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Q1.
O homem que só tinha certezas quase nunca usava
ponto de interrogação. Em seu vocabulário, não constavam as
expressões: talvez, quiçá, quem sabe, porventura.
Parece que foi de nascença. Ele já teria vindo ao
mundo assim, com todas as certezas junto, pulou a fase dos
porquês e nunca soube o que era curiosidade na vida. Cresceu
achando natural viver derramando afirmações pela boca.
A notícia espalhou-se rapidamente. Não demorou
muito para se tornar capa de todas as revistas e personagem
assíduo dos programas de TV. Para cada pergunta havia uma
só resposta certa e era essa que ele dava, invariavelmente,
exterminando aos pouquinhos todas as dúvidas que existiam,
até que só restou uma dúvida no mundo: será que ele não vai
errar nunca? Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que
errar, uma vez que não havia mais dúvidas.
Um dia aconteceu um imprevisto, e o homem que só
tinha certezas, quem diria, acordou apaixonado. Para se
assegurar de que aquela era a mulher certa para ele, formulou
cento e vinte perguntas, as quais ela respondeu sem vacilar. Os
dois se amaram noites adentro, foram a Barcelona, tiraram
fotos juntos, compraram álbuns, porta-retratos... Desde então,
por alguma razão desconhecida, o homem que só tinha certezas
foi perdendo todas elas, uma por uma. No início ainda tentou
disfarçar. Mas as dúvidas multiplicavam-se como praga,
espalhavam-se pelo mundo, e agora, meu Deus? Deus existe?
Existe sim. Ou será que não? Ele não estava bem certo.
Adriana Falcão. O homem que só tinha certezas. In: O doido da garrafa.
São Paulo: Planeta do Brasil, 2003, p. 75 (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, referentes aos aspectos linguísticos e às
ideias do texto O homem que só tinha certezas.

Depreende-se do texto que o personagem principal perdeu
repentinamente a capacidade de ter certezas devido ao fato de
ter se apaixonado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q2.
Texto I
Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da
República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que
a nova forma de governo deveria seguir. Em uma rápida
olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes
formas de se exercer o poder da República: os civis e os
militares. Os civis, representados pelas elites das principais
províncias — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul —, queriam uma república federativa que desse
muita autonomia às unidades regionais. Os militares, por outro
lado, defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à
autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as
acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um quadro

que demonstrava a grande instabilidade sentida pelos cidadãos
que viveram naqueles anos. Mas havia cidadãos?
Formalmente, a Constituição de 1891 definia como
cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os naturalizados.
Podiam votar os cidadãos com mais de vinte e um anos de
idade que tivessem se alistado conforme determinação legal.
Mas o que, exatamente, significava isso? Em 1894, na primeira
eleição para presidente da República, votaram 2,2% da
população. Tudo indica que, apesar de a República ter abolido
o critério censitário e adotado o voto direto, a participação
popular continuou sendo muito baixa em virtude,
principalmente, da proibição do voto dos analfabetos e das
mulheres.
No que se refere à legislação eleitoral, alguns
instrumentos legais vieram a público, mas nenhum deles
alterou profundamente o processo eleitoral da época. As
principais alterações promovidas na legislação contemplaram
o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto. Essas
modificações, embora importantes, tiveram pouca repercussão
prática, já que o voto ainda era restrito — analfabetos e
mulheres não votavam — e o processo eleitoral continuava
permeado por toda sorte de fraudes.
Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amanda Camylla Pereira.
Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior
Eleitoral, 2014, p. 27-8. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).
De acordo com as ideias veiculadas no texto I,

o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto foram
importantes porque denotaram a preocupação do governo com
o povo e constituíram o início do processo democrático no
Brasil.
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Q3.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata
dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o
direito à proteção das criações intelectuais. No inciso
XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No
inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de
inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).
A partir das ideias veiculadas no texto acima, julgue os itens a
seguir.
Infere-se do texto que o inciso XXIX da Constituição Federal trata da propriedade industrial, que abrange o direito
sobre as criações industriais, cuja proteção é conferida em
nome do interesse social e do desenvolvimento tecnológico e
econômico do Brasil.
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Q4.
O fato de que o homem vê o mundo por meio de sua
cultura tem como consequência a propensão do homem a
considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais
natural. Tal tendência, denominada etnocentrismo, é
responsável, em seus casos extremos, pela ocorrência de
numerosos conflitos sociais. O etnocentrismo, de fato, é um
fenômeno universal. É comum a crença de que sua própria
sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a sua única
expressão. A dicotomia “nós e os outros” expressa, em níveis
diferentes, essa tendência. Dentro de uma mesma sociedade, a
divisão ocorre sob a forma de parentes e não parentes. Os
primeiros são melhores por definição e recebem um tratamento
diferenciado. A projeção dessa dicotomia para um plano
extragrupal resulta nas manifestações nacionalistas e nas
formas extremadas de xenofobia. O ponto fundamental da
referência não é a humanidade, mas o grupo. Daí a reação, ou
pelo menos a estranheza, em relação aos estrangeiros.
Comportamentos etnocêntricos resultam também em
apreciações negativas dos padrões culturais de povos
diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são catalogadas
como absurdas, deprimentes e imorais.
Roque Barros Laraia. Cultura: um conceito antropológico. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 72-4 (com adaptações).
Com relação às estruturas semânticas e linguísticas do texto acima,
julgue os itens subsequentes.
A ideia expressa no trecho “manifestações nacionalistas e nas
formas extremadas de xenofobia” (L.14-15) representa, em
forma de exemplo, uma das consequências da dicotomia entre
“parentes e não parentes” (L.11).
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Q5.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ajudam
a traçar o perfil do eleitor brasileiro da última eleição.
A inclusão política dos brasileiros vem, a cada eleição,
consolidando-se e os dados são irrefutáveis quanto a isso.
A cada cinco pessoas aptas a votar nas eleições de 2010, uma
era analfabeta ou nunca havia frequentado uma escola. São, ao
todo, 27 milhões de eleitores nessa situação no cadastro do
TSE. Desses, oito milhões se declararam analfabetos e
19 milhões declararam saber ler e escrever, sem, entretanto,
nunca terem estado em uma sala de aula. No total, havia
135,8 milhões de eleitores no país em 2010.
A maior concentração de eleitores analfabetos e(ou)
sem nenhuma escolaridade encontra-se no Nordeste:

enquadram-se em um desses grupos 35% dos eleitores. No
Sudeste, são apenas 12%, o que evidencia o aparentemente
eterno fosso socioeconômico que separa as duas regiões mais
antagônicas do Brasil.
Os dados de escolaridade do TSE são uma estimativa,
já que foram fornecidos pelos eleitores no momento em que
eles tiraram o título e só serão atualizados caso ocorra uma
revisão do cadastro. No entanto, há boas notícias: o percentual
de eleitores que nunca frequentaram a escola caiu de 23,5%, na
eleição presidencial de 2006, para 20,5% na de 2010, ou seja,
além da ampliação da participação da sociedade na escolha dos
governantes a cada novo pleito, a qualidade do eleitor tem
melhorado, o que significa um voto mais qualificado, visto que
o voto das pessoas com menos escolaridade tende a ser menos
ideológico e mais personalista.
De cada cinco eleitores no país, um é analfabeto.
In:
O Estado, Internet: (com adaptações).
Julgue os itens subsequentes, acerca dos sentidos e da organização
das ideias do texto.
A oração “visto que o voto (...) mais personalista” (L.26-28)
constitui uma justificativa para a “ampliação da participação da
sociedade na escolha dos governantes” (L.24-25).
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Q6.
Quase todo mundo conhece os riscos de se ter os
documentos usados de forma indevida por outra pessoa, depois
de tê-los perdido ou de ter sido vítima de assalto. Mas um
sistema que começou a ser implantado na Bahia pode resolver
o problema em todo o país.
A tecnologia usada atualmente para a emissão de
carteiras de identidade na Bahia pode evitar esse tipo de
transtorno. A foto digital, impressa no documento, dificulta
adulterações.
A principal novidade do sistema é o envio imediato
das impressões digitais, por computador, para o banco de
dados da Polícia Federal em Brasília. Dessa forma, elas
podem ser comparadas com as de outros brasileiros e
estrangeiros cadastrados.
Se tudo estiver em ordem, o documento é entregue em
cinco dias. Ao ser retirada a carteira, as digitais são conferidas
novamente.
“Você pode até ter a certidão de nascimento de outra
pessoa, mas, quando tentar tirar a carteira por ela, a
comparação das impressões digitais vai revelar quem é você”,
diz a diretora do Instituto de Identificação da Bahia.
Na Bahia, a troca pelo modelo novo será feita aos
poucos. As atuais carteiras de identidade vão continuar valendo
e serão substituídas quando houver necessidade de emitir-se a
segunda via. Por enquanto, só a Bahia está enviando os dados
para a Polícia Federal.
Segundo o Ministério da Justiça, a partir de 2011,
outros estados devem integrar-se gradativamente ao sistema.
A previsão é que, em nove anos, todos os brasileiros estejam
cadastrados em uma base de dados unificada na Polícia
Federal.31

Internet: <www.g1.globo.com> (com adaptações).
Com relação ao texto acima apresentado, julgue os itens de 1 a 12.

