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Q1.
A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota
afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à natureza
moral e racional do ser humano. Suas diretrizes se assentam
nos princípios da liberdade pessoal, do individualismo, da
tolerância, da dignidade e da crença na vida. Já o aspecto
“econômico” refere-se, sobretudo, às condições que abrangem
a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou
minimização do controle estatal, a livre empresa e a iniciativa
privada. Ainda como parte integrante desse referencial,
encontram-se os direitos econômicos, representados pelo
direito de propriedade, o direito de herança, o direito de
acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva
“político-jurídica” do liberalismo está calcada em princípios
básicos como: consentimento individual, representação
política, divisão dos poderes e descentralização administrativa,
entre outros.
Tendo presente essas asserções genéricas, podemos
compreender melhor as ambiguidades e os limites do
liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele
teve de conviver com uma estrutura político-administrativa
patrimonialista e com uma dominação econômica escravista
das elites agrárias. Emília Viotti da Costa defende que não se
deve realçar em demasia a importância das ideias liberais
europeias nas convulsões sociais ocorridas no Brasil
(Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana etc.) desde
fins do século XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter
grande alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era
de conhecimento limitado entre determinados segmentos
revolucionários. O que importa ter em vista é essa distinção
entre o liberalismo europeu, como ideologia revolucionária
articulada por novos setores emergentes e forjados na luta
contra os privilégios da nobreza, e o liberalismo brasileiro, uma
versão mais restrita do liberalismo europeu.
Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 63-4 (com adaptações).
Julgue os próximos itens, relativos às ideias do texto.

O autor menciona as ideias defendidas por Emília Viotti da
Costa como um contraponto a suas próprias ideias, e acaba por
refutar as ideias da referida autora.
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Q2.
A moeda, como hoje é conhecida, é o resultado de
uma longa evolução. No início, não havia moeda, praticava-se
o escambo. Algumas mercadorias, pela sua utilidade, passaram
a ser mais procuradas do que outras. Aceitas por todos,
assumiram a função de moeda, circulando como elemento
trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o
valor. Eram as moedas-mercadorias. O gado, principalmente
o bovino, foi dos mais utilizados. O sal foi outra

moeda-mercadoria; de difícil obtenção, era muito utilizado na
conservação de alimentos. Ambas deixaram marca de sua
função como instrumento de troca no vocabulário português,
em palavras como pecúnia e pecúlio, capital e salário.
Com o passar do tempo, as mercadorias se tornaram
inconvenientes às transações comerciais, devido à oscilação de
seu valor, pelo fato de não serem fracionáveis e por serem
facilmente perecíveis, o que não permitia o acúmulo de
riquezas. Surgiram, então, no século VII a.C., as primeiras
moedas com características semelhantes às das atuais:
pequenas peças de metal com peso e valor definidos e com a
impressão do cunho oficial, isto é, a marca de quem as emitiu
e garante o seu valor.
Os primeiros metais utilizados na cunhagem de
moedas foram o ouro e a prata. O emprego desses metais se
impôs, não só por sua raridade, beleza, imunidade à corrosão
e por seu valor econômico, mas também por antigos costumes
religiosos. Durante muitos séculos, os países cunharam em
ouro suas moedas de maior valor, reservando a prata e o cobre
para os valores menores. Esses sistemas se mantiveram até o
final do século XIX, quando o cuproníquel e, posteriormente,
outras ligas metálicas passaram a ser empregados e a moeda
passou a circular pelo seu valor extrínseco, isto é, pelo valor
gravado em sua face, que independe do metal nela contido.
Na Idade Média, surgiu o costume de guardar os
valores com um ourives, pessoa que negociava objetos de ouro
e prata e que, como garantia, entregava um recibo. Esse tipo de
recibo passou a ser utilizado para efetuar pagamentos,
circulando de mão em mão, e deu origem à moeda de papel.
Com o tempo, da forma como ocorreu com as moedas, os
governos passaram a conduzir a emissão de cédulas,
controlando as falsificações e garantindo o poder de
pagamento. Atualmente, quase todos os países possuem bancos
centrais, encarregados das emissões de cédulas e moedas.
Internet: < www.bcb.gov.br > (com adaptações).
Julgue os próximos itens, relativos às ideias expressas no texto ao
lado e a aspectos linguísticos desse texto.
Infere-se do texto que, até que se começasse a empregar ligas
metálicas na cunhagem de moedas, seu valor estava associado
ao valor econômico do próprio metal com que elas eram
fabricadas.
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Q3.
A inércia da vida real desaparece magicamente na
navegação pelo ciberespaço, desprovida de fricção. No
mercado atual, encontramos uma série de produtos privados de
suas propriedades malignas: café sem cafeína, creme sem
gordura, cerveja sem álcool… ciberespaço. A realidade virtual
simplesmente generaliza esse procedimento: cria uma realidade
privada de substância. Da mesma maneira que o café
descafeinado tem cheiro e gosto semelhantes aos do café, sem
ser café, minha persona na rede é sempre um “eu”
descafeinado. Por outro lado, existe também o excesso oposto,
e muito mais perturbador: o excedente de minha persona
virtual com relação ao meu “eu” real. Nossa identidade social,
a pessoa que presumimos ser em nosso intercurso social, já é

uma máscara, já envolve a repressão de nossos impulsos
inadmissíveis; e é precisamente nessas condições de “só uma
brincadeira”, quando as regras que regulam os intercâmbios de
nossas vidas reais estão temporariamente suspensas, que
podemos nos permitir a exibição dessas atitudes reprimidas.
O fato de que eu perceba minha autoimagem virtual
como simples brincadeira me permite, assim, suspender os
obstáculos que usualmente impedem que eu realize meu “lado
escuro” na vida real — meu “id eletrônico” ganha asas dessa
forma. E o mesmo se aplica aos meus parceiros na
comunicação via ciberespaço. Não há como ter certeza de
quem sejam, de que sejam “realmente” como se descrevem, ou
de saber se existe uma pessoa “real” por trás da persona online.
A persona online é uma máscara para uma multiplicidade de
pessoas? A pessoa “real” com quem converso possui e
manipula mais personas no computador, ou estou
simplesmente me relacionando com uma entidade digitalizada
que não representa pessoa “real” alguma?
Slavoj Zizek. Identidades vazias. Internet:
http://slavoj-zizek.blogspot.com.br(com adaptações).
A partir das ideias desenvolvidas no texto, julgue os itens a seguir.
O texto evidencia a dualidade do ciberespaço, decorrente da
possibilidade de o usuário utilizá-lo tanto para esconder sua
verdadeira identidade quanto para exacerbar pensamentos e
atitudes que, no intercâmbio de sua vida social, ele não se
permita expor.
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Q4.
Dizem que Karl Marx descobriu o inconsciente três
décadas antes de Freud. Se a afirmação não é rigorosamente
exata, não deixa de fazer sentido, uma vez que Marx, em
O Capital, no capítulo sobre o fetiche da mercadoria,
estabelece dois parâmetros conceituais imprescindíveis para
explicar a transformação que o capitalismo produziu na
subjetividade. São eles os conceitos de fetichismo e de
alienação, ambos tributários da descoberta da mais-valia — ou
do inconsciente, como queiram.
A rigor, não há grande diferença entre o emprego
dessas duas palavras na psicanálise e no materialismo histórico.
Em Freud, o fetiche organiza a gestão perversa do desejo
sexual e, de forma menos evidente, de todo desejo humano; já
a alienação não passa de efeito da divisão do sujeito, ou seja,
da existência do inconsciente. Em Marx, o fetiche da
mercadoria, fruto da expropriação alienada do trabalho, tem
um papel decisivo na produção “inconsciente” da mais-valia.
O sujeito das duas teorias é um só: aquele que sofre e se indaga
sobre a origem inconsciente de seus sintomas é o mesmo que
desconhece, por efeito dessa mesma inconsciência, que o poder
encantatório das mercadorias é condição não de sua riqueza,
mas de sua miséria material e espiritual. Se a sociedade em que
vivemos se diz “de mercado”, é porque a mercadoria é o
grande organizador do laço social.
Maria Rita Kehl. 18 crônicas e mais algumas.
São Paulo: Boitempo, 2011, p. 142 (com adaptações).

