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Q1.
Texto CB8A1AAA
A democracia participativa pressupõe várias formas
de atuação do cidadão na condução política e administrativa
do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas
previstas constitucionalmente e em diversas normas
infraconstitucionais.
As audiências públicas constituem um importante
instrumento de abertura participativa que proporciona
legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas
diferentes esferas de poder.
Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão
e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio
atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes
da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter
geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.
As audiências públicas integram o perfil dos Estados
democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo
europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não
apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,
mas comporta a participação direta do povo.
É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria
debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer
os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu
desfecho.
Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de
legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).
Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA,
julgue os itens a seguir.

No trecho “segundo o qual o poder político não apenas
emana do povo (...) mas comporta a participação direta do
povo” (R. 17 a 19), a locução “não apenas (...) mas” introduz no
período ideia de adição.
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Q2.
Texto CB2A2AAA
É inegável que o Estado representa um ônus para a
sociedade, já que, para assegurar o seu funcionamento,
consome riquezas da sociedade. Representa, porém, um mal
necessário, pois até agora não se conseguiu arquitetar
mecanismo distinto para catalisar a vida em comunidade.
Então, se do Estado ainda não pode prescindir a civilização,
cabe-lhe aprimorá-lo, buscando otimizar o seu funcionamento,
de modo a torná-lo menos oneroso, mais eficiente e eficaz.
O bom funcionamento do Estado, que inclui também
o bom funcionamento de suas estruturas encarregadas do

controle público (Ministério Público, Poder Legislativo e
tribunais de contas, entre outros), vem sendo alçado à condição
de direito fundamental dos indivíduos. Pressupõe,
notadamente sob as luzes do princípio constitucional da
eficiência, os deveres de cuidado e de cooperação.
O dever de cuidado é consequência direta do
postulado da indisponibilidade do interesse público. Em
decorrência desse postulado, todo agente público tem o dever
de, no cumprimento fiel de suas atribuições, perseguir o
interesse público manifesto na Constituição Federal e nas leis.
Conduz, portanto, à ideia de vedação da omissão, já que deixar
de cumprir tais atribuições evidenciaria conduta ilícita.
O dever de cuidado conduz, ainda, a uma ampla
interação entre as estruturas públicas de controle, ou seja, é um
dever de cooperação, não como faculdade, mas como
obrigação que, em regra, dispensa formas especiais, como
previsões normativas específicas, convênios e acordos.
Sob essa perspectiva, o controle público do Estado
deve incorporar à sua cultura institucional o compromisso com
o direito fundamental ao bom funcionamento do Estado. Nesse
contexto, os deveres de cuidado e de cooperação se impõem a
todas as estruturas do Estado destinadas a promover o controle
da máquina estatal.
A observância do dever de cuidado e do de
cooperação — traduzida, portanto, na atuação comprometida
e concertada das estruturas orientadas para a função de controle
da gestão pública — deve promover, entre os agentes e órgãos
de controle, comportamentos de responsabilidade e
responsividade. Por responsabilidade entenda-se o genuíno
compromisso com a integralidade do ordenamento jurídico, o
que pressupõe, acima de tudo, o reconhecimento de um regime
de vedação da omissão. Responsividade, por sua vez, traduz o
comportamento orientado a oferecer respostas rápidas e
proativas, impregnadas de verdadeiro compromisso com a
ideia-chave de promover o bom funcionamento do Estado.
Diogo Roberto Ringenberg. Direito fundamental ao
bom funcionamento do controle público. In: Controle
Público, nº 10, abr./2011, p. 55 (com adaptações).
A respeito das ideias veiculadas no texto CB2A2AAA, julgue os
itens que se seguem.

Depreende-se do texto que o não cumprimento do dever de
cuidado por omissão poderá resultar na aplicação de sanções
ao servidor público.
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Q3.
É a revolução industrial que liberta os escravos, mas
não com base na religião ou na defesa de uma ética. Pela
primeira vez se generaliza uma racionalidade independente do
processo de sobrevivência, independente das necessidades
imediatas da população. Construindo máquinas, o capitalismo
pode dispensar mão de obra, criando um exército de
desempregados que torna mais barato o salário do homem livre
do que o investimento na compra de um escravo. Além disso,
parte desses homens livres, ao ter de comprar bens, cria um
mercado de que o processo econômico necessita para se dinamizar.

Na medida em que liberta os escravos, o capitalismo
da revolução industrial torna ética toda forma de exploração
que não implique cortar a liberdade de cada indivíduo, tanto
para ser explorador, se puder, como para ser explorado, se
necessitar, desde que ambos livremente. Da mesma forma, o
capitalismo libera todas as formas de ação econômica,
tornando-as neutras e, portanto, eticamente lícitas.
Cristovam Buarque. A necessidade da ética. In: A desordem do
progresso. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, p. 21 (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue os itens subsequentes.

Infere-se do texto que o capitalismo da revolução industrial
favorece a obtenção de mais vantagens com a mão de obra de
homens livres do que com a de mão de obra escrava,
atualizando, assim, as formas de exploração do trabalho
humano.
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Q4.
Marca é todo sinal distintivo expresso em palavras ou
figuras, destinado a atribuir procedência a determinado produto
ou serviço, ou ainda a diferenciar determinado produtor ou
prestador de serviços de seus concorrentes.
Apenas o registro da marca atribuirá ao seu titular o
direito de explorá-la comercialmente ou impedir que outros o
façam. Nos casos em que a marca for registrada, o uso
evidentemente comercial dessa marca, ou seja, com alguma
intenção de lucro direto ou indireto, dependerá de autorização
de seu titular. Para usos não comerciais — como um recurso
educacional, por exemplo —, a marca pode ser citada e
estudada sem autorização, pois o objetivo direto não é a
obtenção de ganho financeiro. Evidentemente, o nome da
marca e o seu logotipo não podem sofrer alterações que firam
a sua reputação ou que alterem a sua integridade. Se as
mudanças forem feitas apenas para fins de estudo em ambiente
de sala de aula, não haverá problema, porém os alunos devem
ser orientados a não divulgar esses trabalhos em redes sociais
ou em qualquer outro canal público.
D. P. Almeida, I. G. Del Monde e P. P. Pinheiro (Coord.). Manual
de propriedade intelectual. Versão 2012-2013. Araraquara: UNESP,
NEaD, p. 40. Internet: <www.acervodigital.unesp.br> (com adaptações).
A partir das ideias expressas no texto, julgue os itens subsecutivos.