Infere-se do texto que o novo sistema de identificação
representa um avanço para o trabalho da polícia brasileira.
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Q7.
O consumo das famílias deverá crescer 7,5% neste
ano, tornando-se um dos principais responsáveis pelo
crescimento do produto interno bruto, previsto em 5%. A
nova estimativa do consumo das famílias é uma das
principais mudanças nas perspectivas para a economia
brasileira em 2008 traçadas pela Confederação Nacional da
Indústria em relação às previsões apresentadas em dezembro
do ano passado, quando o aumento do consumo foi estimado
em 6,2%.
O aumento do emprego e os programas de
transferência de renda continuam a beneficiar mais as
famílias que ganham menos, cujo consumo tende a aumentar
proporcionalmente mais do que o das famílias de renda mais
alta. A oferta de crédito, igualmente, atinge mais diretamente
essa faixa.
O Estado de S.Paulo, 7/4/2008 (com adaptações).
Considerando o texto acima, julgue os itens que se seguem.
De acordo com os sentidos do texto, de dezembro do ano
passado até hoje, houve uma modificação nas perspectivas
para a economia brasileira no que se refere ao consumo.
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Q8.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ajudam
a traçar o perfil do eleitor brasileiro da última eleição.
A inclusão política dos brasileiros vem, a cada eleição,
consolidando-se e os dados são irrefutáveis quanto a isso.
A cada cinco pessoas aptas a votar nas eleições de 2010, uma
era analfabeta ou nunca havia frequentado uma escola. São, ao
todo, 27 milhões de eleitores nessa situação no cadastro do
TSE. Desses, oito milhões se declararam analfabetos e
19 milhões declararam saber ler e escrever, sem, entretanto,
nunca terem estado em uma sala de aula. No total, havia
135,8 milhões de eleitores no país em 2010.
A maior concentração de eleitores analfabetos e(ou)
sem nenhuma escolaridade encontra-se no Nordeste:
enquadram-se em um desses grupos 35% dos eleitores. No

Sudeste, são apenas 12%, o que evidencia o aparentemente
eterno fosso socioeconômico que separa as duas regiões mais
antagônicas do Brasil.
Os dados de escolaridade do TSE são uma estimativa,
já que foram fornecidos pelos eleitores no momento em que
eles tiraram o título e só serão atualizados caso ocorra uma
revisão do cadastro. No entanto, há boas notícias: o percentual
de eleitores que nunca frequentaram a escola caiu de 23,5%, na
eleição presidencial de 2006, para 20,5% na de 2010, ou seja,
além da ampliação da participação da sociedade na escolha dos
governantes a cada novo pleito, a qualidade do eleitor tem
melhorado, o que significa um voto mais qualificado, visto que
o voto das pessoas com menos escolaridade tende a ser menos
ideológico e mais personalista.
De cada cinco eleitores no país, um é analfabeto.
In:
O Estado, Internet: (com adaptações).
Considerando as ideias bem como a tipologia do texto, julgue os
itens.
Ainda que apresente expressões denotadoras de pessoalidade,
o texto pode ser considerado predominantemente informativo.
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Q9.
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 seguintes no que se refere às estruturas linguísticas
do texto.
Na linha 28, a forma verbal “são” pode ser substituída por é,
sem que isso acarrete prejuízo sintático para o texto.
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Q10.
1 Só agora, quase cinco meses depois do apagão que
atingiu pelo menos 1.800 cidades em 18 estados do país, surge
uma explicação oficial satisfatória para o corte abrupto e
4 generalizado de energia no final de 2009.
Segundo relatório da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), a responsabilidade recai sobre a empresa
7 estatal Furnas, cujas linhas de transmissão cruzam os mais de
900 km que separam Itaipu de São Paulo.
Equipamentos obsoletos, falta de manutenção e de
10 investimentos e também erros operacionais conspiraram para
produzir a mais séria falha do sistema de geração e distribuição
de energia do país desde o traumático racionamento de 2001.
Folha de S.Paulo, Editorial, 30/3/2010 (com adaptações).
Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas do texto acima
apresentado, julgue os próximos itens.
A oração “que atingiu pelo menos 1.800 cidades em 18 estados
do país” (L.1-2) tem, nesse contexto, valor restritivo.
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Q11.
Nem astronautas nem cosmonautas. Os futuros
conquistadores do espaço chamam-se taikonautas. Está-se
falando da China, e após a bem-sucedida missão Shenzhou VII,
o país planeja estar cada vez mais presente no cosmos. Os
próximos passos serão o lançamento de uma estação espacial
e o envio de astronaves à Lua e a Marte. Tecnologia para essa
empreitada os chineses têm. Dinheiro, também. E motivação
política, isso então nem se fala. A missão Shenzhou VII, por
exemplo, aproveitou a onda ufanista da Olimpíada. Mais: o seu
lançamento comemorou os cinquenta e nove anos da chegada

do Partido Comunista ao poder. A China já enviara três
missões tripuladas, mas essa foi especial: foi a primeira vez que
um taikonauta realizou uma caminhada no espaço.
O ápice da festa foi quando o coronel da Aeronáutica
Zhai Zhigang vestiu o seu uniforme (made in China e ao preço
de US$ 4,3 milhões), abriu as portas da nave e deu início à sua
caminhada cósmica. A missão era objetiva e apologética do
governo, justamente para incutir nos chineses o orgulho das
futuras missões e tirar deles o apoio incondicional,
independentemente de quanto o país tenha de gastar. Zhigang
foi flutuando (de ponta cabeça) para apanhar um lubrificante
que estava do lado de fora do veículo espacial e, assim,
enfeitiçou os olhos dos bilhões de chineses que o assistiam ao
vivo pela tevê. Ele ergueu a bandeira vermelha de seu país e
declarou: “Estou me sentindo bem. Cumprimento daqui o povo
chinês e o povo do mundo inteiro.”
A missão chinesa provou que o país entrou para valer
na corrida espacial do futuro. Não faltam projetos, incluindo-se
o de uma estação espacial produzida 100% na China. O
objetivo é “realizar experiências científicas de grande escala”
e criar uma “sólida base para utilização pacífica do espaço e
exploração de seus recursos”. Essa estação ajudará o país a
avançar em projetos muito mais ambiciosos.
Tatiana de Mello. A vez dos taikonautas. In: Istoé, 8/10/2008 (com adaptações).
Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens.
No trecho “envio de astronaves à Lua e a Marte” (L.6), a
ausência do acento grave indicativo de crase em “a Marte”
justifica-se pela presença do conectivo “e”, empregado para
ligar duas expressões de mesma função.
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Q12.
Os homens, para sobreviver, devem produzir seus
meios de vida, com o que produzem indiretamente sua
própria vida material. Os homens são aquilo que produzem
e como o produzem. Isto porque a satisfação das primeiras
necessidades, a própria ação de satisfazê-las e a conquista
dos instrumentos necessários para tanto conduzem a novas
necessidades, cuja satisfação eles terão de buscar. A todo
modo de produção corresponde um modo de cooperação.
Segundo Marx, a soma das forças produtivas disponíveis ao
homem condiciona o estado social; por isso, a história da
humanidade deve ser sempre estudada a partir da conexão
entre a história da produção e do intercâmbio. Os homens, ao
produzirem seus meios de vida, produzem a si mesmos, em
um infinito processo de autoconstrução.
Vânia Noeli F. de Assunção. Karl Marx: teoria
e práxis de um gênio das ciências sociais.
Internet: <filosofiacienciaevida.uol.com.br>.
Com referência ao texto acima, julgue os seguintes itens.
Preservam-se a correção gramatical do texto e as relações
entre os argumentos ao se inserir o sinal indicativo de crase
em “a novas” (L.6), escrevendo-se à novas.
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Q13.
Texto II
A votação paralela é um mecanismo adotado pela
justiça eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de
voto eletrônico. Na véspera da eleição, em cada um dos vinte
e sete tribunais regionais eleitorais (TREs), são sorteadas uma
seção da capital e de duas a quatro seções do interior em cada
estado e no Distrito Federal (DF) para a cessão de urnas a
serem testadas.
Logo a seguir, os equipamentos são retirados dos seus
locais de origem e levados, ainda no sábado, para as sedes dos
TREs, onde permanecem sob vigilância.
Na semana que antecede o dia da votação,
representantes de partidos políticos são convocados pelos
TREs para preencherem certa quantidade de cédulas de
votação. Esses votos em cédulas são depositados em urnas de
lona lacradas.
Na votação paralela, o conteúdo das cédulas é digitado
nas urnas eletrônicas sorteadas. Ao final, confrontam-se
os resultados do boletim das urnas eletrônicas com aqueles
obtidos no computador.
Os juízes eleitorais, após serem informados pelos
magistrados dos TREs de que urnas de sua seção foram
sorteadas, providenciam a substituição dos equipamentos por
outros do estoque de reserva.
Em cada estado e no DF, há uma comissão de votação
paralela para cuidar da organização e condução dos trabalhos,
composta por um juiz de direito e quatro servidores da justiça
eleitoral.
Por dentro da urna. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2010, 2.a ed.,rev. e atual., p. 15-16. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).
Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescrita de trecho do texto II — indicado entre aspas —, que deve ser julgada certa se estiver
gramaticalmente correta e mantiver o sentido do texto, ou errada, em caso contrário.

“Na semana (...) cédulas de votação” (R. de 11 a 14): Na semana precedente ao dia do sufrágio, os TREs convocam representantes de partidos políticos para
preencher determinada quantidade de cédulas de votação
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Q14.
A Constituição Federal de 1988 prevê que o cidadão
que comprovar insuficiência de recursos tem direito a
assistência jurídica integral e gratuita. Em outras palavras, o
brasileiro ou o estrangeiro que não tiverem condições de pagar
honorários de um advogado e os custos de um processo têm à
disposição a ajuda do Estado brasileiro, por meio da defensoria
pública.
Podem ter acesso ao serviço pessoas com renda

familiar inferior ao limite de isenção do imposto de renda.
No entanto, se esse patamar for ultrapassado, o
ind ivíduo deve comprovar que tem gastos
extraordinários, como despesas com medicamentos
e alimentação especial.
A assistência gratuita inclui orientação e defesa
jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres,
prevenção da violência e patrocínio de causas perante o Poder
Judiciário — desde o juiz de primeiro grau até as instâncias
superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF). Com
a assistência jurídica gratuita, o indivíduo conhece um pouco
mais sobre seus direitos e deveres e tem acesso à justiça para
exercer sua cidadania.
Internet: www.brasil.gov.br (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, referentes à estrutura linguística e às ideias
do texto acima.
O trecho “A assistência gratuita (...) Poder Judiciário”(L.14-17) pode ser reescrito, mantendo-se a correção e as ideias
do texto, da seguinte forma: A assistência gratuita inclui:
orientação, defesa jurídica, divulgação de informações sobre
direitos e deveres, prevenção da violência e patrocínio de
causas frente ao Poder Judiciário.
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Q15.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata
dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o
direito à proteção das criações intelectuais. No inciso
XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No
inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de
inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).
Com base no texto, julgue os itens .
Atendendo-se à norma gramatical, o trecho “proteção às
criações industriais (...) e a outros signos distintivos” (■.9-11) poderia ser reescrito do seguinte modo: proteção a
criações industriais, propriedade das marcas, nomes de
empresas e outros signos distintivos.
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Q16.