Com relação às ideias desenvolvidas no texto acima e a seus
aspectos gramaticais, julgue os itens subsequentes.
Depreende-se da argumentação apresentada que a autora do
texto, ao aproximar conceitos presentes nos estudos de Marx
e de Freud, busca demonstrar que, nas sociedades “de
mercado”, a “divisão do sujeito” (L.14) se processa de
forma
análoga na subjetividade dos indivíduos e na relação de
trabalho.
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Q5.
Muitos acreditam que chegamos à velhice do Estado
nacional. Desde 1945, dizem, sua soberania foi ultrapassada
pelas redes transnacionais de poder, especialmente as do
capitalismo global e da cultura pós-moderna. Alguns
pós-modernistas levam mais longe a argumentação, afirmando
que isso põe em risco a certeza e a racionalidade da civilização
moderna, entre cujos esteios principais se insere a noção segura
e unidimensional de soberania política absoluta, inserida no
conceito de Estado nacional. No coração histórico da sociedade
moderna, a Comunidade Europeia (CE) supranacional parece
dar especial crédito à tese de que a soberania político-nacional
vem fragmentando-se. Ali, tem-se às vezes anunciado a morte
efetiva do Estado nacional, embora, para essa visão, uma
aposentadoria oportuna talvez fosse a metáfora mais adequada.
O cientista político Phillippe Schmitter argumentou que,
embora a situação europeia seja singular, seu progresso para
além do Estado nacional tem uma pertinência mais genérica,
pois “o contexto contemporâneo favorece sistematicamente a
transformação dos Estados em confederatii, condominii ou
federatii, numa variedade de contextos”.
É verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas
políticas, que trazem à memória algumas formas mais antigas,
como lembra o latim usado por Schmitter. Estas nos obrigam
a rever nossas ideias do que devem ser os Estados
contemporâneos e suas inter-relações. De fato, nos últimos
25 anos, assistimos a reversões neoliberais e transnacionais de
alguns poderes de Estados nacionais. No entanto, alguns de
seus poderes continuam a crescer. Ao longo desse mesmo
período recente, os Estados regularam cada vez mais as esferas
privadas íntimas do ciclo de vida e da família. A
regulamentação estatal das relações entre homens e mulheres,
da violência familiar, do cuidado com os filhos, do aborto e de
hábitos pessoais que costumavam ser considerados particulares,
como o fumo, continua a crescer. A política estatal de proteção
ao consumidor e ao meio ambiente continua a proliferar. Tudo
indica que o enfraquecimento do Estado nacional da Europa
Ocidental é ligeiro, desigual e singular. Em partes do mundo
menos desenvolvido, alguns aspirantes a Estados nacionais
também estão fraquejando, mas por razões diferentes,
essencialmente “pré-modernas”. Na maior parte do mundo, os
Estados nacionais continuam a amadurecer ou, pelo menos,
estão tentando fazê-lo. A Europa não é o futuro do mundo. Os
Estados do mundo são numerosos e continuam variados, tanto
em suas estruturas atuais quanto em suas trajetórias.
Michael Mann. Estados nacionais na Europa e noutros continentes: diversificar,
desenvolver, não morrer. In: Gopal Balakrishnan. Um mapa da questão nacional. Vera

Ribeiro (Trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 2000, p. 311-4 (com adaptações).
Com relação às ideias do texto, julgue os itens .
De acordo com o texto, os Estados nacionais, apesar de alguns
reveses, têm ampliado poderes em diversas partes do mundo.
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Q6.

As eleições no Brasil mobilizam os veículos de
informação também pelo anedotário que produzem.
Curiosamente, a presença crescente de indígenas no processo
eleitoral nos é transmitida exatamente nesse registro. De certo
modo, a participação dos indígenas na disputa por vagas nos
Poderes Legislativo e Executivo é apresentada no mesmo tom
de estranheza com que o jornalismo brasileiro descreve
xinguanos paramentados com sandálias havaianas e calções
adidas. É como se a candidatura indígena selasse, solenemente,
a inexorável aculturação.
Para além desse anedotário há, de fato, muito que
refletirmos. Afinal, os mais diversos povos indígenas estão
lidando com as grandes instituições da sociedade branca e com
processos políticos pertencentes a uma gramática social e
simbólica que lhes é absolutamente estranha, ao menos na
maneira como estamos acostumados a pensar. A começar pela
representação política, que envolve, no mínimo, premissas e
categorias mentais muito distintas dos modos nativos de fazer
política.
A política, que em muitas formulações nativas
atravessa a vida social de maneira ampla, articulando-se
simultaneamente às regras do parentesco, ao complexo ritual e
religioso, ao discurso cosmológico, passa então a circular em
uma ordem específica, a ordem política, regida por uma
racionalidade burocrática e fundamentada em valores que se
pretendem universalmente válidos. Formas tradicionais de
liderança política — como, por exemplo, a assumida pelo sábio
ancião, com sua oratória sensível, seu zelo pela reatualização
permanente do legado mitológico e da tradição, seu prestígio
guerreiro — cedem lugar para uma nova forma de liderança,
dessa vez protagonizada por jovens talentosos, escolarizados,
falantes do português, minimamente conhecedores dos códigos
e peculiaridades do mundo dos brancos.
Marcos Pereira Rufino. Instituições dos brancos. Internet:
www.pib.socioambiental.org, set./2000 (com adaptações).
A partir das ideias do texto, julgue os itens seguintes.
Afirma-se no texto que a presença de um candidato indígena
nas eleições governamentais ratifica a desnaturação dos povos
indígenas.
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Q7.
O Pe. Antônio Vieira foi submetido a residência
forçada, em Coimbra, de fevereiro de 1663 até setembro de
1665 e, finalmente, preso pela Inquisição no dia 1.º de outubro.
Publicou-se uma importante série de cartas escritas por ele
nesse período, que se escalonaram com bastante regularidade
de 17 de dezembro de 1663 a 28 de setembro de 1665.
Em cerca de trinta cartas que foram conservadas,
encontram-se alusões mais ou menos desenvolvidas ao “tempo
que faz”. Para apreciar o valor e o significado dessas
indicações, é preciso entender as principais razões que levavam
o padre a interessar-se pelo tempo. A principal era, sem dúvida,
as repercussões que certos tipos de tempo tinham sobre a
regularidade do funcionamento das comunicações, em especial
a circulação das cartas e notícias. Sujeitado a residência
forçada, Antônio Vieira ansiava pela chegada do correio,
sobretudo o que provinha de Lisboa e da Corte, mas também
dos outros lugares onde tinha amigos. Em certos períodos
do ano, inquietava-se também pelas condições de navegação do
Atlântico, perigosas para as frotas do Brasil e da Índia. Outra
razão do seu interesse eram as repercussões do tempo sobre a
própria saúde e a dos amigos, e sobre os rebates da peste.
Enfim, não podia esquecer as campanhas militares que, a partir
da primavera, decorriam então no Alentejo.
Convém não esquecer que as anotações climáticas nas
cartas de Antônio Vieira podiam ter, às vezes, valor puramente
metafórico. No ambiente de acesas intrigas palacianas que o
Padre acompanhava a distância, ele deixa mais de uma vez
transparecer o receio de que as cartas dele e dos seus
correspondentes fossem abertas e lidas. Por isso, expressa-se
muitas vezes por alusões e metáforas. Por exemplo, a 20 de
julho, escrevia a D. Teodósio: “Em tempo de tanta tempestade,
não é seguro navegar sem roteiro.” Tratava-se apenas, na
realidade, de combinar o percurso para um encontro
clandestino estival nas margens do Mondego. O contexto
permite, quase sempre, desfazer as dúvidas.
Suzanne Daveau. Os tipos de tempo em Coimbra (dez. 1663 – set. 1665), nas
cartas de Padre Antônio Vieira. In: Revista Finisterra, v. 32, n.º 64, Lisboa,
1997, p. 109-15. Internet: (com adaptações).
Acerca das ideias expressas no texto e da tipologia que o
caracteriza, julgue os itens a seguir.
De acordo com o texto, as cartas do Padre Antônio Vieira
merecem destaque porque foram escritas durante o período em
que esteve exilado.
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Q8.
Os dados do Censo Escolar 2007 confirmaram a
redução em mais de 2 milhões no número de alunos
matriculados nas escolas de ensino fundamental do sistema
público brasileiro. A queda, mais do que significar uma
diminuição no atendimento, confirma que, por muito tempo,
estados e municípios incharam o número de alunos
declarados ao governo federal. Contudo, já há secretarias