Depreende-se da leitura do segundo parágrafo do texto que a
utilização de uma marca registrada nem sempre depende de
autorização de seu titular.
•

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

Fonte: AGENTE DE POLíCIA FEDERAL / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q5.
Hoje, todos reconhecem, porque Marx impôs esta
demonstração no Livro II d’ O Capital, que não há produção
possível sem que seja assegurada a reprodução das condições
materiais da produção: a reprodução dos meios de produção.
Qualquer economista, que neste ponto não se distingue
de qualquer capitalista, sabe que, ano após ano, é preciso
prever o que deve ser substituído, o que se gasta ou se usa na
produção: matéria-prima, instalações fixas (edifícios),
instrumentos de produção (máquinas) etc. Dizemos: qualquer
economista é igual a qualquer capitalista, pois ambos
exprimem o ponto de vista da empresa.
Louis Althusser. Ideologia e aparelhos ideológicos do
Estado. 3.ª ed. Lisboa: Presença, 1980 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, a respeito dos sentidos do texto acima.

No texto, os termos “matéria-prima” (R.8), “instalações
fixas (edifícios)” (R.8) e “instrumentos de produção
(máquinas)” (R.9) são exemplos de “meios de produção” (R.4).
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Q6.
Tecnologia da informação
Com a popularização dos computadores e o
desenvolvimento da microeletrônica, a palavra informação
adquiriu um significado diferente. Até então, o seu sentido
estava restrito à transmissão de dados acerca de alguém ou de
algo, geralmente notícias de fatos que chegavam ao receptor
com certa defasagem temporal. Na década de 50 do século
passado, a comunicação entre duas pessoas, cada uma situada
em um país ou estado diferente, só era possível por meio de
telefone, telex ou correios; naquele tempo, ainda não existia a
comunicação via satélite, nem Internet, telefone celular etc.
Nos dias de hoje, informação tem um significado que está
invariavelmente associado, mesmo que inconscientemente, à
velocidade, à tecnologia, ao tempo e ao espaço. As noções de
tempo e espaço se alteram radicalmente. Com o
aperfeiçoamento das telecomunicações e com o advento das
novas tecnologias da informação, o tempo agora é tempo real
e o que era distante vai tornando-se paulatinamente mais
próximo.
Para ilustrar, basta lembrar que, no Brasil, quando
ainda era uma novidade completa a realização de operações
nos caixas automáticos dos bancos, as pessoas ficavam
surpresas e um tanto quanto embaraçadas com a possibilidade
de interagir diretamente com uma máquina, sem precisar
recorrer a um funcionário especializado do banco. Atualmente,
é algo inteiramente normal o cidadão comum sacar dinheiro
com seu cartão magnético e fazer todas as suas transações
bancárias em um mesmo lugar, em uma máquina que fornece
automaticamente, em tempo real, toda e qualquer informação
a respeito da sua movimentação financeira.
Nisso repousa o grande fascínio da tecnologia da

informação (TI), ou seja, tornar acessíveis produtos e serviços
de elevado conteúdo tecnológico, assimilados com relativa
facilidade pelo usuário, mas cuja concepção é extremamente
complexa, fruto da aplicação intensiva do saber científico em
coisas que tornam mais prática e prazerosa a existência
humana.
Em um ambiente tecnológico em permanente
transformação, inundado por novos produtos, serviços e
descobertas, ficar atualizado acerca de todos esses novos
conhecimentos é praticamente impossível. Assim, existe uma
intensa pressão sobre o indivíduo para que se mantenha em dia
com o “ritmo geral”. A necessidade de atualização contínua é
válida e indispensável, tanto no plano pessoal como no âmbito
das organizações. Para estas, a TI fornece as possibilidades de
permanente atualização e integração dos negócios, visto que
potencializa o processo de difusão, disseminação e
transferência de informações.
Benjamin de Medeiros Vale. Tecnologia da informação
no contexto organizacional. In: Revista Ciência
da Informação, v. 25, nº 1, 1996 (com adaptações).
Considerando as informações veiculadas no texto acima, bem como
a estrutura e aspectos gramaticais desse texto, julgue os itens a
seguir.

Infere-se do texto que, embora novos adventos da TI
frequentemente envolvam transformação de hábitos cotidianos,
as pessoas tendem a adaptar-se às novas situações decorrentes
desse processo.
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Q7.
A possibilidade de ter renda permanente, possuir uma
vida confortável e não ser escravo do salário ainda é uma
realidade apenas para uma pequena parcela da população
brasileira. Com maior acesso ao crédito e aos bens de consumo,
a maioria das pessoas, mesmo com maior permanência
no emprego, ainda gasta muito mais do que ganha e,
eventualmente, contrai dívidas que arruínam qualquer
possibilidade de estabilidade financeira. Desde que se tenha
disposição para promover algumas mudanças de
comportamento, que, inicialmente, podem parecer
complicadas, será possível construir um novo cenário e passar
definitivamente de devedor para investidor. O primeiro passo
é o pagamento das dívidas mais caras, com juros mais altos,
como, por exemplo, as dívidas contraídas no cartão de crédito.
Pagar as contas do cotidiano no prazo correto também colabora
para o equilíbrio financeiro. Há ainda outros mitos que fazem
parte do comportamento do brasileiro. Entre eles, destacam-se
o conceito de que, para ser investidor, é preciso ter muito
dinheiro disponível e a ideia de que os produtos existentes no
mercado financeiro são muito complexos.
Mauro Calil. Deixe de ser devedor. Internet:
(com adaptações)
Julgue os itens subsequentes, referentes às ideias e aos aspectos
linguísticos do texto acima.