Hoje, o petróleo e o carvão são responsáveis pela
maior parte da geração de energia no mundo e há poucas
perspectivas de mudanças da matriz energética mundial,
em um futuro próximo.
Sabe-se que o processo de combustão de
combustíveis fósseis atualmente empregado é bastante
ineficiente e é perdida boa parte da energia gerada.
Relativamente ao petróleo, enquanto uma revolução
tecnológica na área de energia não chega, busca-se
conhecer melhor essa matéria-prima e trabalha-se para
torná-la mais eficiente.
No fim do século XIX, o aumento da procura do
petróleo decorreu principalmente da necessidade de
querosene para iluminação em substituição ao óleo de
baleia, que se tornava cada vez mais caro. Produtos como
a gasolina ou o dísel eram simplesmente descartados.
Na época, o querosene de qualidade era aquele que não
incorporava frações correspondentes a gasolina, pois
haveria probabilidade de explosão, ou a dísel, que geraria
uma chama fuliginosa. A título de curiosidade, a cor azul
preponderante em companhias de petróleo derivou da cor
das latas de querosene que não explodiam, como
representação de seu selo de qualidade.
No futuro, talvez daqui a 50 ou 100 anos, olhando
para trás, perceba-se o desperdício da queima dessa
matéria-prima tão rica!
Cláudio Augusto Oller Nascimento e Lincoln Fernando Lautenschlager Moro.
Petróleo: energia do presente, matéria-prima do futuro?
In: Revista USP, n.° 89, 2011, p. 90-7 (com adaptações).
Com relação às ideias e às estruturas gramaticais do texto, julgue
os itens a seguir.
Não haveria prejuízo para a correção gramatical e o sentido
geral do texto, caso o trecho “No fim do século XIX, o
aumento (...) cada vez mais caro.” (■.12-15) fosse assim
reescrito: O aumento na procura de petróleo no século XIX
se deu principalmente em razão da necessidade de querosene
para substituir ao óleo de baleia que tornava-se, cada vez
mais, caro para iluminação.
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Q17.
Considerando que os fragmentos incluídos nos itens seguintes, na
ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas e adaptadas
de texto referente ao Departamento de Políticas e Programas Educacionais (DPPE) da SEDUC/AM (Internet :
<www.seduc.am.gov.br>), julgue-os quanto à correção gramatical.

O foco do DPPE é a produção de estudos e pesquisas em sua
área de competência com os objetivo de assistir às escolas
estaduais na elaboração e execução dos seus projetos e
programas educacionais.
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Q18.
O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou
ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG) a criação de um sistema informatizado para
monitorar despesas com os cartões corporativos do governo
federal. Auditoria constatou que, a partir de 2004, os saques
aumentaram, chegando a R$ 46 milhões em 2007, e precisam
ser mais bem acompanhados. O TCU também propôs ao
MPOG a revisão do decreto que regulamenta o uso dos
cartões para que os saques sejam feitos somente quando não
for possível o pagamento por fatura.10
Internet: <tcu.gov.br> (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, a respeito das ideias e de elementos
linguísticos do texto acima.
Sem prejuízo da organização e do encadeamento das ideias
do texto, o último período poderia ser assim iniciado: Seguindo a mesma linha de procedimento, o TCU (...).
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Q19.
O transporte hidroviário tem sido usado desde a
antiguidade. De custo operacional muito baixo, é utilizado
no transporte, a grandes distâncias, de massas volumosas de
produtos de baixo valor em relação ao peso, como minérios.
O uso adequado de uma rede hidroviária exige a
construção de uma infraestrutura de vulto, que envolve,
entre outras medidas, a abertura de canais para ligação das
vias fluviais naturais, a adaptação dos leitos dos rios para a
profundidade necessária ao calado das embarcações, a
correção do curso fluvial, a construção de vias de conexão
com outras redes, como a ferroviária ou rodoviária, e a
implementação de um complexo sistema de conservação de
todo o conjunto. Os custos dos investimentos e da
manutenção da infraestrutura, no entanto, são
rapidamente recuperados pela ampla rentabilidade desse
modo de transporte, existente em todos os países de
economia avançada.
Internet: <www.cepa.if.usp.br> (com adaptações).
Julgue os seguintes itens com relação à organização das ideias
no texto.
Preservam-se a coerência e a correção gramatical do
texto ao se substituir “ao calado das embarcações” (5.9)
por às dimensões das embarcações.
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Q20.
Brasil e África do Sul assinam acordo de cooperação
O Ministério da Educação do Brasil e o da África do
Sul assinaram no início de julho um acordo de cooperação
internacional na área da educação superior. Além de apoiar o
ensino universitário e prever a promoção conjunta de eventos
científicos e técnicos, o acordo contempla o intercâmbio de
materiais educacionais e de pesquisa e o incentivo à
mobilidade acadêmica e estudantil entre instituições de ensino
superior, institutos de pesquisa e escolas técnicas.
Para incentivar a mobilidade, além de projetos
conjuntos de pesquisa, os dois países devem promover a
implantação de programas de intercâmbio acadêmico, com a
concessão de bolsas, tanto a brasileiros na África do Sul
quanto a sul-africanos no Brasil, para professores e alunos de
doutorado e pós-doutorado. Ainda nessa área, a cooperação
também prevê a criação de um programa de fomento a
publicações científicas associadas entre representantes dos
dois países.
Segundo o ministro da Educação brasileiro, Fernando
Haddad, as equipes de ambos os ministérios da Educação
trabalham há tempos na construção de um acordo para
incrementar a cooperação entre os dois países. “Brasil e África
do Sul têm uma grande similaridade de pensamento,
oportunidades e desafios. Esperávamos há tempos a
formatação de um acordo sólido”.
Internet: <portal.mec.gov.br> (com adaptações).
Tomando como parâmetro a norma padrão do português escrito, julgue os itens seguintes, relativos às estruturas linguísticas do texto.
Uma forma de evitar a repetição da expressão “dois países" (L.10, 17, 21) é substituí-la, na linha 17, por: ambos países.
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Q21.
Under our feet, cables carry data between our homes,
offices and data centers at a pace that can match the speed of
light. The data travels as light that runs through strings made of
materials like glass and plastic.
Researchers at the University of Maryland want to do
away with the cable altogether and just use air to guide the
light. That’s not as simple as it sounds, because a laser sent
through air will spread apart and interact with particles,
gradually losing its intensity over time.
The research team instead caused patches of air to
mimic a fiber optic cable by creating tubes of dense air
surrounded by low-density air. In a fiber optic cable, a laser
travels through a string of glass. When it tries to leave the
glass, it hits a wall that reflects it back into the center, guiding
it along the length of the cable. The cable made of air works in
the same way.
“It’s like you could just take a physical optical fiber
and unreel it at the speed of light, put it next to this thing that
you want to measure remotely, and then have the signal come
all the way back to where you are,” University of Maryland
team lead Howard Milchberg said in a release.

Signals that traveled through the air cable were 1.
times stronger than when they were sent through plain air. The
team was able to send them over a distance of three feet and is
now interested in pushing the range to 150 feet.
If the University of Maryland team succeeds, the air
cables could be used for communication in remote locations on
Earth where laying fiber optic cables is extremely difficult, or
places where it actually is impossible like space. NASA is
already experimenting with laser communication between the
International Space Station and Earth. The technique could also
be used to probe the Earth to make topographic maps or
examine the chemicals present in hard-to-reach places like the
atmosphere or a nuclear plant.
S. Brewster. Making optical cables out of air could boost
communication in space. Internet: < http://gigaom.com> (adapted).
Based on the text, judge the following items.

In line 18, “unreel” indicates a type of optical fiber.
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Q22.
Technology Legislation
Technology-related legislation can have a huge impact
on growing businesses, and some interesting issues are likely
to pop up with the new Congress of the United States this year.
Of great interest to growing businesses are the topics of data
protection and net neutrality.
Laws that lay out more stringent requirements for
retaining and protecting employee and customer data could be
on the horizon. “The laws that apply to big business are going
to trickle down to small business,” says Ann Westerheim,
founder and president of technology consulting firm Ekaru.
“Businesses need to have that on their radar. You don’t want to
get hit with a fine because you’re not complying.” She suggests
looking at laws like Sarbanes-Oxley to get an idea of where
new tech laws could be heading.
The good news is that proper data protection is
something businesses should be doing anyway. “A lot of the
measures required to protect employee and customer data are
just good business practices,” says Westerheim. Growing
businesses can head off potential compliance costs by gradually
shoring up their IT security and data protection now.
Net neutrality is likely to be a hot issue again after
stalling in the Senate last year. Net neutrality proponents want
regulations to prevent network providers from prioritizing
certain Internet traffic. “Net neutrality is a big issue for small
businesses,” says Westerheim. A net neutrality law stands a
better chance of passing with strong Democratic backing this
year, but it figures to be a hard-fought battle. Digital copyright
issues could also come to the fore in Congress. With the
changes brought about by the last election, it will be an
interesting year for entrepreneurs to keep an eye on the
goings-on in Washington.31
Internet: <www.microsoft.com>.
Judge the following items according to the text above.

The Senate has voted to retain net neutrality regulations.
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Q23.
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).
Stylistics is the description and analysis of the
variability of linguistic forms in actual language use. The
concepts of ‘style’ and ‘stylistic variation’ in language rest on
the general assumption that within the language system, the
same content can be encoded in more than one linguistic form.
Operating at all linguistic levels (e.g. lexicology, syntax, text
linguistics, and intonation), stylisticians analyze both the style
of specific texts and stylistic variation across texts. These texts
can be literary or nonliterary in nature. Generally speaking,
style may be regarded as a choice of linguistic means; as
deviation from a norm; as recurrence of linguistic forms; and
as comparison. Considering style as choice, there are a
multitude of stylistic factors that lead the language user to
prefer certain linguistic forms to others. These factors can be
grouped into two categories: user-bound factors and factors
16 referring to the situation where the language is being used.