questionando os números. Segundo alguns órgãos
municipais, não houve a queda anunciada e será necessária
a revisão dos dados. Se, ainda assim, a queda se confirmar,
o Ministério da Educação (MEC) afirma que os 400 milhões
usados para merenda, livro didático, transporte escolar e
outros programas poderão, agora, ser mais bem utilizados.
Esse foi o primeiro ano em que o MEC colocou em
prática o Educação-Censo, sistema online de preenchimento
de dados. Antes, a escola passava à Secretaria de Educação
uma planilha com o número de alunos existentes, aprovados,
reprovados e algumas informações, como, por exemplo, raça.
Era a Secretaria, então, que preenchia os arquivos de
computador e enviava ao MEC. O sistema atual prevê que
cada escola preencha, pela Internet, uma planilha em que
constam nome, série, data de nascimento, nome dos pais,
endereço e número de documento do aluno matriculado. A
necessidade de tantos dados tornou difícil a criação de alunos
fantasmas e também eliminou a duplicidade. A alteração na
forma fez com que alguns municípios tivessem quedas
impressionantes no número de alunos.
No total, o número de alunos no ensino fundamental
caiu pouco mais de 3 milhões entre 2006 e 2007,
considerando-se também a rede privada. No geral, dois
níveis tiveram as maiores quedas: educação de jovens e
adultos e pré-escola. Nesse caso, a causa é a migração das
crianças para o fundamental de nove anos, que agora aceita
matrículas de alunos aos 6 anos.
O Estado de S. Paulo, 10/1/2008, p. A16 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, relativos às idéias do texto.
De acordo com o texto, muitos alunos desistiram de estudar
nas escolas públicas brasileiras, no ano de 2007.
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Q9.
A arte da comunicação interpessoal
Além das palavras, existe um mundo infinito de
nuanças e prismas diferentes que geram energias ou
estímulos que são percebidos e recebidos pelo outro,
mediante os quais a comunicação se processa. Um olhar, um
tom de voz um pouco diferente, um franzir de cenho, um
levantar de sobrancelhas podem comunicar muito mais do
que está contido em uma mensagem manifestada por meio
das palavras. Tenho observado algumas curiosidades que
creio interessantes para que cada um possa refletir e tirar
algum proveito.
Uma dessas constatações é que os problemas são
relativamente simples e de fácil solução até para pessoas que
se dizem com grandes problemas de comunicação. Uma
pessoa pode ter boa cultura, ser extrovertida e desinibida,
saber usar bem as mãos, possuir um rico vocabulário e
dominar uma boa fluência verbal, mas se falar de forma
linear, com voz monótona, irá provocar desinteresse e
sonolência nos ouvintes e, conseqüentemente, a comunicação
ficará limitada.

O somatório desses pequenos problemas impede
que uma pessoa se comunique com fluidez e naturalidade.
É o princípio de “A união faz a força”, ou seja, o conjunto
dessas dificuldades neutraliza o efeito que a comunicação
poderia provocar, impedindo a pessoa de mostrar o seu
potencial e a sua competência, gerando frustrações na vida
pessoal e profissional.
Internet: <www.gestaoerh.com.br> (com adaptações).
Com referência ao texto acima, julgue os itens de 1 a 5.
No terceiro parágrafo, o autor apresenta alguns dos pequenos
problemas que, quando reunidos, dificultam a força
comunicacional. São eles: boa cultura, desinibição,
habilidade gestual, vocabulário rico e fluência verbal.
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Q10.
Maria Silva é moradora do Assentamento Noroeste,
onde moram cerca de cem pessoas cuja principal forma de
renda é o trabalho com reciclagem. Ela é uma das líderes que
lutam pelos direitos daquela comunidade. Vinda do estado do
Ceará, Maria chegou a Brasília em 2002 e conheceu o trabalho
da Defensoria Pública por meio do projeto Monitoramento
da Política Nacional para a População em Situação de Rua,
tendo seu primeiro contato com a defensoria ocorrido quando
ela precisou de novos documentos para substituir os que
haviam sido perdidos no período em que esteve nas ruas.
O objetivo do referido projeto é o de ir até a
população que normalmente não tem acesso à Defensoria
Pública. “Nós chegamos de forma humanizada até essas
pessoas em situação de rua. Com esse trabalho nós estamos
garantindo seu acesso à justiça e aos direitos para que
consigam se beneficiar de outras políticas públicas”, explica a
coordenadora do Departamento de Atividade Psicossocial.
A mais recente visita de participantes de outro projeto,
o Atenção à População de Rua do Assentamento Noroeste,
levou respostas às demandas solicitadas pelos moradores. O
foco foram soluções e retornos de casos como o de um
morador que tem problemas com a justiça e que está sendo
assistido por um defensor público e o de uma senhora que
estava internada em um hospital público e conseguiu uma
cirurgia por meio dos serviços da defensoria.
As visitas acontecem mensalmente, sendo a maior
demanda a solicitação de registro civil. “As certidões de
nascimento figuram entre as demandas porque essas pessoas
não as conseguiram por outros serviços, e a defensoria teve que
intervir. Nós entramos para solucionar problemas: vamos até
as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, para que
seus direitos sejam garantidos”, afirma a coordenadora.
Internet: <www.defensoria.df.gov.br.> (com adaptações).
Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto acima, julgue
os itens seguintes.

A forma verbal “garantindo” (R.15) introduz uma oração
reduzida de gerúndio de caráter adverbial.
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Q11.
Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo.
Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela
me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros
que ela não lia.
Até que veio para ela o magno dia de começar a
exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente,
informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de
Monteiro Lobato.
Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se
ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E
completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu
passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria.
Até o dia seguinte eu me transformei na própria
esperança de alegria: eu não vivia, nadava devagar em um mar
suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte,
fui à sua casa, literalmente correndo. Não me mandou entrar.
Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado
o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para
buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança
de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar
pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de
Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o
dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha
vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando
pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.
Clarice Lispector. Felicidade clandestina. In: Felicidade clandestina:
contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (com adaptações).
Julgue os itens , referentes às ideias e às estruturas
linguísticas do texto acima.
A oração introduzida pelo pronome “que” (L.21) tem caráter
restritivo, visto que especifica a ação expressa pela locução
“andar pulando”.
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Q12.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) aprovou, em setembro último,
alterações no seu regimento interno com o objetivo de fazer
frente aos novos desafios do setor de aviação civil, em razão de
sua expansão e do considerável aumento do número de
usuários do transporte aéreo no país nos últimos anos.
Para cuidar do gerenciamento dos novos contratos de
concessão de aeroportos (São Gonçalo do Amarante,
Guarulhos, Viracopos e Brasília), foram criadas novas

estruturas nas Superintendências de Regulação Econômica e
Acompanhamento de Mercado (SRE) e de Infraestrutura
Aeroportuária (SIA).
Com o objetivo de intensificar as ações de fiscalização
da agência, será criada também uma nova unidade, a
Gerência-Geral de Ação Fiscal (GGAF), que, vinculada à
Diretoria Colegiada, atuará com outros órgãos da
administração pública, tais como Receita Federal e Polícia
Federal, para coibir operações ilícitas relacionadas à aviação
civil. A GGAF também será responsável pela fiscalização da
prestação de serviços ao passageiro e pela coordenação de
operações especiais, como as que ocorrem durante o período
de férias.
A nova estrutura, idealizada com base na melhor
definição de atribuições dos cargos da agência, não gerará ônus
adicional para a União.
Internet: www.anac.gov.br (com adaptações).
Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens a seguir.
O segmento “em setembro último” (L.2) está empregado entre
vírgulas por constituir expressão adverbial intercalada entre
termos da oração de que faz parte.
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Q13.
Texto I
Talvez o distinto leitor ou a irresistível leitora sejam
naturais, caso em que me apresso a esclarecer que nada tenho
contra os naturais, antes pelo contrário. Na verdade, alguns dos
meus melhores amigos são naturais. Como, por exemplo, o
festejadíssimo cineasta patrício Geraldo Sarno, que é baiano e
é natural — pois neste mundo as combinações mais loucas são
possíveis. Certa feita, estava eu a trabalhar em sua ilustre
companhia quando ele me convidou para almoçar (os cineastas,
tradicionalmente, têm bastante mais dinheiro do que os
escritores; deve ser porque se queixam muito melhor). Aceito
o convite, ele me leva a um restaurante que, apesar de
simpático, me pareceu um pouco estranho. Por que a maior
parte das pessoas comia com ar religioso e contrito? Que prato
seria aquele que, olhos revirados para cima, mastigação
estoica, e expressão de quem cumpria dever penosíssimo, um
casal comia, entre goles de uma substância esverdeada e
viscosa que lentamente se decantava — para grande prejuízo
de sua já emética aparência — numa jarra suspeitosa? Logo fui
esclarecido, quando meu companheiro e anfitrião, os olhos
cintilantes e arregalados, me anunciou:
— Surpresa! Vais comer um almoço natural!
João Ubaldo Ribeiro. A vida natural. In: Arte e ciência de
roubar galinha. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
Acerca das ideias e das estruturas linguísticas do texto I, julgue os
itens a seguir.

Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma
verbal “comia” (R.13) poderia ser flexionada no plural.
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Q14.
A língua que falamos, seja qual for (português,
inglês...), não é uma, são várias. Tanto que um dos mais
eminentes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara, disse a
respeito: “Todos temos de ser poliglotas em nossa própria
língua”. Qualquer um sabe que não se deve falar em uma
reunião de trabalho como se falaria em uma mesa de bar. A
língua varia com, no mínimo, quatro parâmetros básicos: no
tempo (daí o português medieval, renascentista, do século XIX,
dos anos 1940, de hoje em dia); no espaço (português lusitano,
brasileiro e mais: um português carioca, paulista, sulista,
nordestino); segundo a escolaridade do falante (que resulta em
duas variedades de língua: a escolarizada e a não escolarizada)
e finalmente varia segundo a situação de comunicação, isto é,
o local em que estamos, a pessoa com quem falamos e o motivo
da nossa comunicação ■ e, nesse caso, há, pelo menos, duas
variedades de fala: formal e informal.
A língua é como a roupa que vestimos: há um traje
para cada ocasião. Há situações em que se deve usar traje
social, outras em que o mais adequado é o casual, sem falar nas
situações em que se usa maiô ou mesmo nada, quando se toma
banho. Trata-se de normas indumentárias que pressupõem um
uso “normal”. Não é proibido ir à praia de terno, mas não é
normal, pois causa estranheza.
A língua funciona do mesmo modo: há uma norma
para entrevistas de emprego, audiências judiciais; e outra para
a comunicação em compras no supermercado. A norma culta é
o padrão de linguagem que se deve usar em situações formais.
A questão é a seguinte: devemos usar a norma culta em
todas as situações? Evidentemente que não, sob pena de
parecermos pedantes. Dizer “nós fôramos” em vez de “a gente
tinha ido” em uma conversa de botequim é como ir de terno à
praia. E quanto a corrigir quem fala errado? É claro que os pais
devem ensinar seus filhos a se expressar corretamente, e o
professor deve corrigir o aluno, mas será que temos o direito de
advertir o balconista que nos cobra “dois real” pelo cafezinho?
Língua Portuguesa. Internet: <www.revistalingua.uol.com.br> (com adaptações).
De acordo com o texto acima, julgue os seguintes itens.