Uma das ideias defendidas pelo texto é a de que qualquer
cidadão pode vir a tornar-se um investidor.
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Q8.
A parte da natureza varia ao infinito. Não há, no
universo, duas coisas iguais. Muitas se parecem umas às outras,
mas todas entre si diversificam. Os ramos de uma só árvore, as
folhas da mesma planta, os traços da polpa de um dedo
humano, as partículas do mesmo pó, as raias do espectro de um
só raio solar ou estelar. Tudo assim, desde os astros no céu, até
os micróbios no sangue, desde as nebulosas no espaço até as
gotas do rocio na relva dos prados.
A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar
desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam.
Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade
natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são
desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com
desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria
desigualdade flagrante e não igualdade real.
Essa blasfêmia contra a razão e a fé, contra a
civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria; executada,
não faria senão inaugurar a organização da miséria. Se a
sociedade não pode igualar os que a natureza criou desiguais,
cada um, nos limites da sua energia moral, no entanto, pode
reagir sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade
e perseverança. Tal a missão do trabalho.
Ruy Barbosa. Oração aos moços. Internet: http://home.comcast.net (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, relativos ao texto acima apresentado.
Infere-se do texto que a desigualdade flagrante ocorre quando
se ignora a ação da inveja, do orgulho e da loucura no
momento da determinação do que é justo para os que são
desiguais.
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Q9.
Em alguns países, as porcentagens de ingresso de
mulheres na força policial vêm se incrementando
consideravelmente nos últimos tempos. Na Alemanha, esse
índice fica entre 40% e 50%. Ainda assim, não podemos falar
de uma autêntica representatividade feminina na polícia, pois,
em outros países onde ela é também elevada, os percentuais
chegam a apenas 20%. No caso das polícias metropolitanas de
Londres, da Inglaterra e de Gales, por exemplo, a participação
das mulheres é de 14%; na Grécia e na Estônia, de 15%.
No Brasil, a concentração de entrada das mulheres na
polícia deu-se na década de 80 do século passado, coincidindo
com um momento de crise da própria instituição policial, que,

por sua vez, refletia uma crise mais ampla do modo de
organização do trabalho nas sociedades contemporâneas. O
trabalho policial, que vinha sendo visto, necessariamente, como
uma ocupação masculina, passa desde então por mudanças, na
medida em que entram em crise valores característicos da
organização, como a força física e a identificação tradicional
com a figura masculina. Passou-se a buscar outros valores
condizentes com a realidade atual, como a inteligência, a
capacidade de resolução de conflitos, a inovação e o trabalho
em equipe.
Márcia Esteves de Calazans. Mulheres no policiamento ostensivo e a perspectiva de uma segurança cidadã. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, com relação às ideias e às estruturas do
texto.

Atualmente, no Brasil, a inteligência, a capacidade de
resolução de conflitos, a inovação e o trabalho em equipe são
aspectos valorizados no trabalho policial.
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Q10.
Ouvir a voz da rua, por meio da literatura, constitui
um bom começo para a apreensão dos espaços de interação das
pessoas destinatárias do texto literário com o direito e com o
seu fenômeno de expressão mais notável, que é a lei. A leitura
do texto literário que narra a perplexidade das pessoas em
relação à lei pode interferir positivamente na compreensão
do problema da adesão aos centros de tutela que nela se
estabelecem.
A dialética própria do conhecimento aplica-se
especialmente ao direito como grande cena da cultura humana
e lugar de residência ou de visibilidade do conflito. O texto
literário pode mudar o leitor, pode confrontar suas crenças e
fazê-lo pensar. Ele pode, também, fazer o apostolado das
necessidades. Esse, porém, não é um processo automático e
não prescinde de uma mobilização por aqueles que detêm as
ferramentas operacionais de geração do direito — legisladores,
professores, teóricos e agentes máximos da informação pelo
argumento, como os juízes, os advogados, os promotores etc.
— para chamar a atenção do leitor acerca do conteúdo
proposto no texto literário.
O texto literário pode mudar o leitor, dar-lhe voz,
chamar-lhe a atenção para algo não percebido
espontaneamente, preencher-lhe as lacunas com o alívio de
ouvir o que queria que fosse dito. Esse texto pode abrir uma
vereda para a expansão do conhecimento por meio das
promessas e perguntas que faz.
Mônica Sette Lopes. A imagem do direito e da justiça no Machado de
Assis cronista. Internet: www.amatra3.com.br (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, referentes aos sentidos e aos aspectos
estruturais do texto.
Do segundo período do texto depreende-se que os “centros de
tutela” (L.7) são estabelecidos na lei.
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Q11.
Lançado há 60 anos, Jean-Jacques Rousseau e a
ciência política de seu tempo, agora traduzido no Brasil,
continua indispensável para os estudiosos do pensamento
rousseauniano e, de modo geral, para quem se interessa por
filosofia política. Nenhum grande pensador na área das ciências
humanas produziu teoria, mesmo em níveis altamente abstratos,
sem o estímulo da experiência próxima e sem o confronto com
as ideias mais influentes de seu tempo. Mas nenhum grande
pensador é apenas um polemista orientado por objetivos
práticos. A história das teorias consiste, em grande parte, na
reelaboração e em novas formas de usos de conceitos.
A transformação da ideia de mercado, hoje imensamente mais
complexa do que no tempo de Adam Smith, é um bom
exemplo. Rousseau não foi apenas mais um contratualista.
Ele é original sobretudo pela função atribuída à associação
resultante do contrato: preservar não somente a segurança e os
bens dos contratantes, mas a sua liberdade. Da mesma forma,
a condição natural do homem — o estado de natureza dos
pensadores políticos clássicos e dos juristas — foi repensada
de forma inteiramente nova. Rousseau não se limitou a tentar
uma descrição de como viveriam os indivíduos fora da
sociedade política, isto é, sem a presença de um poder capaz de
legislar, de julgar e de impor o cumprimento da lei. Foi muito
além de seus antecessores e rejeitou, na construção da imagem
do homem natural, todas as determinações atribuíveis à vida
social, incluída a capacidade intelectual necessária para
conceber as normas adequadas à vida coletiva.
Rolf Kuntz. Um clássico sobre Rousseau.
In: Jornal de Resenhas, n.º 10 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das ideias e das
estruturas linguísticas do texto acima.
Com o emprego da expressão “nenhum grande pensador” (L.8-9), de sentido generalizante, o autor do texto faz referência
a Rousseau e seus antecessores, além dos demais pensadores
na área das ciências humanas.
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Q12.
As águas de esgoto, se devidamente tratadas, podem servir
para o cultivo hidropônico de milho para alimentar o gado, com
produtividade maior que a dos métodos convencionais, como
mostra estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Os pesquisadores da UFRN utilizaram filtros
anaeróbios no tratamento dos esgotos. Cada tipo de cultura requer
determinada técnica de tratamento de esgoto. As doenças que
atingem o gado são diferentes das que afetam os seres humanos; por
isso, a qualidade da água para bovinos pode ser mais baixa. O
agricultor também precisa adequar os métodos de irrigação e