User-bound factors include, among others, the speaker’s or
writer’s age; gender; idiosyncratic preferences; and regional
and social background. Situation-bound stylistic factors depend
on the given communication situation, such as medium (spoken
vs. written); participation in discourse (monologue vs.
dialogue); attitude (level of formality); and field of discourse
(e.g. technical vs. nontechnical fields). With the caveat that
such stylistic factors work simultaneously and influence each
other, the effect of one, and only one, stylistic factor on
language use provides a hypothetical one-dimensional variety.
Drawing on this methodological abstraction, stylistic research
has identified many correlations between specific stylistic
factors and language use.
Encyclopedia of Linguistics Alphabet-S, Chapter-49: STYLISTICS (adapted).
Each of the following items offers a suggestion for a translation into Portuguese of some excerpts of the text above. If the proposed
translation is accurate and acceptable, label the item C (certo). Otherwise, label it E (errado).
“Operating at all linguistic levels (e.g. lexicology, syntax, text
linguistics, and intonation), stylisticians analyze both the style
of specific texts and stylistic variation across texts.” (L.6-8) — Ao operar em todos os níveis linguísticos (i.e, nos níveis
lexicológico, sintático, da linguística textual e entoação), os
estudiosos do estilo analisam tanto os estilos de textos
específicos como a variação linguística através de textos.
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Q24.
Europe and North Africa could be powered solely by
renewable electricity by 2050 through the implementation of a
“SuperSmart Grid”, according to a report issued this week by global
advisory firm PricewaterhouseCoopers (PwC).
According to Energy Source, the achievement of 100 per
cent renewable electricity would address energy security and supply
concerns, while decarbonizing electricity generation and reducing
energy poverty, according to the study.
The proposed SuperSmart Grid would allow load and
demand management for power independently of where and when
the electricity is generated.
The system would capitalize on natural resources and
established weather patterns and would incorporate: southern
Europe and North Africa’s solar power potential; the hydro
capability of Scandinavia and the European Alps; onshore and
offshore wind farms in the Baltic and the North Sea; Europe’s
potential for tidal and wave power; and biomass generation across
the continent.
According to Gus Schellekens, director of sustainability
and climate change at PricewaterhouseCoopers, Europe is now at
a crossroads, where the choice and ability to achieve renewable
power at scale is evident. “Opportunities to use clean and affordable
natural sources of electricity have been flirted with over the past
150 years. This study lays out a clear framework of how this time
could be different”, he says.
The dominant source of European power is fossil fuels (
per cent), while nuclear power provides 30 per cent and 15 per cent
is derived from renewable sources. According to the PwC study, a
renewables-powered Europe would change the landscape for
consumers and business. Electro-mobility could be introduced on
a mass scale, eliminating the carbon costs of day-to-day transport
for people and goods.

Internet: (adapted).
Based on the text, judge the items below.

Europe would contribute with some different sources of
energy.
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Q25.
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 fund is expecting that G20 will attempt to adopt fiscal
measures totaling about 2% of gross domestic product this
year.
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Q26.
In the text,.
“It may be argued that economic and cultural globalisation
has given rise to a collective sensitivity to risk” (L.16-17) can
be correctly translated as Pode-se argumentar que a
globalização econômica e cultural tem dado origem a um
risco de sensibilidade coletiva.
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Q27.
Operadoras de telecomunicaciones invertirán 4.000 millones en Madrid
Las operadoras de telecomunicaciones invertirán
4.000 millones de euros en Madrid entre 2009 y 2016 para
cambiar las viejas redes de cobre por fibra óptica y extender
la banda ancha en la telefonía móvil, con el objetivo de
conseguir velocidades de transmisión de entre 30 y
megas.
Las empresas ejecutarán esta inversión en el marco
de un Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicación
que el Ayuntamiento de Madrid ha redactado en
colaboración con ellas para conseguir que los beneficios de
la sociedad de la información lleguen por igual a toda la
ciudad y con criterios estéticos y de respeto al medio
ambiente.
El Plan ha sido presentado hoy por el alcalde,
Alberto Ruiz-Gallardón, ante numerosos representantes del
sector, a los que ha expresado su voluntad de colocar a
Madrid en este ámbito en “una situación de liderazgo en la
Unión Europea” que le permita, además, competir con
ciudades como Nueva York, Londres, Pekín o Singapur.
El Ayuntamiento de Madrid ha querido con este
plan hacer compatible su derecho a velar por un desarrollo
equilibrado y sostenible de la ciudad con el derecho de las
operadoras a ocupar el dominio público para extender sus
redes.
Las condiciones en que equilibrará ambos derechos
se plasmarán en una Ordenanza para la Implantación de las
Nuevas Tecnologías que actualizará la vigente desde 1999 y
que ha comenzado su tramitación hoy mismo.
Esta Ordenanza reconocerá el “derecho” de los
madrileños a acceder a la sociedad de la información y
facilitará el despliegue de las redes necesarias “desde el
máximo respeto a los criterios de integración urbanística y
respeto medioambiental”, según el alcalde.
Ruiz-Gallardón ha relacionado el desarrollo de esta
tecnología con la aspiración de Madrid a organizar los
Juegos Olímpicos de 2016 al decir que sólo una ciudad
dotada de las más modernas tecnologías de
telecomunicaciones puede convencer al COI de que merece
acoger un acontecimiento de esa magnitud.
Internet: <www.finanzas.com> (con adaptaciones).

USS Constitution is a wooden-hulled, three-masted heavy frigate of the United States Navy. Named after the Constitution
of the United States of America by President George Washington, she is the oldest commissioned vessel afloat in the world.
Constitution, launched in 1797, was one of the six original frigates authorized for construction by the Naval Act of 1794 to be
the Navy’s capital ships, and so Constitution and her sisters were larger and more heavily armed than the standard run of frigate.
Built in Boston, Massachusetts, her first duty with the newly formed United States Navy was to provide protection for American
merchant shipping during the Quasi War with France and to defeat the Barbary pirates in the First Barbary War.
Her most famous era of naval warfare was the War of 1812 against Great Britain, when she defeated five British warships.
From the battle with Guerriere, she earned the nickname of “Old Ironsides” because cannon balls glanced off her thick hull. She
continued to actively serve the nation as flagship in the Mediterranean and African squadrons and circled the world in the 1840s.
From 1853 to 1855 she patrolled the coast of Africa searching for illegal slave traders. During the American Civil War, the sailing
frigate gave way to the progress of shipbuilding. For several years “Old Ironsides” was used as a training ship for the United States
Naval Academy. Considered unfit to sea, the USS Constitution was rescued from destruction when Oliver Wendell Holmes’s poem
“Old Ironsides” launched a preservation movement in 1830. Retired from active service in 1881, she served as a receiving ship
until designated a museum ship in 1907, and in 1931 she made a three year 90-port tour of the nation. The frigate was completely
overhauled for its bicentennial in 1997 and it sailed under its own power, drawing international attention.
Now the oldest U.S. warship still in commission, Constitution remains a powerful reminder of the nation’s earliest steps
into dominance of the sea. The Naval Historical Center Detachment of Boston is responsible for planning and performing her
maintenance, repair and restoration, keeping her as close to her 1812 configuration as possible. She is berthed at Pier 1 of the
former Charlestown Navy Yard, at one end of Boston’s Freedom Trail, and she is open to the public year round.
Internet: <www.wikipedia.org> (adapted).
Based on the text above, judge the following items.
USS Constitution returned in 1931after a three-year world circumnavigation scheduled journey.
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Q28.
Producing a successful written text is a complex
task which requires simultaneous control over a number of
language systems as well as an ability which takes into
consideration the ways the discourse must be shaped for a
particular audience and a particular purpose. Teaching ESL
students to become successful writers is no less a complex

task. But it can be a tremendously rewarding one as well.
As the ability to write well in a second language is
no doubt even more difficult to achieve than the ability to
read, speak, or understand the language, it is not surprising
that many students take several years to achieve even a
reasonable success. What must be emphasized to teachers in
training is the importance of designing curriculum and
shaping classes with a clear understanding of how the
acquisition of written skills can be achieved. Our real goal is
to gradually make our students work on their own, providing
them with strategies and tools for their continued growth as
writers and for the successful fulfillment of future writing
tasks they might face once they have completed their last
writing course with us.
Idem. Ibidem, p. 261 (adapted).
Based on the text, it can be deduced that.
for the typical student, acquiring reading skills is more
difficult than learning how to write well.
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Q29.
Traditional bioenergy is the dominant source of
energy for about half of the world’s population, and it is used
mainly for cooking. This in itself makes access to bioenergy
a right to food issue. Increasingly, though, modern bioenergy
is becoming prominent with a different kind of land-use,
based on cash crops and plantations, and with the use of
technologically advanced processing of biomass into liquid
biofuels. Therefore, the term agrofuels might describe the
issue more aptly. In recent years, agrofuels have been seen as
part of the solution in combating climate change. They are a
renewable source of energy, and provide new employment
and income opportunities for rural populations. In fact, for
the first time in many decades, agricultural commodity prices
are stabilizing at higher levels. In principle, this could benefit
the masses of poor small-scale farmers.
At the same time, however, poor and landless
people are consumers themselves, and marginal price
increases may ruin the livelihoods of those who spend up to
80 percent of their income on food. Statistical evidence
shows that world caloric consumption typically declines as
prices rise, by a ratio of 1:2. If the trend continues, with
every one percent rise in the cost of food, a new 16 million
people would be made food insecure. FAO research shows
that food prices will be increasingly linked to oil prices.
Internet: <www.globalpolicy.org> (adapted).
Etats-Unis: le chômage au plus haut depuis 15 ans
L’économie américaine a perdu 533.000 emplois en
novembre 2008, portant le taux de chômage à 6,7%. Barack
Obama, le président élu américain, préconise des mesures
“urgentes” face à la mauvaise situation de l’emploi aux Etats-Unis.
Réagissant après la publication, vendredi 5 décembre, de ces
informations, Barack Obama reconnaît qu’ “il n’y a pas de
remède rapide ou facile à cette crise, qui s’est développée
depuis de nombreuses années, et cela va sans doute empirer