De acordo com o contexto, estaria também correto o emprego
do sinal indicativo de crase em “quanto a” (L.32).
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Q15.
Tempo livre

A questão do tempo livre — o que as pessoas fazem com ele, que chances eventualmente oferece o seu desenvolvimento
— não pode ser formulada em generalidade abstrata. A expressão, de origem recente — aliás, antes se dizia ócio, e este era um
privilégio de uma vida folgada e, portanto, algo qualitativamente distinto e muito mais grato —, opõe-se a outra: à de tempo nãolivre, aquele que é preenchido pelo trabalho e, poderíamos acrescentar, na verdade, determinado de fora.
O tempo livre é acorrentado ao seu oposto. Essa oposição, a relação em que ela se apresenta, imprime-lhe traços
essenciais. Além do mais, muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta, agora
como antes, mantém as pessoas sob um fascínio. Decerto, não se pode traçar uma divisão tão simples entre as pessoas em si e seus
papéis sociais. (...) Em uma época de integração social sem precedentes, fica difícil estabelecer, de forma geral, o que resta nas
pessoas, além do determinado pelas funções. Isso pesa muito sobre a questão do tempo livre. Mesmo onde o encantamento se
atenua e as pessoas estão ao menos subjetivamente convictas de que agem por vontade própria, isso ainda significa que essa
vontade é modelada por aquilo de que desejam estar livres fora do horário de trabalho.
A indagação adequada ao fenômeno do tempo livre seria, hoje, esta: “Com o aumento da produtividade no trabalho, mas
persistindo as condições de não-liberdade, isto é, sob relações de produção em que as pessoas nascem inseridas e que, hoje como
antes, lhes prescrevem as regras de sua existência, o que ocorre com o tempo livre?” (...) Se se cuidasse de responder à questão
sem asserções ideológicas, tornar-se-ia imperiosa a suspeita de que o tempo livre tende em direção contrária à de seu próprio
conceito, tornando-se paródia deste. Nele se prolonga a não-liberdade, tão desconhecida da maioria das pessoas não-livres como
a sua não-liberdade em si mesma.
Podemos esclarecer isso de maneira simples por meio da ideologia do hobby. Na naturalidade da pergunta sobre qual
hobby se tem, está subentendido que se deve ter um, provavelmente também já escolhido de acordo com a oferta do negócio do
tempo livre. Liberdade organizada é coercitiva: “Ai de ti se não tens um hobby, se não tens ocupação para o tempo livre! Então
tu és um pretensioso ou antiquado, um bicho raro, e cais em ridículo perante a sociedade, a qual te impinge o que deve ser o
teu tempo livre.” Tal coação não é, de nenhum modo, somente exterior. Ela se liga às necessidades das pessoas sob um
sistema funcional. No camping — no antigo movimento juvenil, gostava-se de acampar —, havia protesto contra o tédio e o
convencionalismo burgueses. O que os jovens queriam era sair, no duplo sentido da palavra. Passar-a-noite-a-céu-aberto equivalia
a escapar da casa, da família. Essa necessidade, depois da morte do movimento juvenil, foi aproveitada e institucionalizada pela
indústria do camping. Ela não poderia obrigar as pessoas a comprar barracas e motor homes, além de inúmeros utensílios
auxiliares, se algo nas pessoas não ansiasse por isso; mas a própria necessidade de liberdade é funcionalizada e reproduzida pelo
comércio; o que elas querem lhes é, mais uma vez, imposto. Por isso, a integração do tempo livre é alcançada sem maiores
dificuldades; as pessoas não percebem o quanto não são livres lá onde mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de
liberdade lhes foi abstraída.
T. W. Adorno. Palavras e sinais, modelos críticos 2. Maria Helena Ruschel (Trad.). Petrópolis: Vozes, 1995, p. 70-82 (com adaptações).
Considerando os sentidos e aspectos lingüísticos do texto acima,
julgue os itens de 1 a 13.
No trecho “o tempo livre tende em direção contrária à de seu
próprio conceito” (5.15-16), o acento grave indica crase da
preposição a, exigida pela regência de “contrária”, com o
pronome demonstrativo a.
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Q16.
O ofício de catador conquistou espaço em âmbito
público em 2010, com a sanção da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Após vinte anos de tramitação, a nova lei
regula a destinação dos produtos com ciclo de vida durável,
integrando o poder público, as empresas e a população na
gestão dos resíduos. Os estados e municípios deverão adotar os
novos parâmetros até agosto de 2014, caso contrário, não
receberão recursos da União. Nesse contexto, a lei propõe
incentivos dos municípios para a organização desses
trabalhadores em cooperativas, em detrimento do trabalho
autônomo dos catadores de rua. A maioria dos catadores
autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada,
sem acesso ao mercado de trabalho formal. Em muitos casos,
são dependentes químicos ou alcoólatras, e não têm horários
estabelecidos para o trabalho. Entre as razões para preferir a
informalidade, estão a liberdade para estabelecer horários, a
desconfiança da hierarquia das cooperativas, o pagamento

semanal em vez de diário e a incompatibilidade com a forma da
organização.19
Emily Almeida. Emancipação dos catadores.
In: Darcy, set.-out./2013 (com adaptações).
A respeito dos aspectos estruturais e interpretativos do texto acima,
julgue os seguintes itens.

O período “Os estados e municípios (...) recursos da União” (L.6-8) poderia ser reescrito, sem que houvesse prejuízo para a
sua gramática e significação, da seguinte maneira: A menos
que adotem os novos parâmetros até agosto de 2014, os
estados e municípios receberão recursos da União.
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Q17.
A democracia já não se reduz a uma esperança, não é
mais uma questão, não é apenas um direito, não é somente o
apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um
grande povo como o romano: é mais, é tudo nas sociedades
modernas. De mera previsão, converteu-se em fato; de opinião
controversa, transformou-se em realidade viva; deixou de ser
puro direito para ser direito e força; passou de simples
fenômeno local a lei universal e onipotente.
Enquanto alguns discutem ainda se ela deve ser, já ela
é. Como o crescer silencioso, mas incessante, do fluxo do
oceano, sobe e espraia-se calada, mas continuamente. Cada
onda que se aproxima, e recua depois, estende os limites do
poderoso elemento. Os espíritos que não veem muito
deixam-se dormir, entretanto, recostados indolentemente à
margem que as águas não tardarão em invadir, porque a
enchente cresce linha a linha sem que a percebam, e, como a
onda retrocede sempre, parece-lhes que, retrocedendo, perdeu
todo o terreno vencido. Embora alguma onda mais impetuosa,
como que os advertindo, jogue de longe sobre eles a espuma.
Riem dela, porque a veem retrair-se logo após; persuadidos de
que têm subjugado o oceano quando mandam pelos seus
serviçais antepor-lhe a cautela de algum quebra-mar que dure
pela vida de uma ou duas gerações. Cuidam ter desse modo
segurado a sua casa e o futuro dos filhos. Mas o frágil
anteparo, minado pela ação imperceptível das águas,
esboroa-se um bom dia, malogrando-lhes os cálculos, quando
não mais que isso.
A aristocracia teve a sua época e passou. A realeza
teve a sua, e extinguiu-se também. Chegou a vez da
democracia, e esta permanecerá para sempre. Por quê? Porque
a aristocracia era a sujeição de todos a poucos, era o privilégio,
a hereditariedade, que, na propriedade individual, é legítima,
por ser consequência do trabalho, mas que, em política, é
absurda, porque exclui do governo a vontade dos governados
e submete o merecimento à incapacidade. A realeza também
era o privilégio, ainda mais restrito, mais concentrado,
personificado em um indivíduo, circunscrito a uma família.
A democracia, essa é a negação das castas, das exclusões
arbitrárias, e a consagração do direito: por isso, não morre.
Rui Barbosa. Obras completas de Rui Barbosa.
Vol. I (1865-1871), tomo I, p. 19-20. Internet:
(com adaptações).