manejo.
Internet: < http://cienciahoje.uol.com.br> (com adaptações).
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
Mesmo após o tratamento, os efluentes sanitários de que trata
o texto, livres de organismos patogênicos, são inadequados
para consumo humano.
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Q13.
Nossos projetos de vida dependem muito do
futuro do pai■s no qual vivemos. E o futuro
de um pai■s na■o e■ obra do acaso ou da fatalidade.
Uma nac■a■o se constro■i. E constro■i-se no meio
de embates muito intensos — e, a■s vezes, ate■ violentos — entre grupos com viso■es de futuro, concepc■o■es
de desenvolvimento e interesses distintos e conflitantes.
Para muitos, os carros de luxo que trafegam
pelos bairros elegantes das capitais ou os telefones celulares na■o constituem indicadores de
modernidade.
Modernidade seria assegurar a todos os habitantes
do pai■s um padra■o de vida compati■vel com o pleno
exerci■cio dos direitos democra■ticos. Por isso, da■o mais valor a um modelo de desenvolvimento que assegure
a toda a populac■a■o alimentac■a■o, moradia, escola,
hospital, transporte coletivo, bibliotecas, parques
pu■blicos. Modernidade, para os que pensam assim, e■ sistema judicia■rio eficiente, com aplicac■a■o ra■pida e
democra■tica da justic■a; sa■o instituic■o■es pu■blicas so■lidas e eficazes; e■ o controle nacional das deciso■es
econo■micas.
Pli■nio Arruda Sampaio. O Brasil em construc■a■o. In: Ma■rcia Kupstas (Org.). Identidade nacional em debate. Sa■o Paulo: Moderna, 1997, p. 27-9 (com
adaptac■o■es).
Considerando a argumentac■a■o do texto acima bem como as estruturas lingui■sticas nele utilizadas, julgue os itens a seguir.
Infere-se da leitura do texto que o futuro de um pai■s seria “obra do acaso” (L.3) se a modernidade na■o assegurasse um padra■o de vida democra■tico a
todos os seus cidada■os.
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Q14.
Por qualquer ângulo que se analise a questão da
qualidade da educação no Brasil, só vamos encontrar
indicadores positivos quando se trata da pós-graduação.
O sucesso atingido na formação de mestres e
doutores em número crescente explica a produção crescente
de conhecimento acadêmico, que nos coloca, atualmente,
entre os 13 países principais na produção de artigos
publicados em revistas de elevado prestígio internacional.
No que se refere ao ensino de graduação, temos
sérios problemas estruturais, com um declínio preocupante
de atividades práticas durante o curso. No entanto, forte

programa de iniciação científica supre parte das deficiências
e tem levado à formação de graduados de excelente nível em
quase todas as áreas do conhecimento.
É no campo do ensino básico que os indicadores
apontam para uma situação crítica. Em relação a aspectos
qualitativos, os resultados do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos (PISA) mostram que ocupamos a 48.ª
posição em leitura e a 52.ª em ciências, entre os 56 países
avaliados.
Os dados do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) indicam que o desempenho dos
alunos, em 2007, em provas de português e de matemática
foi inferior ao obtido em 1995. No que se refere a aspectos
quantitativos, chama a atenção o fato de que apenas 37% dos
alunos que ingressam no ensino fundamental chegam ao final
do ensino médio.
Apenas esses dados já são suficientes para deixar
claro o que percebemos nas conversas cotidianas ou nas
visitas às escolas públicas. Reverter esse quadro constitui o
maior desafio para a educação brasileira. Certamente, tal
reversão é possível, mas exigirá uma atuação continuada em
vários setores, o que inclui infraestrutura física, infraestrutura
laboratorial, melhoria salarial dos profissionais envolvidos
com educação e, o que me parece mais importante nesse
momento, estímulos para que os nossos melhores jovens
vejam na atividade docente uma possibilidade de realização
profissional, como já o foi no passado.

Wanderley de Souza. Necessário estímulo à formação de professores. In:
Jornal do Brasil, 10/7/2009. Internet: <jornaldaciencia.org.br> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem de acordo com as ideias do texto.
Infere-se do texto que as visitas às escolas públicas revelam
a necessidade de melhorias em sua infraestrutura física.
•

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
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MEC / 2009 / CESPE

