origen o destino, en tres
grupos: UE Schengen, UE No Schengen y Terceros países.
Si está pensando en realizar un viaje al extranjero,
recuerde que puede consultar los requisitos y documentos exigidos
en los diferentes Estados.
Recuerde que existe un procedimiento de exención de
visado que permite a ciudadanos de ciertos países viajar a los
Estados Unidos de América (EUA) por motivos de turismo o
negocios y por un periodo inferior a noventa días sin necesidad de
obtener un visado. No obstante, existen algunas restricciones, dado
que todos los países colaboran en este procedimiento.
Se establecieron nuevos requisitos previos para viajar a los
EUA, en vigor desde el 12 de enero de 2009. Se trata de una
autorización de viaje que debe completarse electrónicamente
(setenta y dos horas antes de acceder al avión), y entregarla a la
tripulación de cabina, a bordo del avión, antes de aterrizar en suelo
estadounidense.
Internet: http://spanhish.madrid.usembasy.gov (con adaptaciones).

Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con las ideas del texto de
arriba.
El texto informa sobre todas las exigencias que hacen los
diferentes países de destino a los pasajeros.
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Q77.
Convenio sobre aviacion
civil internacional (convenio de Chicago)
Artículo 5.° — Derecho de vuelo en servicios no regulares.
Cada Estado contratante conviene en que todas las aeronaves de los
demás Estados contratantes que no se utilicen en servicios
internacionales regulares tendrán derecho, de acuerdo con lo
estipulado en el presente Convenio, a penetrar sobre su territorio o
sobrevolarlo sin escalas, y a hacer escalas en él con fines no
comerciales, sin necesidad de obtener permiso previo, y a reserva
del derecho del Estado sobrevolado de exigir aterrizaje. Sin
embargo, cada Estado contratante se reserva, por razones de
seguridad de vuelo, el derecho de exigir que las aeronaves que
deseen volar sobre regiones inaccesibles o que no cuenten con
instalaciones y servicios adecuados para la navegación aérea, sigan
las rutas prescritas u obtengan permisos especiales para tales
vuelos. Si dichas aeronaves se utilizan en servicios distintos de los
aéreos internacionales regulares, en el transporte de pasajeros,
correo o carga por remuneración o alquiler, tendrán también el
privilegio, con sujeción a las disposiciones del artículo 7.°, de
embarcar o desembarcar pasajeros, carga o correo, sin perjuicio del
derecho del Estado donde tenga lugar el embarque o desembarque
a imponer las reglamentaciones, condiciones o restricciones que
considere convenientes.
Artículo 6°. Servicios aéreos regulares. Ningún servicio
aéreo internacional regular podrá explotarse en el territorio o sobre
el territorio de un Estado contratante, excepto con el permiso
especial u otra autorización de dicho Estado y de conformidad con
las condiciones de dicho permiso o autorización.
Artículo 7° Cabotaje. Cada Estado contratante tiene
derecho a negar a las aeronaves de los demás Estados contratantes
el permiso de embarcar en su territorio pasajeros, correo o carga
para transportarlos, mediante remuneración o alquiler, con destino
a otro punto situado en su territorio. Cada Estado contratante se
compromete a no celebrar acuerdos que específicamente concedan
tal privilegio a base de exclusividad a cualquier otro Estado o línea
aérea de cualquier otro Estado, y a no obtener tal privilegio
exclusivo de otro Estado.
Internet: http://nacc.upc.es (con adaptaciones).
Juzgue los ítems siguientes a partir del texto de arriba.
Del texto es correcto inferir que el cabotaje es el transporte de
mercancías, personas o correo entre diversos lugares del
territorio de un mismo Estado.
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Q78.
La consultoría de ingeniería brasileña
Las empresas brasileñas de consultoría de ingeniería son las
autoras de los estudios y diseños de casi todos los proyectos
que constituyen la infraestructura física del país.
En los últimos 50 años, las empresas han definido en base a
estudios de viabilidad técnica, económica y medioambiental las
soluciones de ingeniería y respectivos diseños para construir todos
los sistemas de energía eléctrica, de transportes, de saneamiento
básico, irrigación y demás componentes de la infraestructura
nacional.
En el sector industrial, las empresas brasileñas de consultoría de
ingeniería siguen produciendo las mejores soluciones técnicas y
económicas para optimización de las inversiones públicas y privadas.
Además de estudiar y definir soluciones, con la producción de
diseños para la ejecución de obras e instalaciones, esas empresas se
han especializado en actividades de gestión y planeamiento de
importancia fundamental para el éxito de las inversiones públicas y
privadas, en los más diversos campos.
Internet: <http://www.abceconsultoria.org.br> (con adaptaciones).
De acuerdo con el texto arriba, juzgue los items siguientes.
En el sector industrial, los grandes resultados obtenidos en Brasil se deben a las multinacionales.
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Q79.
Ley y orden en Francia
El Gobierno conservador francés, apoyado en la
abrumadora mayoría parlamentaria conseguida hace un mes,
está pasando velozmente de las ideas a los hechos en su
concepción de la seguridad ciudadana, eje de la campaña
electoral del presidente Chirac. Y lo está haciendo
preocupantemente, a juzgar sobre todo por el visto bueno del
Consejo de Ministros al proyecto de reforma de la justicia
que prevé, entre otras medidas, el encarcelamiento de
menores delincuentes de 13 a 16 años de edad si se escapan
de los nuevos centros de reeducación.
El Ejecutivo esgrime encuestas que muestran que la
gran mayoría de los ciudadanos favorece tanto estos centros
cerrados como los llamados jueces de proximidad, no
profesionales que en número superior a 3.000 recibirán
competencias para entender de pequeños delitos y también
para decidir la suerte de los adolescentes. Ambas medidas no
sólo han sido criticadas por la oposición de izquierda, la
judicatura y los medios más liberales. La comisión
independiente sobre derechos humanos que asesora al jefe del
Gobierno considera una regresión el talante represivo de la
modificación del derecho penal de menores.
Chirac y su primer ministro Raffarin han decidido
hacer de la seguridad el centro de su mandato. Para que no
quepa duda, la Asamblea Nacional ha aprobado en primera