Julgue os itens relativos às ideias e a aspectos
linguísticos do texto acima.

Conservando-se a coerência e correção gramatical do texto, o
primeiro período do primeiro parágrafo poderia ser assim
reescrito: A democracia deixou de ser apenas uma esperança,
uma questão, um direito; abdicou de seu papel de mero
apanágio de uma cidade adornada como Atenas ou de um povo
admirável como os romanos: hoje, para as sociedades
modernas, ela é mais, é tudo.
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Q18.

Internet: <http://portal3.tcu.gov.br> (com adaptações).

Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da
República, julgue os seguintes itens, a respeito do expediente
oficial acima apresentado.

Dado o emprego de “Atenciosamente” como fecho do
documento, é correto inferir que as autoridades às quais o
expediente se destina pertencem, necessariamente, à mesma
hierarquia do remetente.
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Q19.
Senhor Ministro,
Convido Vossa Excelência a participar da sessão de
encerramento do Fórum Nacional da Educação Básica, a se realizar
em 18 de maio de 2014, às 20 horas, no auditório do Ministério da
Educação, localizado na Esplanada dos Ministérios, nesta capital.

Considerando o fragmento de comunicação oficial acima, julgue os
itens a seguir, com base no Manual de Redação da Presidência
da República.

Caso o remetente dessa comunicação seja um ministro de Estado, o fecho adequado será Atenciosamente.
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Q20.
Julgue os seguintes itens, relativos ao formato e à adequação da
linguagem das comunicações oficiais, com fundamento no Manual
de Redação da Presidência da República.
Caso o chefe do setor de comunicação social de uma autarquia
federal vinculada a determinado ministério queira
comunicar-se com o ministro de Estado respectivo, para tratar
de assunto de interesse público, o documento oficial a ser por
ele utilizado para esse fim será a mensagem, cujo fecho deverá
conter a expressão Respeitosamente, por se dirigir a
autoridade hierarquicamente superior.
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Q21.
A respeito de tipos de computadores e sua arquitetura de
processador, julgue os itens subsequentes.
Um processador moderno de 32 bits pode ter mais de um
núcleo por processador.
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Q22.

Considerando a figura acima, que mostra uma tela do Internet Explorer 8.0, os conceitos básicos e os modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet, julgue os itens a seguir.
Ao se clicar a opção

, será acionado um sistema de
segurança que garante a proteção contra vírus e trojans.
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Q23.
Julgue os próximos itens, no que se refere a ferramentas e
aplicativos de Internet e a noções básicas de segurança da
informação.
O recurso de gerenciamento de direitos de informação do Microsoft Outlook (IRM) é utilizado para restringir permissões
relativas a encaminhamento, impressão ou cópia de mensagens.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Redes de computadores / Segurança de redes
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SEGURANçA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q24.
No que diz respeito à segurança em redes, julgue os próximos itens.

Para bloquear um ataque de XSS (cross-site script) a uma
aplicação web, é suficiente desativar o suporte a XML no
navegador do usuário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Redes de computadores / Segurança de redes
Fonte: ESPECIALISTA TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q25.
No que se refere aos tipos de ataques a aplicações web, julgue os
próximos itens.

O SQL Injection caracteriza-se por permitir que, ao se fazer
um POST via formulário HTTP, a codificação base64 retorne
todos os comandos que um banco SQL suporte.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de segurança
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO I - ADMINISTRATIVO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q26.
Julgue os itens subsecutivos, referentes a conceitos de tecnologia da
informação.
O conceito de confidencialidade refere-se a disponibilizar
informações em ambientes digitais apenas a pessoas para as
quais elas foram destinadas, garantindo-se, assim, o sigilo da
comunicação ou a exclusividade de sua divulgação apenas aos

usuários autorizados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Segurança da informação / Firewalls e regras de isolamento e proteção de redes; Virtual private network (VPN)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q27.
Julgue os próximos itens, no que se refere a ferramentas e
aplicativos de Internet e a noções básicas de segurança da
informação.
Um firewall permite detectar e bloquear acessos a anexos
de emails suspeitos, bem como detectar e desativar vírus
que contaminaram um computador ou uma rede.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Segurança da informação / Procedimentos de backup
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Federal / 2013 / CESPE

Q28.
Julgue os itens subsequentes, relativos a segurança da informação,
procedimentos, práticas e outros aspectos.
Imediatamente após a realização de um becape incremental
utilizando-se um software próprio de becape, há expectativa
de que esteja ajustado o flag archive de todos os arquivos
originais que foram copiados para uma mídia de becape.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q29.
Considerando os conectivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas
representem proposições lógicas simples, julgue os itens seguintes
acerca da lógica proposicional.
A sentença “Os candidatos aprovados e nomeados estarão
subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais” é uma
proposição lógica composta.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)
Fonte: TéCNICO EM REGULAçãO DE SAúDE SUPLEMENTAR / ANS / 2013 / CESPE

Q30.

Considerando que P, Q e R sejam proposições simples e que

, julgue o item abaixo.

A tabela mostrada a seguir corresponde à tabela-verdade da
proposição S.

.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional)
Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Federal / 2009 / CESPE

Q31.
Uma proposic■a■o e■ uma declarac■a■o que pode ser
julgada como verdadeira — V —, ou falsa — F —, mas
na■o como V e F simultaneamente. As proposic■o■es sa■o,frequentemente,
simbolizadas por letras maiu■sculas: A, B, C, D etc.
As proposic■o■es compostas sa■o expresso■es
construi■das a partir de outras proposic■o■es,
usando-se si■mbolos lo■gicos, como nos casos a seguir.
, lida como “se A, enta■o B”, tem valor lo■gico F quando
A for V e B for F; nos demais casos, sera■ V;
, lida como “A ou B”, tem valor lo■gico F quando A e B
forem F; nos demais casos, sera■ V;
, lida como “A e B”, tem valor lo■gico V quando A e B
forem V; nos demais casos, sera■ F;
- ¬A e■ a negac■a■o de A: tem valor lo■gico F quando A for V, e
V, quando A for F.
Uma seque■ncia de proposic■o■es A1, A2, ..., Ak e■ uma
deduc■a■o correta se a u■ltima proposic■a■o, Ak, denominada conclusa■o,
e■ uma conseque■ncia das anteriores, consideradas V e denominadas premissas.
Duas proposic■o■es sa■o equivalentes quando te■m os mesmos valores lo■gicos
para todos os possi■veis valores lo■gicos

das proposic■o■es que as compo■em.
A regra da contradic■a■o estabelece que,
se, ao supor verdadeira uma proposic■a■o P, for obtido que a proposic■a■o
e■ verdadeira, enta■o P na■o pode ser verdadeira; P tem de ser falsa.
A partir dessas informac■o■es, julgue os itens os itens subsequentes.
Se A for a proposic■a■o “Todos os policiais sa■o honestos”, enta■o a proposic■a■o ¬A estara■ enunciada corretamente por “Nenhum policial e■ honesto”.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q32.
P1: Os clientes europeus de bancos suíços estão regularizando sua
situação com o fisco de seus países.
P2: Se os clientes brasileiros de bancos suíços não fazem o mesmo
que os clientes europeus, é porque o governo do Brasil não tem
um programa que os incite a isso.
Considerando que as proposições P1 e P2 apresentadas acima sejam
premissas de um argumento, julgue os itens a seguir, relativos à
lógica de argumentação.
O argumento formado pelas premissas P1 e P2 e pela conclusão
“Os clientes brasileiros de bancos suíços não estão
regularizando sua situação com o fisco de seu país.” é um
argumento válido.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TRE/BA / 2010 / CESPE

Q33.
Os 100 empregados de uma empresa foram convocados
para escolher, entre 5 opções, o novo logotipo da empresa.O empregado poderá escolher, no momento do voto, a cédula I ou
a cédula II. Caso ele escolha a cédula I, deverá listar as 5 opções de
logotipo, na ordem de sua preferência, que serão assim pontuadas: 1.ª – 5 pontos; 2.ª – 4 pontos; 3.ª – 3 pontos; 4.ª – 2 pontos; 5.ª – 1
ponto. Se escolher a cédula II, deverá indicar 3 das 5 opções, e cada
uma receberá 3 pontos. Acerca dessa escolha de logotipo, julgue os itens seguintes.

Considerando que não haverá votos brancos ou nulos, o
número de votos distintos possíveis para cada empregado é
igual a 130.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ADMINISTRADOR / DETRAN/DFT / 2010 / CESPE

Q34.
Considere que, em uma amostra composta por 210 pessoas
atendidas em unidade de atendimento do DETRAN, 105 foram ao DETRAN para resolver pendências relacionadas à documentação
de veículos; 70, para resolver problemas relacionados a multas; e 70, para resolver problemas não relacionados à documentação de
veículos ou a multas. A respeito dessa situação hipotética, julgue os
itens de 19 a 21.
Caso se selecionem, ao acaso, duas pessoas, entre as 210 da
amostra, a probabilidade de que ambas tenham procurado a
unidade do DETRAN para solucionar pendências relacionadas
à documentação de veículos ou que a tenham procurado para
resolver problemas relacionados a multas será superior a 1/6.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ADMINISTRADOR / SGA/AC / 2008 / CESPE

Q35.