Q15.
A FGV e o IBOPE acabam de jogar mais luz sobre as
mazelas do ensino no Brasil. A FGV pôs por terra o mito de que
a evasão escolar é motivada pela demanda por trabalho e renda.
Pouco mais de um quarto (27,1%) dos jovens de 15 a 17 anos
de idade afirma ser essa a razão de abandonarem as salas de
aula, enquanto 40% simplesmente admitem não se sentirem
atraídos pelos estudos. Já o IBOPE ouviu 2.022 pessoas com
mais de 16 anos de idade em todo o país para saber quais são,
na opinião deles, os principais problemas da educação. Não se
pode dizer que aqui houve surpresas: a desmotivação dos
professores em razão dos baixos salários (19%); a falta de
segurança e a penetração de drogas nas escolas (17%); o
número insuficiente de unidades de ensino (15%) e de
professores (12%); e a falta de qualificação dos docentes (11%).
Correio Braziliense, 20/4/2009, p. 12 (com adaptações).
Julgue os itens subsequentes, relativos às ideias do texto acima.
O texto enumera problemas do ensino no Brasil revelados
em pesquisas realizadas recentemente.
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Q16.
TEXTO I
O Ministério Público é fruto do desenvolvimento do
Estado brasileiro e da democracia. A sua história é marcada por
processos que culminaram consolidando-o como instituição e
ampliando sua área de atuação.
No período colonial, o Brasil foi orientado pelo direito
lusitano. Não havia o Ministério Público como instituição. Mas
as Ordenações Manuelinas de 1521 e as Ordenações Filipinas
de 1603 já faziam menção aos promotores de justiça,
atribuindo-lhes o papel de fiscalizar a lei e de promover
a acusação criminal. Existiam ainda o cargo de procurador dos
feitos da Coroa (defensor da Coroa) e o de procurador da
Fazenda (defensor do fisco).
Só no Império, em 1832, com o Código de Processo
Penal do Império, iniciou-se a sistematização das ações do
Ministério Público. Na República, o Decreto nº 848/1890, ao
criar e regulamentar a justiça federal, dispôs, em um capítulo,
sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público no
âmbito federal.
Foi na área cível, com a Constituição Federal de 1988,
que o Ministério Público adquiriu novas funções, com destaque
para a sua atuação na tutela dos interesses difusos e coletivos.
Isso deu evidência à instituição, tornando-a uma espécie de
ouvidoria da sociedade brasileira.
Internet: <www.mpu.mp.br> (com adaptações).
Com relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto I, julgue
os itens que se seguem.

A correção gramatical do texto seria preservada caso se
substituísse a expressão “a acusação” (R.10) por à acusação,
pois, nesse caso, o emprego do sinal indicativo de crase é
opcional.
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Q17.
As línguas amazônicas hoje: quantidade e diversidade
Atualmente são faladas na Amazônia cerca de 250
línguas indígenas, cerca de 150 em território brasileiro.
Embora aparentemente altos, esses números são o resultado de
um processo histórico — a colonização europeia da Amazônia
— que reduziu drasticamente a população indígena nos últimos
400 anos. Estima-se que, só na Amazônia brasileira, o número
de línguas e de povos teria sido de uns 700 imediatamente
antes da penetração dos portugueses. Apesar da extraordinária

redução quantitativa, as línguas ainda existentes apresentam
considerável diversidade, o que caracteriza a Amazônia como
uma das regiões de maior diferenciação linguística do mundo,
com mais de 50 famílias linguísticas.
Aryon Dall’Igna Rodrigues. Aspectos da história das línguas
indígenas da Amazônia. In: M. do S. Simões (Org.). Sob o signo do
Xingu. Belém: IFNOPAP/UFPA, 2003, p. 37-51 (com adaptações).
No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto
acima, julgue os itens seguintes.

O vocábulo “que” é pronome relativo nos seguintes trechos:
“Estima-se que (...) dos portugueses” (R.6-8) e “o que
caracteriza (...) famílias linguísticas” (R.10-12).
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Pontuação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q18.
Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo seria
um lugar melhor. Não que a melhora do mundo dependa de
uma só pessoa, mas, se o medo não fosse constante, as pessoas
se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade.
Mas o que vejo no espelho é um homem abatido diante das
atrocidades que afetam os menos favorecidos.
Se tivesse coragem, não aceitaria crianças passarem
fome, frio e abandono. Elas nos assustam com armas nos
semáforos, pedem esmolas, são amontoadas em escolas que
não ensinam, e, por mais que chorem, somos imunes a essas lágrimas.
Sou um covarde diante da violência contra a mulher,
do homem contra o homem. E porque os índios estão tão longe
da minha aldeia e suas flechas não atingem meus olhos nem o
coração, não me importa que tirem suas terras, sua alma.
Analfabeto de solidariedade, não sei ler sinais de fumaça. Se
tivesse um nome indígena, seria “cachorro medroso”. Se fosse
o tal ser humano forte que alardeio, não aceitaria famílias sem
terem onde morar.
Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros
Amigos, mai./2013, p. 8 (com adaptações).
Com base na leitura do texto, julgue os itens seguintes.

A supressão das vírgulas que isolam a oração “se o medo não
fosse constante” (L.3) não afetaria a correção gramatical do
texto.
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Q19.

A pobreza é um dos fatores mais comumente responsáveis
pelo baixo nível de desenvolvimento humano e pela origem de
uma série de mazelas, algumas das quais proibidas por lei ou
consideradas crimes. É o caso do trabalho infantil. A chaga
encontra terreno fértil nas sociedades subdesenvolvidas, mas
também viceja onde o capitalismo, em seu ambiente mais
selvagem, obriga crianças e adolescentes a participarem do
processo de produção. Foi assim na Revolução Industrial de
ontem e nas economias ditas avançadas. E ainda é, nos dias de
hoje, nas manufaturas da Ásia ou em diversas regiões do Brasil.
Enquanto, entre as nações ricas, o trabalho infantil foi
minimizado, já que nunca se pode dizer erradicado, ele continua
sendo grave problema nos países mais pobres.13
Jornal do Brasil, Editorial, 1.º/7/2010 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e estruturas linguísticas do texto, julgue
os itens subsequentes.
Estariam preservadas a coerência textual e a correção
gramatical se a expressão Não obstante fosse inserida, com os
devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas e seguida de
vírgula, antes da palavra “Enquanto” (L.11), obtendo-se: Não
obstante, enquanto, entre (...) mais pobres.
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Q20.
Texto CB1A1AAA
Minha condição humana me fascina. Conheço o limite
de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às
vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e
intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o
sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais
ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções
semelhantes às minhas.7
E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida —
corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos
e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro
de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de
minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir
ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se
diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica.
Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e
natural, de corpo e de espírito.
Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito
filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por
pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas.
Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de
Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas
não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo
aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e
me educa.
Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:
Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .
Com relação ao texto CB1A1AAA, julgue os itens a seguir.