lectura, con la oposición socialista dividida, el proyecto de
ley que dota de medios financieros sin precedentes a la
gendarmería y la policía para su reorganización y ampliación.
En otoño, una batería de medidas complementarias incidirá
sobre aspectos como la mendicidad, la prostitución o nuevos
ficheros sobre quienes no pueden comprar o tener armas.
El presidente francés y los partidos que le sostienen
deben a sus promesas de dureza en cuestiones de orden
público una buena parte de los votos obtenidos en los
comicios presidenciales y legislativos, pero el derecho
incuestionable del Gobierno a dotar al país de los medios
necesarios en materia de justicia y policía para defender sus
compromisos electorales no debe ejercerse a costa de hacer
retroceder el sistema legal a épocas felizmente abandonadas.
El predominio de medios represivos para corregir situaciones
preocupantes, sin bucear en sus causas reales, es un error
impropio de un régimen de libertades tan consolidado como
el francés.
El País, 20/7/2002 (adaptado).
El texto VIII.
divulga que tanto la comisión independiente sobre derechos
humanos como la oposición de izquierda francesas han
criticado la nueva tendencia represora de las nuevas medidas
sobre deberes ciudadanos.
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Q80.
No soy anarquista. Al contrario, pienso que Marx iba
mucho más allá del anarquismo, y que después de él los
marxistas pagaron un precio alto por su sueño de hacer caer el
Estado. Incluso el propio Marx se consideraba más anarquista
que Bakunin, quien derribaba el Estado con palabras, al grito de
“¡Abajo el Estado!”; Marx proponía derribarlo en los hechos:
valiéndose de su ocaso, hizo surgir una práctica que sustentó
un importante Estado. Siento la tentación de decir que el Estado
no es un dato social sino una institución, que es también
producto – en el sentido de condensación, una cristalización,
como explicó Poulantzas – de la acción combinada de factores
heterogéneos: por un lado, poder económico; por el otro, lo
simbólico y lo imaginario, que el marxismo proponía
“aprehender” en el concepto de ideología, pese a que estos
factores no sean en modo alguno mero reflejo de la actividad
económica. […] Las tendencias económicas ejercen su presión,
sin embargo nunca producen los efectos que podrían esperarse
de una pura deducción económica: tan sólo producen efectos
gracias a que entran en juego fuerzas ideológicas. Por el
contrario, el mundo no es movido por ideas; las fuerzas
ideológicas no producen efectos por sí solas sino porque se
introducen en ciertas coyunturas de la lucha de clases. Un
marxismo que reduce esa complejidad causal está
necesariamente en un error, tanto como un marxismo que niega
las causas económicas.
Adaptado de Balibar, Étienne. (2005). Violencias, identidades y
civilidad.Para una cultura política global. Barcelona: Gedisa, p.122.
MODELO −