Uma palavra sobre

símbolos de

consiste dos próprios símbolos de

, como, por exemplo, 00, 01, 000, 001, 1001 etc.Uma palavra tem comprimento

conjunto de todas as palavras sobre
comprimento

, 0 e 1, e também de uma concatenação de qualquer dos

quando possui

símbolos. Defina por

o

que têm

. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

O conjunto

contém exatamente 16 palavras.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - ADMINISTRAçãO / BASA / 2012 / CESPE

Q36.
Em seu testamento, um industrial doou 3/16 de sua fortuna para uma instituição que se dedica à alfabetização de jovens e
adultos; 1/10, para uma entidade que pesquisa medicamentos para combater a doença de Chagas; 5/16, para sua companheira; e o restante para seu único
filho.
A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem.

A instituição que se dedica à alfabetização de jovens e adultos
e a entidade que pesquisa medicamentos para combater a
doença de Chagas receberam, juntas, menos de 25% da fortuna
do industrial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais
Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/ES / 2010 / CESPE

Q37.
Considerando que os tempos de serviço, em anos, de 3 servidores
públicos estejam em progressão geométrica e tenham média
aritmética igual a 7 anos, e sabendo que a média geométrica entre
o menor e o maior tempo de serviço é 6 anos, julgue os itens
seguintes.

Se os tempos de serviço estiverem em ordem crescente, a razão
da progressão geométrica será inferior a 2,5.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais
Fonte: SOLDADO / Polícia Militar/ES / 2010 / CESPE

Q38.
Considerando que o triângulo ABC seja retângulo no vértice A, que
a hipotenusa desse triângulo meça 10 cm e que AH seja a altura
desse triângulo relativa ao vértice A, julgue os itens que se seguem.

Se esse triângulo for isósceles, então a altura AH medirá 5 cm.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q39.
Quanto à teoria geral da administração, julgue os itens seguintes.
Conforme a teoria estruturalista, as recompensas materiais
constituem a melhor fonte de motivação para os funcionários.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q40.
Com relação às principais abordagens da administração, julgue os
itens a seguir.

Entre as ideias apresentadas na teoria geral dos sistemas
desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy,
incluem-se a interdependência entre as partes — teoria
segundo a qual, o todo é formado por partes interdependentes
— e o tratamento complexo da realidade complexa —
concepção que se refere à necessidade de aplicar diferentes
enfoques para se compreender realidades cada vez mais
complexas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Princípios e sistemas de administração federal
Fonte: AGENTE PENITENCIáRIO FEDERAL / DEPEN / 2013 / CESPE

Q41.
Com referência à administração pública e seus agentes, julgue os
itens subsequentes.
O princípio da impessoalidade, referido na Constituição Federal de 1988, nada mais é que o clássico princípio da
finalidade, o qual impõe ao administrador público que só
pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente
aquele que a norma de direito indica como objetivo do ato, de
forma impessoal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Princípios e sistemas de administração federal
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q42.
Julgue os itens a seguir, referentes a atos administrativos.
A administração está obrigada a divulgar informações a
respeito dos seus atos administrativos, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade das pessoas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Princípios e sistemas de administração federal
Fonte: ADMINISTRADOR / SEAPA/DFT / 2009 / CESPE

Q43.
Julgue os itens que se seguem, relativos aos princípios básicos
da administração pública e às modalidades de poderes
administrativos.
O princípio da eficiência administrativa não foi
expressamente previsto no texto da promulgação da CF.Ademais, segundo a doutrina jurídica majoritária, tal
princípio não pode ser inteiramente confundido com a noção
estrita de eficiência econômica.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Administração financeira e orçamentária / Princípios orçamentários
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2012 / CESPE

Q44.
Com relação à função e aos princípios do orçamento público, julgue
os itens a seguir.
De acordo com o princípio da economicidade, deve-se
operacionalizar ao mínimo custo possível, tendo em vista que
os recursos públicos são escassos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Administração financeira e orçamentária / Diretrizes orçamentárias
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q45.
Acerca do orçamento público e do papel do Estado nas finanças
públicas, julgue os itens a seguir.

Para evitar dupla contagem, os registros das receitas e despesas
na lei orçamentária anual (LOA) devem ser realizados pelos
seus valores líquidos, abatendo os impostos e as taxas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Administração financeira e orçamentária / Diretrizes orçamentárias
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q46.
Tendo em vista as normas que regem o orçamento público, julgue
os itens que se seguem. Nesse sentido, considere que PPA se refere
ao plano plurianual; LDO, à lei de diretrizes orçamentárias; e LOA,
à lei orçamentária anual.

No Brasil, a LOA é, de fato, composta por três orçamentos: o
fiscal, o da seguridade social e o de investimento das empresas
estatais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Administração financeira e orçamentária / Diretrizes orçamentárias
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q47.
Julgue os itens subsequentes, relativos ao orçamento público no Brasil.

De acordo com a lei orçamentária anual, os orçamentos das
empresas estatais dependentes e independentes constam do
orçamento de investimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Administração financeira e orçamentária / SIDOR e SIAFI
Fonte: AGENTE TéCNICO DE INTELIGêNCIA - CONTABILIDADE / ABIN / 2010 / CESPE

Q48.
Julgue os itens a seguir, a respeito dos elementos essenciais do
registro contábil no setor público.
A data da ocorrência da transação e o número de controle para
identificar os registros eletrônicos que integram um mesmo
lançamento contábil estão entre os elementos essenciais do
registro contábil no setor público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Administração financeira e orçamentária / Receita pública: categorias, fontes, estágios e dívida ativa
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q49.
A respeito de receita pública e dívida, julgue os itens que se
seguem.

A inclusão do contribuinte na dívida ativa tem como requisito
a apuração da certeza e liquidez da dívida.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Administração financeira e orçamentária / Restos a pagar
Fonte: ANALISTA DE ORçAMENTO / MPU / 2010 / CESPE

Q50.
Julgue os próximos itens, acerca dos restos a pagar no orçamento
público.
A inscrição e o cancelamento de restos a pagar não
processados são controlados em contas do passivo
compensado, enquanto o controle dos saldos inscritos, tanto os
pagos quanto os não pagos, é feito em contas do ativo
compensado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Ética no serviço público: comportamento profissional, atitudes no serviço, organização do trabalho, prioridade em serviço

Fonte: ADMINISTRADOR / SGA/AC / 2008 / CESPE

Q51.
Acerca do processo grupal nas organizações, julgue os itens a
seguir.
A organização horizontal do trabalho em equipe caracterizase pela existência de um líder e seus subordinados na cadeia
formal de comando da organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crime consumado e tentado
Fonte: PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL, CATEGORIA I / PGE/DF / 2013 / CESPE

Q52.
Marcos, imbuído de animus necandi, disparou tiros de
revólver em Ricardo por não ter recebido deste pagamento referente
a fornecimento de maconha. Apesar de ferido gravemente, Ricardo
sobreviveu. Marcos, para chegar ao local onde Ricardo se
encontrava, foi conduzido em motocicleta por Rômulo, que sabia
da intenção homicida do amigo, embora desconhecesse o motivo,
e concordava em ajudá-lo. Ricardo foi atingido pelas costas
enquanto caminhava em via pública, e Marcos e Rômulo, ao verem
a vítima tombar, fugiram, supondo tê-la matado.

Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.
Houve desistência voluntária, pois os agentes fugiram do local
ao perceberem a vítima tombar no chão, sem disparar o tiro de
misericórdia.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Concurso de crimes
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/AL / 2012 / CESPE

Q53.
No que concerne a concurso de crimes, crimes contra o patrimônio
e crimes contra a dignidade sexual, julgue os itens a seguir.
Em relação ao concurso de crimes, o Código Penal (CP) adota
o sistema do cúmulo material e o da exasperação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes / Crimes contra a pessoa
Fonte: OFICIAL - ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DFT / 2010 / CESPE

Q54.

Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no
direito penal.
Um médico praticou aborto de gravidez decorrente de
estupro, sem autorização judicial, mas com consentimento da
gestante. Nessa situação, o médico deverá responder por
crime, já que provocar aborto sem autorização judicial é
sempre punível, segundo o CP.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes / Crimes contra a administração pública
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q55.
Com base nas normas de direito penal vigentes, julgue os próximos
itens.
Funcionário público que, estando fora de sua função, mas em
razão do cargo que ocupa, exige para si, por meio de interposta
pessoa, vantagem pecuniária indevida pratica o crime de
corrupção passiva.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes / Crimes contra a administração pública
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - DIREITO / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q56.
Acerca do direito penal, julgue os itens seguintes.
Se A, funcionário público, na companhia de B, que sabe da
qualidade funcional de A, retardar ato de seu ofício,
infringindo dever funcional, a pedido de terceiro, ambos
responderão por prevaricação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes / Crimes contra a administração pública
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STJ / 2008 / CESPE

Q57.
Julgue os itens a seguir, acerca do concurso de pessoas e dos
crimes contra a administração pública.
Pratica o crime de advocacia administrativa o funcionário
público que, valendo-se da qualidade de funcionário,
responde, por ofício público, às insinuações feitas à sua
pessoa em requisição de abertura de inquérito policial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Penal / Crimes / Concurso de pessoas
Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/ES / 2009 / CESPE

Q58.
Com relação a direito penal, julgue os seguintes itens.
A teoria do domínio do fato, que rege o concurso de pessoas,
não se aplica aos delitos omissivos, sejam estes próprios
ou impróprios, e deve ser substituída pelo critério da
infringência do dever de agir.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Organização administrativa da União: Administração direta e indireta
Fonte: ANALISTA DE GESTãO CORPORATIVA - ADVOGADO / HEMOBRAS / 2008 / CESPE

Q59.
A respeito do direito administrativo, julgue os itens abaixo.
As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de
direito privado, integrantes da administração pública
indireta, criadas mediante autorização legal, podendo ser
constituídas sob qualquer forma de sociedade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais (Lei nº 8.112/1990)
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q60.
Um servidor, pregoeiro de determinado órgão público
federal, utilizava-se da função para favorecer indevidamente um
grupo de empresas nas licitações realizadas pelo órgão. Por meio de
auditoria interna, descobriu-se o esquema fraudulento, e um
processo administrativo disciplinar foi instaurado para a apuração
dos fatos e eventual responsabilização do servidor.
Com base nessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

A autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar
instaurado contra o servidor deve acatar, em regra, o relatório
final da comissão processante.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais (Lei nº 8.112/1990)
Fonte: CONTADOR / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q61.
Em relação ao controle e à responsabilidade civil da administração,
julgue os itens subsequentes.
Uma infração administrativa de impontualidade de um servidor
causa a sua responsabilidade administrativa e também
acarreta sua responsabilidade penal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais (Lei nº 8.112/1990)
Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q62.
Acerca dos agentes públicos, julgue os itens subsequentes.
A aprovação em concurso público é condição necessária para
que o servidor público seja investido em cargo ou função
pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais (Lei nº 8.112/1990)
Fonte: ADVOGADO DA UNIãO / AGU / 2009 / CESPE

Q63.
Ora, um Estado funcionalmente eficiente demanda um
Direito Público que privilegie, por sua vez, a funcionalidade. Um
Direito Público orientado por uma teoria funcional da eficiência.
(...)
A administração privada é sabidamente livre para
perseguir as respectivas finalidades a que se proponha e, assim,
a falta de resultados não traz repercussões outras que as
decorrentes das avenças privadas, como ocorre, por exemplo, nas
relações societárias. Distintamente, a administração pública está
necessariamente vinculada ao cumprimento da Constituição e, por
isso, os resultados devem ser alcançados, de modo que se não o
forem, salvo cabal motivação da impossibilidade superveniente,
está-se diante de uma violação praticada pelo gestor público, pois
aqui existe relevância política a ser considerada.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Quatro paradigmas do direito administrativo
pós-moderno. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2008, p. 110-11 (com adaptações).
Considerando o texto acima e com base nos princípios que regem
a administração pública, julgue os próximos itens.
Segundo o STF, a falta de defesa técnica por advogado, no
âmbito de processo administrativo disciplinar, não ofende a CF. Da mesma forma, não há ilegalidade na ampliação da
acusação a servidor público, se, durante o processo
administrativo, forem apurados fatos novos que constituam
infração disciplinar, desde que rigorosamente observados os
princípios do contraditório e da ampla defesa. O referido
tribunal entende, também, que a autoridade julgadora não
está vinculada às conclusões da comissão de processo

administrativo disciplinar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais (Lei nº 8.112/1990)
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2009 / CESPE

Q64.
Com relação à Lei n.º 8.112/1990, em cada um dos itens
seguintes é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Gustavo, que detém cargo efetivo federal, foi nomeado
para ocupar cargo em comissão. Logo depois, foi
nomeado para ter exercício em outro cargo de confiança,
como interino. Nesse caso, a situação de Gustavo é ilegal,
já que estaria ocupando três cargos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais (Lei nº 8.112/1990)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/CE / 2008 / CESPE

Q65.
Com relação ao processo administrativo disciplinar, julgue os
itens que se seguem.
Se um contribuinte pleitear concessão ou reconhecimento de
benefício fiscal a sua empresa perante repartição fazendária
cujo dirigente é sócio em partes iguais da referida empresa,
mas sem funções gerenciais, o dirigente da repartição
fazendária deverá comunicar o fato à autoridade superior e
realizar todos os atos inerentes ao seu cargo, salvo se for
expressamente desautorizado por aquela autoridade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes públicos / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais (Lei nº 8.112/1990)
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2008 / CESPE

Q66.
A Lei n.º 8.112/1990, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, tem por objetivo conferir direitos e deveres a pessoa
legalmente investida em cargo público. Considerando o texto
originário da citada lei e as alterações posteriores, julgue os itens
que se seguem.
A vacância do cargo público decorrerá somente no caso de
exoneração a pedido.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei nº 8.666/1993)
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q67.
Determinado ente da administração pública deseja realizar
procedimento licitatório para a contratação de serviços de segurança
patrimonial armada para seu edifício sede.
Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens.

O valor estimado da contratação é determinante na escolha da
modalidade licitatória a ser adotada: concorrência pública,
tomada de preços, convite ou pregão.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei nº 8.666/1993)
Fonte: ADMINISTRADOR / SUFRAMA / 2014 / CESPE

Q68.
Com relação a organização administrativa e licitação, julgue os
itens a seguir.

Caso, em razão de fortes chuvas em determinado município,
uma represa se rompa e ocasione alagamento em alguns
bairros, e, em razão desse fato, o governo local decrete estado
de calamidade pública, poderá o município valer-se da
inexigibilidade de licitação para realizar obras de reparo da
represa e evitar novos alagamentos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei nº 8.666/1993)
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q69.
A respeito de licitação pública, julgue os itens.
A licitação na modalidade concurso dispensa as formalidades
específicas da concorrência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei nº 8.666/1993)
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q70.
Com relação à licitação pública no Brasil, julgue os itens a seguir.
No caso de licitação dispensada, a administração pública figura
na condição de sujeito ativo, cujo interesse é ceder parte do seu
patrimônio, vender bens ou prestar serviços.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei nº 8.666/1993)
Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2013 / CESPE

Q71.
Acerca de licitação, julgue os itens seguintes.
Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial, com
antecedência mínima de quarenta dias.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei nº 8.666/1993)
Fonte: SUPORTE à GESTãO - DIREITO / INPI / 2013 / CESPE

Q72.
A respeito das normas sobre licitação, julgue os itens a seguir.
Caso a administração precise adquirir materiais,
equipamentos ou gêneros que só podem ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, dizse que a licitação é inexigível, sendo vedada, entretanto, a
preferência de marca.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Licitações: modalidades, dispensa e inexigibilidade (Lei nº 8.666/1993)
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2009 / CESPE

Q73.
Acerca dos dispositivos da Lei de Licitações, julgue os itens a
seguir.
A alienação de bens imóveis da administração pública direta
e indireta independe da autorização legislativa, bastando a
realização de avaliação prévia e de licitação na modalidade
de concorrência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poderes hierárquico, disciplinar e regulamentar
Fonte: ASSISTENTE EM CIêNCIA E TECNOLOGIA I - TEMA VII/ APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TéCNICO / MCTI / 2012 / CESPE

Q74.
Julgue os itens que se seguem, acerca de agentes públicos e poderes
administrativos.
O poder disciplinar possibilita sancionar os particulares que
não cumprem seus deveres, como, por exemplo, deixar de
pagar as taxas cobradas pela administração pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes administrativos / Poder de polícia
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2010 / CESPE

Q75.
Acerca dos atos e dos poderes administrativos, julgue os itens a
seguir.
Quando um fiscal apreende remédios com prazo de validade
vencido, expostos em prateleiras de uma farmácia, tem-se
exemplo do poder disciplinar da administração pública.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Conceito, requisitos e atributos
Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q76.
Julgue os itens subsecutivos, a respeito dos atributos dos atos
administrativos.

A imperatividade é atributo indissociável dos atos
administrativos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécies
Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - ATUARIAL / MPU / 2015 / CESPE

Q77.
Acerca dos atos administrativos, julgue os itens subsequentes.

O ato que aplica determinada sanção a um servidor público
configura exemplo de ato constitutivo, que se caracteriza por
criar, modificar ou extinguir direitos.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos / Classificação e espécies
Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES TERRESTRES - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE

Q78.
Com relação ao regime jurídico administrativo, julgue os itens
subsequentes.
O Congresso Nacional, por ser um órgão legislativo, não
pratica atos administrativos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q79.
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens subsequentes.