O vocábulo “máxima” (R.20) foi empregado no texto com o
sentido de maior valor alcançado por certa quantidade variável.
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Q21.
Migrar e trabalhar. Quando esses verbos se conjugam
da pior forma possível, acontece o chamado tráfico de seres
humanos. O tráfico de pessoas para exploração econômica e
sexual está relacionado ao modelo de desenvolvimento que o
mundo adota. Esse modelo é baseado em um entendimento de
competitividade que pressiona por uma redução constante nos
custos do trabalho.
No passado, os escravos eram capturados e vendidos
como mercadoria. Hoje, a pobreza que torna populações
vulneráveis garante oferta de mão de obra para o tráfico — ao
passo que a demanda por essa força de trabalho sustenta o
comércio de pessoas. Esse ciclo atrai intermediários, como os
gatos (contratadores que aliciam pessoas para serem
exploradas em fazendas e carvoarias), os coiotes
(especializados em transportar pessoas pela fronteira entre o
México e os Estados Unidos da América) e outros animais, que
lucram sobre os que buscam uma vida mais digna. Muitas
vezes, é a iniciativa privada uma das principais geradoras do
tráfico de pessoas e do trabalho escravo, ao forçar o
deslocamento de homens, mulheres e crianças para reduzir
custos e lucrar. Na pecuária brasileira, na produção de cacau de
Gana, nas tecelagens ou fábricas de tijolos do Paquistão.
O tráfico de pessoas e as formas contemporâneas de
trabalho escravo não são uma doença, e sim uma febre que
indica que o corpo está doente. Por isso, sua erradicação não
virá apenas com a libertação de trabalhadores, equivalente a
um antitérmico — necessário, mas paliativo. O fim do tráfico
passa por uma mudança profunda, que altere o modelo de
desenvolvimento predatório do meio ambiente e dos
trabalhadores. A escravidão contemporânea não é um resquício
de antigas práticas que vão desaparecer com o avanço do
capital, mas um instrumento utilizado pelo capitalismo para se
expandir.
Leonardo Sakamoto. O tráfico de seres humanos hoje.
In: História viva. Internet: <www2.uol.com.br> (com adaptações).
Julgue os itens subsequentes, acerca de ideias e estruturas
linguísticas do texto acima.

Os termos “febre” (R.24), “antitérmico” (R.27) e “paliativo”
(R.27) expressam a analogia do tráfico de pessoas e do
trabalho escravo na atualidade com um padrão doentio
cuja erradicação passa pela libertação dos trabalhadores,
embora não se limite a ela.
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Q22.
Marilena Chaui, filósofa brasileira, afirma que, para
a classe dominante brasileira (os “liberais”), democracia é o
regime da lei e da ordem. Para a filósofa, no entanto, a
democracia é “o único regime político no qual os conflitos são
considerados o princípio mesmo de seu funcionamento”:
impedir a expressão dos conflitos sociais seria destruir a
democracia. O filósofo francês Jacques Rancière critica a ideia
de democracia que tem estruturado nossa vida social — regida
por uma ordem policial, segundo ele —, devido ao fato de ela
se distanciar do que seria sua razão de ser: a instituição da
política. Estamos acomodados por acreditar que a política é
isso que está aí: variadas formas de acordo social a partir das
disputas entre interesses, resolvidas por um conjunto de ações
e normas institucionais. Essa ideia empobrecida do que seja a
política está, para o autor, mais próxima da ideia de polícia, já
que diz respeito ao controle e à vigilância dos comportamentos
humanos e à sua distribuição nas diferentes porções do
território, cumprindo funções consideradas mais ou menos
adequadas à ordem vigente. Estamos geralmente tão
hipnotizados pela “necessidade de um compromisso para se
alcançar o bem comum” e pela opinião de que “as instituições
sociais já estão fazendo todo o possível para isso”, que não
conseguimos perceber nossa contribuição na legitimação dessa
política policial que administra alguns corpos e torna invisíveis
outros.
O conceito de política trabalhado pelo autor traz como
princípio a igualdade. Uma igualdade que não está lá como
sonho a ser alcançado um dia, mas que é uma potencialidade
que “só ganha realidade se é atualizada no aqui e agora”. E
essa atualização se dá por ações que irão construir a
possibilidade de os “não contados” serem levados em conta,
serem considerados nesse princípio básico e radical de
igualdade. Para além dos movimentos sociais, existem os
ainda-sem-nome e ainda-sem-movimento. Diz o autor que a
política é a reivindicação da parte daqueles que não têm parte;
política se faz reivindicando “o que não é nosso” pelo sistema
de direitos dominantes, criando, assim, um campo de
contestação. Em uma sociedade em que os que não têm parte
são a maior parte, é preciso fazer política.
Marco Antonio Sampaio Malagodi. Geografias do dissenso: sobre conflitos, justiça ambiental
e cartografia social no Brasil. In: Espaço e economia: Revista Brasileira de Geografia
Econômica. jan./2012. Internet: (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, acerca das estruturas linguísticas do
texto.
As formas verbais compostas ‘estão fazendo’ (L.22) e “irão
construir” (L.30) poderiam ser substituídas, respectivamente,
pelas formas verbais simples fazem e construirão, uma vez
que são equivalentes em sentido.
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Q23.
Todos nós, homens e mulheres, adultos e jovens,
passamos boa parte da vida tendo de optar entre o certo e o
errado, entre o bem e o mal. Na realidade, entre o que
consideramos bem e o que consideramos mal. Apesar da longa