Marque a alternativa em que aparece o elemento ao qual se refere o termo “su”, sublinhado na terceira linha do texto:
•

A) los marxistas.

•

B) Marx.

•

C) de él.

•

D) el Estado.

•

E) el anarquismo.
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Q81.
Brasil aprovecha una feria literaria para
impulsar la traducción de obras nacionales
Por Agencia EFE – 6/7/
El Gobierno brasileño anunció hoy que invertirá 7,
millones de dólares en los próximos diez años con el fin de
incentivar la traducción de publicaciones nacionales a otros
idiomas.
La iniciativa, enmarcada en el plan de apoyo a la
traducción y publicación de autores brasileños, fue presentada
por la ministra de Cultura, Ana de Hollanda, en el marco de la
apertura de la Fiesta Literaria Internacional de Paraty (FLIP),
la mayor cita de las letras del país.
El programa, en el que también participa la Fundación
Biblioteca Nacional (FBN), destinará unos dos millones de
dólares para la traducción de 250 obras antes de 2013 de cara
a la celebración de la Feria del Libro de Fráncfort, la más
grande del mundo en el sector, que ese año estará dedicada a
la literatura brasileña.
La novena edición de la FLIP, que en esta ocasión
cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de dólares, estará
dedicada a la figura del dramaturgo brasileño Oswald de
Andrade, homenajeado hoy en la conferencia inaugural a cargo
del profesor de literatura José Miguel Wisnik y del crítico y
ensayista Antonio Cándido.
“Soy 30 años más joven que Andrade, pero creo que
es una especie de obligación contar cómo mi generación veía
aquella personalidad volcánica que le caracterizaba”, dijo
Cándido a periodistas.
La primera jornada se cerrará con un concierto de
apertura ofrecido por Elza Soares y Celso Sim.
Los amantes de la literatura disfrutarán hasta el
domingo próximo de una treintena de autores brasileños e
internacionales en discusiones literarias que se celebrarán en
enormes carpas habilitadas a orillas de la bahía de Paraty, en el
litoral sur de Río de Janeiro.
Internet: <www.google.com/hostednews> (con adaptaciones).
Computer-mediated communication (CMC) is
communication that takes place between human beings via the
instrumentality of computers. Twenty years ago, this activity
was largely unknown outside of a few elite government and
academic research institutions in the United States. Today,
text-based CMC is engaged in regularly by millions of people
around the world, an increasing proportion of whom now gain
access to the global network — known as the Internet —
through commercial providers rather than through institutional
mainframes.
The phenomenal growth of CMC has captured both
popular and scholarly imaginations. Cultural theorists and
technophiles have been quick to envision sweeping changes in