avant de s’améliorer”. Dans un communiqué, M. Obama
ajoute encore: “Mais il est temps de réagir avec
détermination et urgence pour remettre les gens au travail et
relancer notre économie.”
Les pertes d’emplois ont été très importantes dans
les principaux secteurs de l’industrie, qui a perdu 163.
emplois, mais encore plus massives dans le secteur des
services, qui a supprimé 370.000 emplois.
Le secteur des services représente plus de 80% des
emplois américains. Or, il concerne environ deux tiers des
suppressions d’emplois récentes, alors qu’au cours des huit
premiers mois de l’année, les pertes d’emplois avaient été en
majeure partie limitées aux secteurs de la construction et de
l’industrie manufacturière.
Depuis le début officiel de la récession aux EtatsUnis, en décembre 2007, le taux de chômage américain est
monté d’ 1,7 point de pourcentage.
Internet: <tempsreel.nouvelobs.com> (adapté).
Based on the text above, judge the following items.
Around half of the people over the world use traditional
bionergy primarily for cooking.
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Q30.
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).
According to the text,.
the more successful a company is, the more satisfied its
customers are.
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Q31.
LI
When preparing a speech, public speakers today are
often offered this advice “1) Just tell’em what you’re going
to tell’em; 2) tell’em; 3) then, tell’em what you told’em.”
This sage advice is a distilled version of classical
speech structure outlined more than 2,000 years ago, when
philosophers examined the great public speeches of the day,
such as Pericles famed funeral oration delivered in 430 BC,
and the impassioned courtroom speeches of Cicero,
considered the most eloquent speaker of all of Rome, to
determine the secrets of their success. The ancient Greeks
and Romans concluded that all public speech could be

broken down into six separate parts:
1 the introduction (exordium),
2 the proposition (narratio),
3 the outline of what’s to follow (partilio),
4 the proof (confirmatio),
5 the refutation (refutatio),
6 the conclusion (peroratio).
Successful speakers, these philosophers pointed out,
each had different goals and, depending on which part of the
speech they were in, used different rhetorical devices to
achieve them. During a speech’s introduction, for example,
the speaker should establish ethos, or credibility, with the
audience. To do so, a speaker may explain that she shares the
same concerns and values as her listeners. During the
proposition, the speaker briefly states her case, for example,
“we should have more field trips at school” or “income taxes
are too high”. In the outline, the speaker prepares the listener
with what to expect next. In addition to helping the speaker
organize her thoughts, stating the outline of the speech also
helped the speaker remember what she had planned to say,
especially in the days before teleprompters and cue
cards. The proof usually makes up the bulk of a speech, and
in it, the speaker should make appeals to logos, or logic,
possibly by bringing in outside sources and references to
support her case. During the refutation, the speaker attacks
the validity of her opponent’s arguments. In the conclusion
section, speakers often summarize their position, build
emotion and end with a call to action, usually by making an
appeal to pathos, or emotion.
Internet: <http://www.pbs.org/greatspeeches/criticscorn/cc_pr.html> (with adaptations).
Suitable titles for text LI include.
The old-fashioned structure of classical speeches.
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Q32.
Since independence Brazil has experimented
with almost every possible electoral system: single
and multimember districts, and proportional
representation with various formulas. Only the
so-called mixed systems are yet to be tried. Election
day is always a national holiday. Until 1965 national
and state elections were held on October 3, but the
military moved the date to November 15 (Day of the
Republic, a military holiday). The constitution of
1988 re-established October 3 (ninety days before
the inauguration of executive-branch elected
officials) for the first round of voting, and
November 15 for runoff elections when needed.
Brazilian election laws are very complex and
detailed. The law requires that all candidates who
hold executive positions resign six months before the
election. No “write-in” candidacies are allowed; only
candidates officially presented by a registered
political party may participate. Parties choose their
candidates in municipal, state, or national

conventions. Although the legislation does not
recognize party primaries officially, on occasion they
have been used informally.
Voting is considered both a right and a duty
in Brazil; thus registration and voting are compulsory
between the ages of eighteen and seventy. Illiterates
vote, but their voting registration card identifies their
status, and they sign the voting list with a fingerprint
on election day. The 1988 constitution lowered the
voting age, permitting sixteen- and seventeen
year-olds to vote on a voluntary basis. In 1994 these
young voters (who cannot legally drink or drive)
totalled 2,132,190 (2.2% of the electorate). For these
reasons, turnouts for all elections in Brazil are very
high, usually more than 85%. At certain times, voters
have cast blank and void ballots as a means of
protest, especially in 1970, when the military
oppression was at its height.
Internet: .
Access in 5/Aug./2002 (with adaptations).
In relation to text VI, it is correct to affirm that in Brazil.
extra names can be added to the list of candidates when
voting.
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Q33.
Since independence Brazil has experimented
with almost every possible electoral system: single
and multimember districts, and proportional
representation with various formulas. Only the
so-called mixed systems are yet to be tried. Election
day is always a national holiday. Until 1965 national
and state elections were held on October 3, but the
military moved the date to November 15 (Day of the
Republic, a military holiday). The constitution of
1988 re-established October 3 (ninety days before
the inauguration of executive-branch elected
officials) for the first round of voting, and
November 15 for runoff elections when needed.
Brazilian election laws are very complex and
detailed. The law requires that all candidates who
hold executive positions resign six months before the
election. No “write-in” candidacies are allowed; only
candidates officially presented by a registered
political party may participate. Parties choose their
candidates in municipal, state, or national
conventions. Although the legislation does not
recognize party primaries officially, on occasion they
have been used informally.
Voting is considered both a right and a duty
in Brazil; thus registration and voting are compulsory
between the ages of eighteen and seventy. Illiterates
vote, but their voting registration card identifies their
status, and they sign the voting list with a fingerprint
on election day. The 1988 constitution lowered the
voting age, permitting sixteen- and seventeen
year-olds to vote on a voluntary basis. In 1994 these

young voters (who cannot legally drink or drive)
totalled 2,132,190 (2.2% of the electorate). For these
reasons, turnouts for all elections in Brazil are very
high, usually more than 85%. At certain times, voters
have cast blank and void ballots as a means of
protest, especially in 1970, when the military
oppression was at its height.
Internet: .
Access in 5/Aug./2002 (with adaptations).
It can be inferred from text VI that.
every candidate must belong to a political party.
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Q34.
Today’s world’s societies are becoming more and
more dependent on open networks such as the Internet, where
commercial activities, business transactions and government
services are realized. This has led to the fast development of
new cyber threats and numerous information security issues,
which are exploited by cyber criminals. The inability to provide
trusted secure services in contemporary computer network
technologies has a tremendous socio-economic impact on
global enterprises as well as individuals.
Moreover, frequently occurring international frauds
make it necessary to conduct investigations of facts across
international borders. Such examinations are often subject to
different jurisdictions and legal systems. The Internet has acted
as an alternate avenue for the criminals to conduct their
activities and launch attacks with relative anonymity.
This poses new challenges for law enforcement
policies and requires the services of digital forensics to combat
the increasing number of cybercrimes. Digital forensics is a
recently emerged research area and has attracted the attention
of computer professionals, law enforcement experts and
practitioners. It is a multidisciplinary area that includes, for
example, law, computer science, finance, networking, data
mining and criminal justice. However, despite increased
interest, the field still faces diverse challenges, most commonly
related to the efficiency of the digital evidence processing and
the resulting forensic procedures.
Internet: <www.oxfordjournals.org> (adapted).
Judge the following items according to the text above.

The word “despite” (L.23) is synonymous with furthermore.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Espanhola / Compreensão de textos escritos em Língua Espanhola
Fonte: PROFESSOR - ESPANHOL / SEEDUC/AM / 2011 / CESPE

Q35.
Uso de la lengua con fines comunicativos
La enseñanza comunicativa de la lengua pone énfasis en el
desarrollo de la capacidad del alumno para realizar un uso adecuado
y correcto de la lengua con el objetivo de comunicarse de forma
efectiva. Esto supone que se da prioridad a la comprensión y que el
aprendizaje de estructuras gramaticales sirve a tal fin.
El enfoque comunicativo está esencialmente centrado en
el alumno y pretende estimular su interés por el aprendizaje. Para
lograrlo, pone énfasis en aquellos temas que tienen especial interés
para el alumno, a quien se le ofrece la oportunidad de seleccionar
textos y tareas relacionados con los fines y con los objetivos del
programa. El alumno desarrolla su capacidad comunicativa
mediante la realización de tareas significativas, representativas de
actividades de la vida real y accesibles a él. El éxito en la
realización de estas tareas proporciona satisfacción al alumno y
contribuye a que aumente la confianza en sí mismo y pueda
desarrollar la competencia comunicativa.
El concepto de competencia comunicativa es compuesto
por una serie de competencias relacionadas entre sí:
a) la competencia gramatical, o el dominio de la gramática y el
léxico;
b) la competencia sociolingüística, o el contexto social en el que
se produce la comunicación;
c) la competencia discursiva, o la interpretación de las relaciones
que se producen entre los elementos del mensaje y la relación
del mensaje con el resto del discurso;
d) la competencia estratégica, o la capacidad de iniciar, mantener,
corregir, reorientar y terminar la comunicación;
e) la competencia sociocultural, o el desarrollo de cierto grado de
familiaridad con el contexto;
f) la competencia social, o el deseo y la confianza del alumno
para relacionarse con otros, así como la capacidad para
desenvolverse en situaciones sociales.
Las estrategias de aprendizaje de la lengua proporcionan
los medios mediante los cuales los alumnos pueden facilitar el
proceso de adquisición de una lengua extranjera. Estas estrategias
pueden desarrollarse a partir de la experiencia previa del alumno y
su uso requiere que él esté motivado para aprender la nueva lengua
y que al mismo tiempo desarrolle una autonomía, uno de los
principios que fundamentan el enfoque comunicativo. El concepto
de autonomía puede enfocarse desde un doble punto de vista: por
una parte, tiene que ver con la capacidad del alumno para
desenvolverse en situaciones comunicativas cuando no dispone de
recursos adecuados o cuando sus recursos no son suficientes; por
otra, con el desarrollo de estrategias que permitan al alumno
controlar y desarrollar su propio aprendizaje de forma más eficaz.
Álvaro García Santa Cecilia. El currículo de español como lengua
extranjera: fundamentación metodológica, planificación y
aplicación. Madrid: Edelsa, 2000, p. 42-8 (con adaptaciones).
Con base en el texto anterior, juzgue ítems de 106 a 110.