Os direitos e as garantias fundamentais previstos na CF são
ilimitados, não podendo haver limites para a sua aplicação,
uma vez que eles são considerados normas constitucionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2012 / CESPE

Q80.
A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF,
julgue os itens a seguir.
A gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de
casamento é direito de todas as pessoas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - DIREITO / ABIN / 2010 / CESPE

Q81.
Com relação à ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), aos direitos e garantias individuais e ao princípio da
legalidade, julgue os itens subsequentes.

O entendimento do direito constitucional relativo à casa
apresenta maior amplitude que o do direito privado, de modo
que bares, restaurantes e escritórios, por exemplo, são locais
assegurados pelo direito à inviolabilidade de domicílio.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos e deveres individuais e coletivos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STF / 2008 / CESPE

Q82.
A respeito do direito constitucional, julgue os itens seguintes.
É cabível o estabelecimento de restrições ao direito de
liberdade de manifestação do pensamento para evitar lesão
a um outro preceito fundamental.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos políticos
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE

Q83.
Com base nos direitos e garantias fundamentais expressos na CF,
julgue os itens seguintes.
As inelegibilidades, como impedimentos ao exercício do
direito de ser votado, constituem exceções e, portanto, se
circunscrevem às taxativamente previstas no texto
constitucional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Poder Executivo: atribuições e responsabilidades do presidente da República
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q84.
A respeito do Poder Executivo, julgue os itens que se seguem.
Para que o vice-presidente da República realize viagem para o
exterior por um período de 23 dias, será necessária licença do Congresso Nacional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos
Fonte: ARQUIVISTA / DPU / 2016 / CESPE

Q85.

Com relação à classificação de documentos de arquivo, julgue os
próximos itens.

O princípio de divisão funcional utilizado no agrupamento dos
documentos de arquivo dá origem ao plano de classificação de
documentos de arquivo, respeitada a razão de ser do próprio
documento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2012 / CESPE

Q86.
Acerca de conceitos e princípios arquivísticos, julgue os itens que
se seguem.
Os arquivos correntes armazenam documentos de valor
secundário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Arquivística: princípios e conceitos
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANCINE / 2012 / CESPE

Q87.
Acerca dos princípios, dos conceitos e da legislação arquivística,
julgue os itens a seguir.

Uma maneira encontrada para resolver vários problemas
dos arquivos é dividi-los em arquivos correntes, intermediários
e permanentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão da informação e de documentos / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de
documentos
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q88.
No que se refere à arquivologia, julgue os itens que se seguem.
O protocolo visa, sobretudo, a identificação de metadados,
com os quais são possíveis o controle e o acesso aos
documentos de arquivo.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Arquivologia / Gestão da informação e de documentos / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de
documentos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / CNJ / 2013 / CESPE

Q89.
Acerca de protocolo, julgue os itens subsecutivos.
O controle da tramitação dos documentos pelos vários setores
de uma organização é uma atividade de protocolo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão da informação e de documentos / Classificação de documentos de arquivo
Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q90.
Acerca dos instrumentos de gestão, avaliação e classificação
documental, julgue os itens seguintes.

Situação hipotética: Uma instituição de ensino, com unidades
em várias regiões do país, possui um arquivo geral que
centraliza os documentos de todas as suas unidades vinculadas.
Assertiva: Nessa situação, a criação desse arquivo geral
deu-se em função da classificação dos arquivos pela natureza
dos documentos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão da informação e de documentos / Arquivamento, acondicionamento, armazenamento e ordenação de documentos
de arquivo
Fonte: TéCNICO ADMINISTRAçãO DE EMPRESA DE COMUNICAçãO PúBLICA - ADMINISTRAçãO / EBC / 2011 / CESPE

Q91.
A respeito do plano de classificação de documentos e das rotinas de
arquivamento destes, julgue os itens subsecutivos.
Os sobrenomes que referem grau de parentesco (filho,
sobrinho, neto) devem vir acompanhados do último sobrenome
na alfabetação. Por exemplo: José Maria de Sousa Sobrinho
deve entrar como Sousa Sobrinho, José Maria.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão da informação e de documentos / Arquivamento, acondicionamento, armazenamento e ordenação de documentos
de arquivo
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2009 / CESPE

Q92.

Uma das principais funções do arquivo é permitir o acesso rápido
e eficiente aos documentos. Essa função somente pode ser
cumprida se os documentos forem organizados de maneira lógica
e racional, respeitando as características dos documentos de
arquivo. Quanto aos métodos de arquivamento, julgue os itens
subsequentes.
A localização dos documentos de arquivo nos métodos de
arquivamento do sistema direto depende de um índice ou de
um código.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Preservação e conservação de documentos de arquivo
Fonte: ARQUIVISTA / DPU / 2016 / CESPE

Q93.
Existem estratégias de preservação e estratégias de manutenção de
documentos arquivísticos digitais. As estratégias de manutenção
incluem

a redundância e a localização geográfica.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Atualidades / Segurança
Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q94.
Um avião carregado com quinhentos quilos de drogas caiu
em Bocaina, a 305 km de São Paulo. O acidente ocorreu depois que
o piloto tentou aterrissar a aeronave em uma pista de pouso rural às
margens de uma rodovia. Policiais acompanhavam a ação e houve
troca de tiros com dois homens que esperavam pela mercadoria.
O Globo, 27/9/2013, p. 7 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
diversos aspectos que envolvem o tema por ele abordado, julgue os
próximos itens.

O tráfico de drogas ilícitas integrou-se ao contexto da
sociedade contemporânea: atuando com desenvoltura pelo
mundo afora, ele também se globalizou, constituindo uma das
mais lucrativas atividades do crime organizado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Atualidades / Sociedade
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADOR / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q95.

Em meados do mês de julho deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) realizou, de acordo com muitos
especialistas da área, a maior interferência no mercado de telefonia
móvel brasileiro desde sua origem, em 1998, alegando problemas
na qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras. Com relação
a esse assunto, julgue os próximos itens.
As quatro grandes operadoras do mercado brasileiro de
telefonia celular foram penalizadas pela ANATEL com a
suspensão de suas atividades e a aplicação de multas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Atualidades / Energia
Fonte: AGENTE DE POLíCIA / Polícia Federal / 2009 / CESPE

Q96.
Com relac■a■o a■ Usina Hidrele■trica de Itaipu e ao acordo firmado entre Brasil e Paraguai, em julho de 2009, no qual sa■o revistas cla■usulas do Tratado
de Itaipu, julgue os itens que se seguem.
Em contrapartida a■s concesso■es brasileiras, o Paraguai autorizou no acordo a instalac■a■o, em seu territo■rio, do gasoduto Patago■nia-Sa■o Paulo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2009 / CESPE

Q97.
Afora a retórica, nenhum país assumiu em
compromissos concretos de reduzir emissões de gases
poluentes, o que só foi feito cinco anos depois, em 1997, no
Japão, onde foi adotado o Protocolo de Kyoto. Foi nessa
ocasião que as esperanças e os sonhos gerados em
começaram a se chocar com a realidade. Os países
industrializados aceitaram reduzir modestamente suas
emissões nos 15 anos seguintes (até 2012), mas os demais
(incluindo China, Índia e Brasil) não aceitaram nenhuma
limitação, usando argumentos de natureza política.
José Copenhague Goldemberg. Sonhos e realidades. In:
O Estado de S.Paulo, 15/6/2009, p. A2 (com adaptações).
Com relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.

Os signatários do Protocolo de Kyoto se
comprometeram a reduzir a emissão de dióxido de
carbono (CO2), um dos gases responsáveis pelo
aquecimento global.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Legislação Especial / Lei nº 11.343/2006: apenas aspectos penais e processuais penais
Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q98.
Julgue os itens subsecutivos, referentes ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e ao Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas (Lei nº 11.343/2006).
Será isento de pena um namorado que ofereça droga a sua
namorada, eventualmente e sem objetivo de lucro, para juntos
eles a consumirem.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Legislação Especial / Lei nº 11.343/2006: apenas aspectos penais e processuais penais
Fonte: ANALISTA PROCESSUAL / MPU / 2010 / CESPE

Q99.
Julgue os próximos itens, relativos a direito penal.
Em relação ao crime de tráfico de drogas, considera-se, tráfico
privilegiado o praticado por agente primário, com bons
antecedentes criminais, que não se dedica a atividades
criminosas nem integra organização criminosa, sendo-lhe
aplicada a redução de pena de um sexto a dois terços,
independentemente de o tráfico ser nacional ou internacional
e da quantidade ou espécie de droga apreendida, ainda que a
pena mínima fique aquém do mínimo legal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Legislação Especial / Lei nº 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais): apenas aspectos penais e processuais penais
Fonte: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HíDRICOS - DIREITO / IEMA/ES / 2007 / CESPE

Q100.
Julgue os itens que se seguem, acerca dos crimes ambientais e das leis que os prescrevem.
A pessoa jurídica, porque desprovida de vontade própria,sendo mero instrumento de seus sócios ou prepostos, não pode figurar como sujeito ativo de crime.
•

CERTO

•

ERRADO

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