the social order as a result of the democratic and anarchic
possibilities inherent in widespread use of a networked medium
which allows anyone with access to speak out more or less
anonymously, and which is not as yet subject to any centralized
authority or control. Utopian visions of class- and gender-free
virtual societies have arisen alongside of dystopic visions
involving information overload, e-mail addiction, uninhibited
aggression, and the eventual breakdown of people’s ability to
engage one another face-to-face. The popular media contribute
to the clamor by focusing on sensational aspects of life in
“cyberspace” (as computer networks are collectively and
metaphorically known) such as electronic pornography, pirated
data, and virtual rape.
C. S. Herring Computer-Mediated Communication. John Benjamins, 1996 (adapted).
Con referencia al texto precedente, juzgue los ítems subsecuentes.
Es aceptable que desta vez tem uma verba de como
traducción al portugués de “que en esta ocasión cuenta con un
presupuesto de” (L.16-17).
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Q82.
Los controladores de la lengua
La pedantería que domina en los niveles culturales, en
las reglas de hablar bien y en las reglas ortográficas hace
cometer constantemente errores. Hace, a lo largo de los últimos
siglos, que se hayan impuesto escrituras de latinajos u otras
palabras cultas, que la gente ha admitido más o menos, pero
naturalmente sujetándolas (sin darse cuenta, sin pretenderlo) a
las reglas que rigen de verdad en la lengua, de manera que les
pueden hacer escribir lo que quieran, pero naturalmente la
gente, cuando no se da cuenta de lo que hace, cuando habla
bien, dice “trasporte”, “estraño”, “ostáculo”, y no se le ocurre,
de ninguna manera, decir otra cosa, salvo que la conciencia
intervenga, que locutores, por ejemplo, concienciados, quieran
hablar bien, lo cual quiere decir ‘hablar como se escribe’, o
sea, lo contrario de lo que debía funcionar en todas partes (si
se pudiera), que era: escribir, si había que escribir, como se
habla.
Pero efectivamente pueden ustedes encontrar locutores
(y hasta actores, por petulancia) que digan cosas como ésas:
“traNSporte”, “eKScelente”, “oBStáculo” y cosas peores
todavía. Las recordarán ustedes porque las habrán oído y, en lo
más profundo de ustedes, les habrán ofendido, por más
obedientes que por encima sean. Pero por lo bajo les habrán
ofendido, y con razón: en ese momento se está traicionando a
la lengua en virtud de intervenciones que vienen del nivel
consciente, de manera que otra prueba más de que a la lengua
la conciencia no le hace falta y, como no le hace falta, le
estorba.
Idem, ibidem (con adaptaciones).
En conformidad con las ideas y estructuras del texto de arriba,
juzgue los ítems de 89 a 98.

El vocablo “estorba” (L.27) es reemplazable por moleste sin
que se produzcan alteraciones semánticas o gramaticales en el
texto.
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Q83.
A respeito dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os
itens subsecutivos.
O arquivo de um órgão, como o do MTE, é o agrupamento de
todos os documentos que tenham sido produzidos e(ou)
recebidos por essa pessoa jurídica, independentemente do
suporte físico, gênero documental e da natureza desses
documentos, no desenvolvimento da missão institucional desse
órgão.
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Q84.
Considerando os princípios arquivísticos, julgue os itens seguintes.
A microfilmagem é apontada por alguns autores como a
solução para os impasses decorrentes da aplicação do princípio
da territorialidade dos arquivos.
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Q85.
Com relação ao diagnóstico da situação arquivística, julgue os itens
que se seguem.

A análise de gêneros e de espécies documentais, acompanhada
de informações a respeito do arranjo dos documentos, deve
integrar um diagnóstico de situação arquivística.
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Q86.
Quanto ao arquivamento, ao protocolo e aos procedimentos
administrativos, julgue os itens de 51 a 59.
.
A abertura de um processo denomina-se autuação. O processo
é formado por um ou mais documentos que exijam estudos
e(ou) procedimentos expressos em despachos, pareceres
técnicos, instruções, entre outros.
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Q87.
Com relação à situação do servidor que trabalha no protocolo
central de um órgão da administração pública federal, onde
executa atividades de recebimento, registro e distribuição de
documentos, julgue os itens de 92 a 102, acerca dos
procedimentos adotados pelo servidor com a correspondência e
na formação de processos.
Ao receber a correspondência, o servidor deverá proceder à
abertura do envelope, observar se a assinatura é do próprio
remetente, de representante legal ou procurador. Nesse caso,
deverá estar anexado o instrumento de procuração.
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Q88.
Em relação aos códigos, planos de classificação de documentos e
tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivos,
julgue os itens a seguir.
A tabela de temporalidade e destinação de documentos contém
um esquema do ciclo de vida dos documentos, com prazos para
guarda na fase corrente, até a transferência para a fase
permanente, ou sua eliminação.
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Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / Avaliação de documentos
Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q89.