La importancia de poder desarrollar la autonomía en clase
radica en que una persona puede ser capaz de tener éxito en
una situación comunicativa como también puede controlar y
desarrollar el propio aprendizaje.
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Q36.
La familia española en el siglo XXI
La modernización general de España y la transformación
social experimentada tras el término del franquismo han tenido un
considerable impacto en la evolución de la institución familiar. El
cambio que experimentó el país no se limitó solamente al paso de
un régimen político dictatorial a otro democrático, sino que tuvo un
fuerte impacto en la estructura social española. La imposición de
una estructura familiar tradicional durante la época de Franco se vio
gradualmente desplazada por la introducción de tipos alternativos
de agrupaciones familiares, menos preocupadas por observar los
preceptos sociales o religiosos imperantes en el régimen anterior.
Tradicionalmente, la inmensa mayoría de las familias del
país consistían en un núcleo familiar formado por un matrimonio y
varios hijos. Esta concepción de la familia tradicional no ha
cambiado demasiado ya que la familia es todavía una de las
instituciones más valoradas. Lo que sí está cambiando en la
actualidad es la configuración del grupo familiar y la relación entre
sus miembros. Cada vez existen más grupos familiares alternativos:
uniones no matrimoniales, familias mono parentales, parejas sin
hijos y parejas homosexuales.
La dinámica de las relaciones ha cambiado debido al
creciente acceso de las mujeres a la educación y al mercado de
trabajo con su progresiva independencia. Esto ha provocado
alteraciones ideológicas en los roles tradicionales entre el hombre
y la mujer. En reconocimiento a estas mudanzas, el gobierno
español está llevando a cabo una serie de reformas legales, con la
intención de equiparar las nuevas situaciones familiares a las
familias tradicionales.
Cristina López Moreno. España contemporánea.
Madrid: SGEL, 2005, p.233-4 (con adaptaciones).
Según el texto, juzgue los ítems subsiguientes.

Hoy en día una pareja que se case y no tenga hijos no
constituye un núcleo familiar.
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Q37.
De acuerdo con el texto IX, se puede concluir que.
el PP, en las dos últimas décadas del siglo pasado, se opuso
ásperamente a la Constitución.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Legislativo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q38.

Acerca da disciplina constitucional atinente ao Congresso Nacional,
julgue os itens a seguir.

Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional
somente deliberará sobre as matérias que constem da pauta da
convocação. Entretanto, se houver medidas provisórias em
vigor na data da convocação, serão elas automaticamente
incluídas no rol das matérias a serem apreciadas.
•

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: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q39.
Acerca de finanças públicas e orçamento público, julgue os itens
a seguir.

Caso um programa executado por entidade do setor privado
seja financiado com recursos do orçamento público,
a avaliação desse programa deverá obedecer às normas
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
•

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: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q40.
No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à
nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se
seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Depende de decisão judicial com trânsito em julgado a
suspensão das atividades de associação que tenha praticado
alguma ilegalidade.
•

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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / PREVIC / 2011 / CESPE

Q41.
No que concerne ao direito constitucional, julgue os itens seguintes à luz da Constituição Federal de 1988 (CF).
De acordo com a CF, com o objetivo de fomentar a produção
e a renda, a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora
para pagamento de qualquer tipo de débito adquirido.

•

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 / EMBASA / 2009 / CESPE

Q42.
Os direitos de defesa dos cidadãos constituem, em um
plano jurídico-objetivo, normas de competência negativa para os
poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências
destes na esfera jurídica individual; e implicam, em um plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer positivamente direitos
fundamentais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes
públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos.
J. J. Gomes Canotilho. Direito constitucional. Coimbra: Almedina,1993, p. 561. Apud Alexandre de Moraes. Direito constitucional. 21.ª ed. São Paulo: Atlas,
2007, p. 25 (com adaptações).
A partir do texto acima, julgue os itens que se seguem.
O direito constitucional de petição é definido como o direito de
uma pessoa de invocar a atenção dos poderes públicos sobre,
por exemplo, um abuso de direito a que esteja submetida,
desde que sejam pagas as taxas administrativas para o órgão a
que é dirigido o exercício desse direito.
•

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 / CNJ / 2013 / CESPE

Q43.
Com relação à classificação das constituições, aos direitos e
garantias fundamentais e à organização político-administrativa,
julgue os itens a seguir.
Se determinado estado da Federação editar lei que disponha
sobre direito penitenciário, ela será inconstitucional, pois
compete privativamente à União legislar sobre esse tema.
•

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: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / STM / 2011 / CESPE

Q44.
Acerca da organização do Estado brasileiro, julgue o item a seguir.
Compete privativamente à União legislar sobre matéria de
direito penal, contudo, poderá ela, por meio de lei
complementar, autorizar os estados-membros a legislar sobre
questões específicas dessa matéria, relacionadas na
Constituição Federal de 1988.
•

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: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - DIREITO / ABIN / 2010 / CESPE

Q45.
Com relação à administração pública, julgue os itens subsecutivos.
A única exceção ao princípio constitucional do concurso
público, que compreende os princípios da moralidade, da
igualdade, da eficiência, entre outros, consiste na
possibilidade, expressa na CF, de nomeação para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO/ ASSISTENTE TéCNICO - FC DE CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA I / Câmara dos Deputados / 2002 / CESPE

Q46.
Acerca de aspectos diversos relacionados à atuação do Poder Judiciário, julgue os seguintes itens.
A eleição de dirigentes dos tribunais é função governativa,
devendo ser realizada pelos membros do tribunal, com a
participação ativa dos Poderes Executivo e Legislativo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes
Fonte: ADMINISTRAçãO / Ministério das Comunicações / 2008 / CESPE

Q47.
No que concerne às atividades administrativas, julgue os itens
que se seguem.
A atividade administrativa ou executiva do Estado deve estar
voltada à realização dos direitos fundamentais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Natureza, fins e princípios
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2009 / CESPE

Q48.
Com relação aos atos administrativos, aos poderes e ao controle
da administração, julgue os próximos itens.
A administração pública, no exercício do ius imperii,
subsume-se ao regime de direito privado.

•

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: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDS / 2009 / CESPE

Q49.
No que concerne à Lei n.º 8.112/1990, julgue os seguintes itens.
A aposentadoria de um servidor acarreta a situação de
vacância do cargo anteriormente titularizado pelo servidor.
•

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 / Regime Disciplinar
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 17ª / 2009 / CESPE

Q50.
Quanto ao poder hierárquico e ao poder disciplinar, julgue os
itens a seguir.

A aplicação de penalidade criminal exclui a sanção
administrativa pelo mesmo fato objeto de apuração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q51.
Julgue os itens subsequentes, acerca dos atos e dos poderes
administrativos.

Os atos decorrentes do poder regulamentar têm natureza
originária e visam ao preenchimento de lacunas legais
e à complementação da lei.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Princípios básicos da administração
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q52.
O presidente de um tribunal de justiça estadual tem
disponível no orçamento do tribunal a quantia de R$ 2.000.000,00 para pagamento de verbas atrasadas dos
juízes de direito e desembargadores. Cada juiz e

desembargador faz jus, em média, a R$ 130.000,00. Ocorre
que o presidente da Corte determinou, por portaria publicada
no Diário Oficial, o pagamento das verbas apenas aos
desembargadores, devendo os juízes de direito aguardar nova
disponibilização de verba orçamentária para o pagamento do
que lhes é devido. O presidente fundamentou sua decisão de
pagamento inicial em razão de os desembargadores estarem
em nível hierárquico superior ao dos juízes. Irresignados,
alguns juízes pretendem ingressar com ação popular contra o
ato que determinou o pagamento das verbas aos desembargadores.
Considerando a situação hipotética acima apresentada, julgue
os itens subsequentes, acerca do controle e dos princípios
fundamentais da administração pública.
Respeitado o princípio da publicidade, uma vez que a
decisão do presidente que determinou o pagamento aos
desembargadores foi publicada mediante portaria no Diário Oficial, é correto afirmar que, em consequência,
os princípios da moralidade e legalidade não foram
violados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei n.º 8.429/1992
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q53.
Com base no disposto na Lei nº 8.429/1992 e na Constituição
Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir, a respeito da
improbidade administrativa.

Conforme a referida lei, são espécies de atos de improbidade
administrativa aqueles que atentam contra o decoro
parlamentar e contra a dignidade da justiça.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei n.º 8.429/1992
Fonte: DIREITO / EMBASA / 2009 / CESPE

Q54.
Acerca da Lei de Improbidade Administrativa, considerando a
jurisprudência do STF, julgue os itens a seguir.
O servidor público que, ao ser omisso, viola os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às
instituições, deixando de praticar, indevidamente, ato de ofício,
pratica ato de improbidade que atenta contra os princípios da
administração pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q55.
Em relação aos consórcios públicos, aos princípios do direito
administrativo e à organização da administração pública, julgue os
itens a seguir.

As contas de toda e qualquer entidade da administração
indireta, independentemente de seu objeto e de sua forma
jurídica, estão sujeitas ao julgamento do tribunal de contas,
inclusive ao procedimento de tomada de contas especial,
aplicável a quem deu causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANEEL / 2010 / CESPE

Q56.
Com base na legislação sobre convênios, julgue os itens a seguir.
Na celebração de um termo de cooperação entre a ANEEL e
uma entidade privada sem fins lucrativos envolvendo
transferência de receita orçamentária mediante seleção por
chamamento público, a agência deverá estabelecer indicadores,
tendo como referência os custos incorridos e resultados obtidos
em experiências anteriores.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / AGU / 2010 / CESPE

Q57.
Com relação à organização administrativa e aos serviços públicos,
julgue os próximos itens.
A autarquia é uma pessoa jurídica criada somente por lei
específica para executar funções descentralizadas típicas do Estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2009 / CESPE

Q58.
Acerca do serviço público, julgue os seguintes itens.
Considere que a União pretenda criar uma nova empresa
pública, prestadora de serviços públicos, para atuar em

determinada área. Nesse caso, essa empresa estará sujeita ao
regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários.
•

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: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 17ª / 2009 / CESPE

Q59.
O dia 20 de janeiro de 2009 foi o dia O. A posse de
Barack Obama foi fato celebrado em todo o mundo. Há quase um
trator ideológico a apresentá-lo como um gestor de um novo dia
D, assemelhado simbolicamente ao ano de 1944, quando Dwight
David Eisenhower e Franklin Delano Roosevelt credenciaram-se
às páginas da história ao não terem titubeado, em dia de decisão
fundamental, apesar do frio e das névoas do Canal da Mancha.