permanência da questão, o que se considera certo e o que se
considera errado muda ao longo da história e ao redor do globo
terrestre.
Ainda hoje, em certos lugares, a previsão da pena de
morte autoriza o Estado a matar em nome da justiça. Em outras
sociedades, o direito à vida é inviolável e nem o Estado nem
ninguém tem o direito de tirar a vida alheia. Tempos atrás era
tido como legítimo espancarem-se mulheres e crianças,
escravizarem-se povos. Hoje em dia, embora ainda se saiba de
casos de espancamento de mulheres e crianças, de trabalho
escravo, esses comportamentos são publicamente condenados
na maior parte do mundo.
Mas a opção entre o certo e o errado não se coloca
apenas na esfera de temas polêmicos que atraem os holofotes
da mídia. Muitas e muitas vezes é na solidão da consciência de
cada um de nós, homens e mulheres, pequenos e grandes, que
certo e errado se enfrentam.
E a ética é o domínio desse enfrentamento.
Marisa Lajolo. Entre o bem e o mal. In: Histórias sobre
a ética. 5.ª ed. São Paulo: Ática, 2008 (com adaptações).
A partir das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
No texto, a expressão “pequenos e grandes” (L.20) não se
refere a tamanho, podendo ser interpretada como equivalente
à expressão “adultos e jovens” (L.1), ou seja, em referência a
faixas etárias.
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Q24.
Acerca do formato das correspondências oficiais, de sua função e
da linguagem empregada nessas comunicações, julgue os itens a
seguir, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República.

O trecho a seguir é adequado para introduzir expediente que
encaminha documentos solicitados anteriormente por meio de
outro expediente:
Encaminho, anexa, cópia do Ofício n.º 123, de 12 de agosto de 2014, da Superintendência de Administração e Finanças, que trata da alocação dos servidores
recém-admitidos.
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Q25.
Em relação às correspondências oficiais, julgue os seguintes itens.
Na elaboração das comunicações oficiais, deve-se empregar,
sempre, o padrão culto da linguagem, admitindo-se o emprego dos
jargões técnicos, mas não de regionalismos e gírias.
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Q26.
Julgue os próximos itens, relativos a correspondência oficial.
O trecho a seguir seria correto e adequado para iniciar uma
correspondência oficial : Encaminho a V. S.a os documentos e
relatórios referentes ao projeto Marco Civil da Internet,
proposto pelo governo e amplamente discutido na Câmara dos Deputados.
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Q27.
Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os próximos itens, relativos às comunicações oficiais.
Mesmo nas comunicações oficiais que circulam em meios
restritos, deve-se evitar o uso de linguagem específica a
determinados grupos.
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Q28.

.
Considere o exemplo de documento oficial apresentado. Dados o conteúdo e a estrutura do documento acima
apresentado, é correto concluir que esse documento é uma
exposição de motivos.
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Q29.
O documento abaixo constitui exemplo de um tipo de comunicação
oficial que, salvo algumas adaptações, segue o padrão ofício.

__n.º 0014/2013-CC-PR
Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

Senhora Presidenta da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência a proposta
anexa de Código de Conduta da Administração Federal, elaborado
com a importante contribuição da Comissão de Ética Pública,
criada pelo Decreto n.º 32, de 26 de maio de 2003.
A linguagem do Código é simples e acessível, com o
objetivo de assegurar a clareza das regras de conduta do
administrador, de modo que a sociedade possa sobre elas exercer
o controle inerente ao regime democrático.
Além de o administrador ter de comportar-se de acordo
com as normas estipuladas, o Código exige que ele observe o
decoro inerente ao cargo.
A medida proposta visa à melhoria qualitativa dos
padrões de conduta da administração pública, de maneira que este
documento, uma vez aprovado, juntamente com o anexo Código de
Conduta da Administração Federal, poderá informar a atuação das
autoridades federais, permitindo-me sugerir a publicação de ambos
os textos, para imediato conhecimento e aplicação.

Essas, Senhora Presidenta da República, são as razões
que fundamentam a proposta que ora submeto à consideração de
Vossa Excelência.
Atenciosamente,

Fulana de Tal
Ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República
Com fundamento no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os seguintes itens, relativos à adequação da
linguagem e do formato da correspondência oficial acima
apresentada.
A forma de tratamento empregada no vocativo “Senhora Presidenta da República” está adequada ao gênero de
correspondência oficial expedida e à autoridade a que está
dirigida.
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Q30.
Considere que Juarez Alencar Cabral, candidato ao cargo de
Analista de Trânsito do DETRAN/DF, desejando dedicar-se
integralmente ao estudo dos conteúdos que seriam exigidos nas
provas do respectivo concurso, tenha redigido, em tom gracioso,
a seguinte carta para sua noiva.
BSB, 8/3/2009.
Excelentíssima Senhorita:
1. O abaixo-assinado, aluno compulsivo de cursos
preparatórios para concursos públicos, dotado da esperança
férrea de se tornar brevemente um eminente funcionário
público, vem, mui respeitosamente, por meio desta informar
a Vossa Senhoria que se inscreveu para o provimento de
vaga no cargo de Analista de Trânsito do DETRAN/DF, e, por
esse relevante motivo, suspende por tempo indeterminado o
noivado que mantém com a Excelentíssima Senhorita, para
se dedicar integralmente ao estudo das matérias constantes
do respectivo edital.
2. Aproveito o ensejo para manifestar-lhe também,
outrossim, a intenção de retomar, tão logo seja aprovado,
minhas funções de noivo junto a Vossa Excelentíssima, haja
visto o grande amor que te devoto.
3. Reitero protestos de estima e consideração.
J.A.Cabral
JUAREZ ALENCAR CABRAL
Com relação à carta apresentada na situação hipotética acima e
com base no que dispõe o Manual de Redação da Presidência
da República acerca de comunicações oficiais, julgue os itens a
seguir.
Caso se tratasse de ofício expedido em repartição pública, a
carta teria de sofrer várias alterações. Uma delas é a
nessecidade de fazer constar, à margem esquerda superior,
o tipo e o número do expediente, seguidos da sigla do órgão
que o expede.
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Q31.
Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar
serviços a determinado órgão público federal, praticou conduta
vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética Profissional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz do
disposto nos Decretos nº 1.171/1994 e nº 6.029/2007.