De acordo com as noções de arquivologia, seus princípios,
conceitos e legislação, julgue os itens.
Alguns documentos oficiais contêm valor histórico, o qual se
sobrepõe ao valor primário justamente por apresentar utilidade
mesmo após cessado o seu uso corrente, o que indica a sua
guarda permanente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / Tipologias documentais e características dos suportes físicos
Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ARQUIVOLOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q90.
Acerca de análise tipológica de documentos, julgue os itens que
se seguem.
Os documentos enunciativos são opinativos e esclarecem
questões vazadas em outros documentos. O conteúdo desses
documentos visa fundamentar uma resolução.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Leis
Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q91.
Em relação às políticas de acesso aos documentos de arquivo,
julgue os itens que se seguem.
A Lei de Acesso à Informação no Brasil definiu a classificação
de sigilo dos documentos de arquivo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Leis
Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q92.
Em relação às políticas de acesso aos documentos de arquivo,
julgue os itens que se seguem.
O estabelecimento de políticas de acesso aos documentos
de arquivo é realizado regularmente ainda que não haja
instrumentos de pesquisa ou de classificação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Leis

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q93.
Com relação à política de acesso aos documentos de arquivo, julgue
os itens subsecutivos.
A política de acesso aos documentos de arquivo tem,
atualmente, como fundamento a Lei n.o 8.159/1991, conhecida
como Lei dos Arquivos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Leis
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q94.
Acerca das políticas de acesso a documentos de arquivo, julgue os
próximos itens.
O acesso a documentos mantidos no arquivo intermediário é
restrito aos acumuladores ou aos que tenham autorização
concedida por quem produziu ou recebeu o documento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A automação aplicada aos arquivos
Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q95.
Com relação aos requisitos dos sistemas informatizados de gestão
arquivística de documentos (SIGAD) e aos metadados, julgue os
seguintes itens.
A tramitação é um elemento de metadado vinculado à entidade
documento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A automação aplicada aos arquivos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / CNJ / 2013 / CESPE

Q96.
Em relação ao modelo de requisitos para sistemas informatizados
de gestão arquivística e de indexação de documentos, julgue os
itens seguintes.
Considerando a evolução tecnológica, é possível realizar a
indexação de documentos de forma automática, por meio de
sistemas informatizados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A microfilmagem aplicada aos arquivos
Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - ARQUIVOLOGIA / ABIN / 2010 / CESPE

Q97.
Julgue os seguintes itens, que tratam de políticas, planejamento e
técnicas de microfilmagem aplicadas aos arquivos.
Ao utilizar a técnica micrográfica para preservar documentos
históricos, há que se garantir a produção de, pelo menos, três
filmes: filme original em sais de prata, matriz a ser reservada
para sempre; uma cópia (filme de segunda geração), em prata,
positivo, para fazer reproduções; e outra, em prata, diapositivo,
para consulta e leitura local.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A microfilmagem aplicada aos arquivos
Fonte: ANALISTA DE ARQUIVOLOGIA/ PERITO / MPU / 2010 / CESPE

Q98.
Com base na legislação brasileira, julgue os próximos itens acerca
de microfilmagem aplicada a arquivos.
É proibida a utilização de filmes atualizáveis para confecção
de microfilme original, visto que tais filmes devem ser
utilizados exclusivamente para extração de cópias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A preservação a conservação e a restauração de documentos arquivísticos convencionais
Fonte: ANALISTA DE CORREIOS - ARQUIVOLOGIA / CORREIOS / 2011 / CESPE

Q99.
Acerca de preservação, conservação e restauração de documentos
arquivísticos, julgue os itens subsequentes.
Índices elevados de umidade contribuem para a conservação
do papel, em razão das fibras de celulose nele existentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Arquivologia / A preservação a conservação e a restauração de documentos arquivísticos convencionais
Fonte: ANALISTA DE ARQUIVOLOGIA/ PERITO / MPU / 2010 / CESPE

Q100.
Julgue os próximos itens a respeito de preservação e conservação
documental.

Toda instituição arquivística deve possuir plano de
emergência, documento elaborado pela defesa civil com
instruções para o salvamento de acervos em sinistros.
•

CERTO

•

ERRADO

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