José Flávio Sombra Saraiva. O mundo diante do dia O. In:
Correio Braziliense, 25/1/2009, p. 17 (com adaptações).

Considerando o texto acima apenas como referência inicial, julgue
os itens de 21 a 25, acerca da chegada de Barack Obama à
presidência dos Estados Unidos da América (EUA) e dos seus
impactos no mundo.

A saída de George W. Bush da presidência norte-americana
e a chegada de um afro-descendente ao posto mais
importante da política nos EUA tiveram valor simbólico
para a sociedade daquele país.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade
Fonte: ANALISTA DE GESTãO CORPORATIVA - ADVOGADO / HEMOBRAS / 2008 / CESPE

Q60.
Ao longo dos anos, principalmente em razão do modelo
colonial adotado no Brasil — colônia de exportação,
extrativismo, monocultura e ciclos econômicos e legislação com
cunho privatista —, fomos perdendo nossas riquezas naturais.
Devido a esse processo permanente de degradação ambiental,
nos anos 80, optou-se pela adoção de um regime jurídico
publicístico para as leis ambientais, tendo sido publicada a Lei da
Política Nacional do Meio Ambiente (PNAMA) em 31/8/1981,
que não somente instituiu a política, criou instrumentos de gestão
ambiental, além do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e
sistematizou as normas que anteriormente eram esparsas e
setoriais.
Miriam Fontenelle. Aspectos da política nacional do meio ambiente: O estudo de impacto
ambiental como instrumento preventivo da gestão ambiental. In: Revista da Faculdade
de Direito de Campos, ano IV, n.º 4, ano V, n.º 5, 2003-2004 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os seguintes
itens, relativos à PNAMA.
A CF define meio ambiente como o conjunto de condições,
leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica que permitem, abrigam e regem a vida em todas as
suas formas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea
Fonte: ANALISTA JUDICáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2008 / CESPE

Q61.
A economia mundial experimentou, nos últimos seis anos, um período de prosperidade rara. A guerra no Iraque
e a conseqüente alta no preço do petróleo não tiveram força suficiente para deter a velocidade de crescimento das
economias, em especial a dos países emergentes. Antes, fontes de dor de cabeça para seus cidadãos e para o mundo,
gigantes como a China e a Índia abraçaram o que a economia capitalista globalizada tem de melhor, a capacidade de
produzir riqueza, e incorporaram bilhões de pessoas ao mercado consumidor.
A globalização produziu ganhadores e perdedores, solidez e fragilidade. A maior de todas as fragilidades da
globalização é justamente o que lhe dá sustentação, a simultaneidade de processos e a interligação instantânea dos
mercados, via Internet. Essa situação propiciou o aumento da produção e o barateamento dos produtos, dando chance
aos países de crescer rapidamente sem despertar o dragão inflacionário. O lado negativo da integração é que a queda
de um grande parceiro pode arrastar todos os demais. Foi esse o perigo que o mundo correu e corre quando a economia
que responde por 25% de toda a riqueza planetária, os Estados Unidos da América (EUA), escorregou feio em uma
casca de banana que, paradoxalmente, estava à vista de todos havia muito tempo.
Veja, 30/1/2008, p. 64-7 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que envolvem o tema por ele abordado, julgue os
itens que se seguem.

Uma das inovações trazidas pela globalização é o caráter autônomo da economia, ou seja, instabilidades políticas ou confrontações
bélicas deixaram de exercer influência sobre os mecanismos de produção, circulação e fixação de preços das mercadorias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea
Fonte: ANALISTA / SEBRAE / 2008 / CESPE

Q62.
Terminou com um anúncio do próprio ditador a era de
Fidel Castro à frente do regime socialista cubano. A renúncia abre
espaço para uma outra relação entre Cuba e os Estados Unidos da
América (EUA), que, por enquanto, mantêm o embargo. O Brasil
terá papel destacado na transição pós-Fidel. Empresas nacionais
investirão US$ 1 bilhão para capitalizar a abertura econômica da
ilha, reduzindo a dependência cubana do mercado americano e
das promessas da Venezuela.
Jornal do Brasil, 20/2/2008, capa (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as
múltiplas dimensões do tema por ele focalizado, além de aspectos
marcantes da realidade mundial contemporânea, julgue os itens
de 21 a 30.

A pretensão dos empresários brasileiros, citada no texto,
insere-se na lógica da economia mundial contemporânea,
fundada na ampliação dos mercados, na abertura de
oportunidades de negócios e na circulação de capitais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea
Fonte: TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2007 / CESPE

Q63.
Num país territorialmente gigante, em que a censura restringe o acesso à rede para milhões de usuários, a Internet tende a se tornar a ferramenta de maior
integração nacional ao aproximar moradores urbanos e rurais, que falam dialetos variados, mas que têm apenas um tipo de escrita. A China ganha 100 novos
internautas por minuto. É o segundo país com mais usuários online no mundo — cerca de 162 milhões —, atrás apenas dos Estados Unidos da América (EUA),
onde há quase 200 milhões.
Jornal do Brasil, 22/7/2007, p. A25 (com adaptações).
A respeito das estruturas e das idéias do texto acima, e considerando a atual fase de modernização econômica da China, que busca acompanhar a evolução
tecnológica mundial em marcha, julgue os itens seguintes.
Ao adotar o inglês como idioma oficial e como único tipo de escrita usado no país, a China conseguiu inundar o mercado mundial com seus produtos baratos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos de proteção e segurança da informação
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q64.
Julgue os itens subsecutivos, referentes às noções de segurança da
informação.

A segurança da informação visa preservar, entre outros, os
seguintes princípios: o da confidencialidade, o qual garante que
a informação não será conhecida por pessoas não autorizadas;
o da integridade, o qual garante que a informação armazenada
ou transferida está correta e é apresentada corretamente para
quem a consulta; e o da disponibilidade, o qual garante que
a informação poderá ser obtida pelo usuário sempre que
necessário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos de proteção e segurança da informação
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q65.
Considerando que, em uma rede, o computador de um usuário tenha
sido infectado por um worm que consegue se replicar em sistemas
falhos pelas portas 137 e 138, julgue os itens subsequentes.

Se o firewall do Windows 7 for habilitado para bloquear as
referidas portas para qualquer origem e destino, o serviço HTTP deixará de funcionar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos de proteção e segurança da informação
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / STM / 2011 / CESPE

Q66.
Julgue os itens seguintes, acerca de correio eletrônico, do Outlook 2003 e do Internet Explorer 7.
Um firewall pessoal instalado no computador do usuário
impede que sua máquina seja infectada por qualquer tipo de
vírus de computador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos de proteção e segurança da informação
Fonte: ADVOGADO / BRB / 2010 / CESPE

Q67.
Acerca de segurança e proteção de computadores, julgue os próximos
itens.
Um vírus mutante de computador é capaz de assumir múltiplas
formas com o intuito de burlar o software de antivírus.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Conceitos de proteção e segurança da informação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MEC / 2009 / CESPE

Q68.
Com referência à segurança da informação, julgue os itens
subsequentes.
Vírus, spywares, worms e trojans são conhecidas ameaças
aos ambientes eletrônicos que devem ser monitoradas por
meio de software de segurança específicos para cada tipo
de ameaça.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Procedimentos de informática / Conceitos de software
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q69.

Acerca de sistema operacional e do ambiente Microsoft Office 2010, julgue os itens a seguir.
A fim de evitar incompatibilidades no uso do sistema, não
é permitida a instalação de diferentes sistemas
operacionais em um computador que possui dois discos
rígidos ou um único disco dividido em partições.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office
Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - BIóLOGO VIGILâNCIA AMBIENTAL E SANITáRIA / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q70.
Com relação aos aplicativos Windows para edição de textos,
planilhas e apresentações, julgue os próximos itens.
No MS Word, ao se converter uma tabela em texto, o conteúdo
da tabela será apresentado no mesmo formato dessa tabela, sem
as linhas, que ficam ocultas no documento, podendo ser
restauradas a qualquer momento, independentemente da
formatação aplicada ao texto depois da conversão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office
Fonte: AGENTE DE APOIO - AGENTE ADMINISTRATIVO / MPE/AM / 2008 / CESPE

Q71.
Com relação ao Windows XP, julgue o próximo item.
Para se abrir um arquivo do Word 2002, que contenha um
ícone representativo desse arquivo no desktop, é suficiente
a aplicação de um clique duplo sobre o referido ícone.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2008 / CESPE

Q72.

Considerando a figura acima,julgue os itens a seguir, acerca do Excel 2003.
Se o número de alunos do Departamento de Matemática for igual à metade do número de alunos do Departamento de Letras, a fórmula que pode ser usada
para preencher a célula B2 é =B4/2.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2013 / CESPE

Q73.
Considerando um texto em edição no Write, julgue os itens que se
seguem.

Ao salvar o arquivo em edição no Write, é importante escolher
a extensão .TMP para garantir a realização do becape
automático.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MIN / 2009 / CESPE

Q74.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do software BrOffice 3.0 contendo um documento em processo de edição,
julgue os itens que se seguem.
Ao se clicar sequencialmente os botões

e,

o texto
selecionado no documento — São Francisco — será
formatado com fonte em negrito e com sublinhado duplo
ondulado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MIN / 2009 / CESPE

Q75.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do software BrOffice 3.0 contendo um documento em processo de edição,
julgue os itens que se seguem.
Para se alterar o espaçamento entre as linhas do parágrafo
mostrado, é suficiente selecionar o texto, clicar a opção Parágrafo do menu

, selecionar o espaçamento
desejado e clicar OK.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MPS / 2009 / CESPE

Q76.

Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do BrOffice.org Writer 3.1.1 com um documento em elaboração,
julgue os itens que se seguem.
Por meio de funcionalidades disponibilizadas ao se clicar o
botão

, é possível realizar a pesquisa de palavras
contidas no documento em edição.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas
Fonte: ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q77.

— Mário, você não vai tirar férias este ano de novo? Você
trabalha demais!
— Ah, João, aquele que trabalha com o que gosta está
sempre de férias.

Considerando o diálogo acima, julgue os itens seguintes, tendo
como referência a declaração de Mário.
“Se o indivíduo estiver sempre de férias, então ele trabalha
com o que gosta” é uma proposição equivalente à declaração
de Mário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas
Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - BIóLOGO VIGILâNCIA AMBIENTAL E SANITáRIA / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q78.
Considerando que as proposições lógicas simples sejam
representadas por letras maiúsculas e utilizando os símbolos usuais
para os conectivos lógicos

para a conjunção “e”;

disjunção “ou”; ¬ para a negação “não”;

para a

para a implicação “se ...,

então ...”;
para a equivalência “se ..., e somente se ...” —, julgue
os próximos itens.
A expressão

em que P, Q e R são proposições simples, é uma tautologia.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões
determinadas
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2008 / CESPE

Q79.
A lógica formal representa as afirmações que os indivíduos fazem em linguagem do cotidiano para apresentar fatos e se
comunicar. Uma proposição é uma sentença que pode ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F) (embora não se exija que o julgador
seja capaz de decidir qual é a alternativa válida). Para designar as proposições, usam-se freqüentemente as letras maiúsculas do
alfabeto: A, B, C etc.
Na comunicação entre indivíduos, combinam-se proposições por meio de
conectivos, como “e”, indicado pelo símbolo
,
e “ou”, indicado por V, para formar proposições compostas mais complexas. Usa-se também o
modificador “não”, indicado pelo símbolo ¬, para produzir a negação de uma proposição. Proposições A e B podem ser combinadas na
forma “se A, então B” — ou A implica B —, indicada
por A
B, em que o conectivo
é o condicional ou implicação.
O julgamento de uma proposição composta depende do julgamento que se faz de suas proposições componentes mais simples.
Por exemplo, considerando-se todos os possíveis julgamentos, ou valorações, V ou F das proposições simples A e B, tem-se
a seguinte tabela-verdade para as proposições compostas indicadas.

Duas equivalências fundamentais são as denominadas Leis de De Morgan: ¬(A V B),
significando ¬A v ¬B, e ¬(A v B),
significando ¬A w ¬B.
Tendo como referência as informações acima, julgue os itens que se seguem.
Considerando-se que as proposições A, B e C tenham valorações V, F e V, respectivamente, e considerando-se também as
proposições P e Q, representadas, respectivamente,
por

, é correto afirmar que P e Q têm a mesma
valoração.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas
Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - ADMINISTRAçãO / ABIN / 2010 / CESPE

Q80.
Com relação à administração de materiais, julgue os itens que se
seguem.
Considere que se deseje acomodar, em um galpão, 20.000
caixas de determinado produto sobre pallets. Nessa situação,
se, sobre cada pallet, for possível acomodar, no máximo, 50 caixas e se a altura do galpão permitir a utilização de três
pallets por posição, serão necessárias, no mínimo, 140 posições de pallets para a acomodação das referidas
caixas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Gestão patrimonial / Alienação e baixa
Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q81.
Julgue os itens seguintes, acerca de gestão de materiais e bens
patrimoniais.
Alienação de bens é a transferência de domínio de bens a
terceiros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Previsão e Controle de Estoque
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q82.
Em relação à gestão de estoques, julgue os itens subsecutivos.
Os fundamentos da gestão de estoques têm como principal
objetivo a manutenção do equilíbrio entre estoque e consumo.
Para isso, faz-se necessária a apresentação frequente, por meio
de estudos, dos itens obsoletos e inservíveis que devem ser
alienados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / As compras nas Organizações
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q83.

No que se refere a compras e licitação no setor público, julgue os
próximos itens.
Considere que uma empresa, em processo de constituição,
tenha solicitado o seu cadastro na unidade de administração
pública para oferecer seus serviços. Nessa situação, o referido
cadastramento será efetivado, o que dará à empresa condição
de fornecer os serviços ofertados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
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Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - ADMINISTRADOR AUDITORIA/GESTãO / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q84.
Acerca de administração de recursos materiais, julgue os itens a
seguir.
Além de aquisição de materiais e serviços, o setor de compras
engloba também atividades relacionadas à administração do
fornecimento desses insumos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Financeira e Orçamento Público / Orçamento Público / conceitos e princípios
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / PREVIC / 2011 / CESPE

Q85.
Julgue os próximos itens, a respeito de processos licitatórios,
orçamento público e execução orçamentária.
De acordo com o princípio da exclusividade, a lei orçamentária
não deve conter dispositivo estranho à fixação da despesa e
previsão da receita. Consiste em exceção a esse princípio a
autorização para a abertura de créditos suplementares e
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação
de receita, nos termos da lei.
•

CERTO

•

ERRADO
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Administração Financeira e Orçamento Público / Noções básicas de SIAFI / Objetivos
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - ADMINISTRAçãO / BASA / 2012 / CESPE

Q86.
Julgue os itens a seguir, acerca do processo orçamentário e das
normas legais aplicadas ao orçamento público.

Entre os objetivos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal se inclui o de assegurar meios
para agilizar a programação financeira, otimizando a utilização
dos recursos do Tesouro Nacional, bem como permitindo o
acompanhamento e controle da execução orçamentária
financeira e patrimonial do governo federal.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q87.
Com relação à gestão por resultados e à gestão de pessoas no
serviço público, julgue os itens seguintes.

No setor público, a administração por objetivos preconiza
um sistema de remuneração fixa, vinculado ao alcance dos
objetivos e metas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q88.
No que se refere à evolução da administração e ao processo administrativo, julgue os itens a seguir.
Uma das dificuldades do Balanced Scorecard (BSC) refere-se à ampliação do número de indicadores, dada a subjetividade dos indicadores não financeiros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ARQUIVOLOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q89.
Pode-se entender o planejamento como a definição dos objetivos
ou resultados a serem obtidos pela organização e dos meios para
alcançá-los. Acerca desse assunto, julgue os itens subsequentes.
Tanto o levantamento quanto a análise de informações
constituem etapas do processo de planejamento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q90.
Julgue os itens subsecutivos, que tratam de gestão estratégica em
organizações.

O grande volume de recursos financeiros existente no âmbito
de uma organização é exemplo de oportunidade, de acordo
com a análise SWOT.
•

CERTO

•

ERRADO
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Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO I - ADMINISTRATIVO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q91.
Julgue os itens subsecutivos, a respeito de planejamento estratégico.
O planejamento estratégico adaptativo permite que
organizações possam se tornar mais flexíveis na resposta a
mudanças no ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO
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Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / MPU / 2010 / CESPE

Q92.
Com relação ao processo organizacional, julgue os seguintes itens.
Um dos obstáculos à comunicação no processo organizacional
é a avaliação prematura da mensagem pelo receptor.
•

CERTO

•

ERRADO
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Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: ADMINISTRADOR / MPS / 2009 / CESPE

Q93.
Segundo Amyr Klink, para se chegar onde quer que seja não é
preciso dominar a força; basta controlar a razão. Tendo como
referência inicial essa assertiva, julgue os seguintes itens, acerca
do planejamento.
Em função das constantes mudanças nos ambientes de
negócios, o planejamento estratégico possui caráter de curto
prazo. Um claro exemplo disso é a constante revisão que a
alta gerência executa semestralmente em algumas empresas.
•

CERTO

•
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Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2009 / CESPE

Q94.
Acerca do planejamento organizacional, julgue os itens que se seguem.

O planejamento tático é focalizado no curto prazo e abrange
cada uma das tarefas ou operações individualmente; o
planejamento operacional se estende pelo médio prazo e
abrange determinada unidade organizacional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Legislação / Processos de licitação e contratos – Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q95.
Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação.
•

CERTO

•

ERRADO
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Legislação / Processos de licitação e contratos – Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q96.
Com relação a compras e contratos na administração pública, julgue
os itens que se seguem.
Na administração pública, independentemente da modalidade
de licitação, a assinatura do contrato é obrigatória.
•

CERTO

•

ERRADO
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Legislação / Processos de licitação e contratos – Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q97.
Julgue os itens subsequentes, relativos às fases e modalidades de
licitação pública.
As obras e serviços de engenharia devem ser licitados na
modalidade concorrência, garantindo-se, assim, ampla
publicidade e universalidade.
•

CERTO

•

ERRADO
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Legislação / Processos de licitação e contratos – Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q98.
Regulamentando dispositivo previsto no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF), a Lei n.º 8.666/1993 veio a
dispor, em substituição ao Decreto-lei n.º 2.300/1986, para todos
os entes da Federação, da administração direta e indireta, sobre
as compras, alienações, concessões e permissões de serviços
públicos, bem como sobre obras, serviços e locações da
administração pública. Como objetivo maior dessa lei, tem-se a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração,
respeitando a isonomia entre os participantes do certame. Com
relação ao procedimento licitatório e sua concretização via a
contratação, julgue os itens de 69 a 73.
Por não fazerem parte da administração pública direta, ou
mesmo indireta, e terem recursos exclusivamente das
empresas privadas, as entidades componentes do sistema S
conseguiram, recentemente, reverter, a seu favor,
posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU) que
dispunha sobre a obrigatoriedade de observância dos
princípios licitatórios às entidades integrantes desse sistema.
•

CERTO

•

ERRADO
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Legislação / Processos de licitação e contratos – Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - INFORMáTICA LEGISLATIVA / Câmara dos Deputados / 2007 / FCC

Q99.
A modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto são, respectivamente:
•

A) concorrência e tomada de preço.

•

B) tomada de preço e concorrência.

•

C) convite e tomada de preço.

•

D) convite e concorrência.

•

E) concorrência e convite.

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

Q100.
Com relação ao regime diferenciado de contratações e à disciplina
legal sobre o pregão, julgue os itens subsequentes.
Afora a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o regime diferenciado de contratações aplica-se a obras
e a serviços voltados à construção, à ampliação e à reforma de
estabelecimentos penais e de unidades de atendimento
socioeducativo, entre outras.
•

CERTO

•

ERRADO
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