Se, para a infração praticada por Bruno, estiverem previstas as
penalidades de advertência ou suspensão, a comissão de ética
será competente para, após o regular procedimento, aplicar
diretamente a penalidade.
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Q32.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à
conduta dos agentes em conformidade com o que dispõe o Código
de Ética do Servidor Público.
Um servidor público vem sendo pressionado por seu chefe a,
deliberadamente, procrastinar a entrega de um relatório a fim
de favorecer os interesses de terceiro. Nessa situação, o
servidor agiria de acordo com o que prevê o referido código de
ética se resistisse às pressões e denunciasse o chefe.
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Q33.
Acerca da vacância e do regime disciplinar dos servidores
públicos, previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens
seguintes.
Uma das hipóteses de aplicação da pena de suspensão é a
reincidência em faltas punidas com a pena de advertência.
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Q34.
No que se refere à responsabilidade e ao controle da administração
pública, julgue os itens subsequentes.

Os membros do Ministério Público são alcançados pela Lei
de Improbidade Administrativa e podem sofrer a sanção de
perda da função pública.
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Q35.
Considerando a proposição P: “Se João se esforçar o bastante, então
João conseguirá o que desejar”, julgue os itens a seguir.

A negação da proposição P pode ser corretamente expressa
por “João não se esforçou o bastante, mas, mesmo assim,
conseguiu o que desejava”.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocíonio Lógico / Estruturas lógicas
Fonte: TECNOLOGISTA - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / INPI / 2014 / CESPE

Q36.
Tendo como referência a proposição P: “Em outros países, seres
vivos como microrganismos e animais geneticamente modificados
são patenteáveis, desde que não sejam humanos”, julgue os itens
seguintes, acerca da lógica sentencial.

A negação da proposição P pode ser corretamente expressa por
“Em outros países, seres vivos como microrganismos e animais
geneticamente modificados são patenteáveis, desde que sejam
humanos”.
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Q37.

Considerando que P seja a proposição “A Brasil Central é uma das
ruas mais movimentadas do centro da cidade e lá o preço dos
aluguéis é alto, mas se o interessado der três passos, alugará a
pouca distância uma loja por um valor baixo”, julgue os itens
subsecutivos, a respeito de lógica sentencial.
A proposição “Se o interessado der três passos, alugará a
pouca distância uma loja por um valor baixo” é equivalente à
proposição “Se o interessado não der três passos, não alugará
a pouca distância uma loja por um valor baixo”.
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Q38.
Na comunicação, o elemento primitivo é a sentença, ou
proposição simples, formada basicamente por um sujeito e um
predicado. Nessa definição, estão incluídas apenas as proposições
afirmativas ou negativas, excluindo-se, portanto, as proposições
interrogativas, exclamativas etc. São consideradas proposições
somente aquelas sentenças bem definidas, isto é, aquelas acerca
das quais é possível decidir serem verdadeiras (V) ou falsas (F).
Toda proposição tem um valor lógico, ou uma valoração, V ou F,
excluindo-se qualquer outro valor. As proposições são designadas
por letras maiúsculas A, B, C etc.
A partir de determinadas proposições, denominadas
proposições simples, podem ser formadas novas proposições,
empregando-se os seguintes conectivos: “e”, indicado por
“ou”, indicado por

; “se ... então”, indicado por

somente se”, indicado por

;

; “se ... e

. A relação AøB significa

. Emprega-se também o modificador “não”,
indicado por ¬. Se A e B são duas proposições, constroem-se as
tabelas-verdade das proposições compostas formadas a partir das
proposições simples A e B, dos conectivos e do modificador
citados — a coluna correspondente a determinada proposição
composta é a tabela-verdade daquela proposição —, conforme
apresentado a seguir.

Há expressões às quais não se pode atribuir um valor
lógico V ou F, por exemplo: “Ele é juiz do TRT da 5.ª Região”,
ou “x + 3 = 9”. Nessas expressões, o sujeito é uma variável e
pode ser substituído por um elemento arbitrário, transformando
a expressão em uma proposição que pode ser valorada como V ou
F. Expressões dessa forma são denominadas sentenças abertas, ou
funções proposicionais.

Pode-se passar de uma sentença aberta a uma proposição

por meio dos quantificadores “qualquer que seja”, ou “para todo”, indicado por

, e “existe”, indicado por

. Por exemplo: a proposição

é valorada como F, ao passo que a proposição
é valorada como V.
Uma proposição composta que apresenta em sua
tabela-verdade somente V, independentemente das valorações
das proposições que a compõem, é denominada logicamente
verdadeira ou tautologia. Por exemplo, independentemente das
valorações V ou F de uma proposição A, todos os elementos da

tabela-verdade da proposição
uma tautologia.

) são V, isto é,

é

Ainda com relação ao texto, julgue os seguintes itens.
Considerando que P seja a proposição “Todo jogador de
futebol será craque algum dia”, então a proposição ¬P é
corretamente enunciada como “Nenhum jogador de futebol
será craque sempre”.
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Q39.

Istoé, 30/5/2007 (com adaptações).

Lembrando que proposição é uma afirmação que pode
ser julgada como verdadeira (V) ou falsa (F), mas não ambos,

considere que proposições simples são denotadas pelas letras
iniciais maiúsculas do alfabeto, por exemplo: A, B, C etc. A partir
das proposições simples, são construídas proposições compostas.
As formas que simbolizam algumas dessas proposições
compostas e seus valores lógicos são as seguintes.
, que é lida como “A e B”, e que é V quando A é V e B é V,
caso contrário, é F;

, que é lida como “A ou B”, e que é F quando A é F e B é F,
caso contrário, é V;
, que é lida como “se A então B”, que é F quando A é V e
B é F; caso contrário, é V;
¬A, que é lida como “não A”, que é V se A é F e é F se A é V.
Parênteses podem ser usados para delimitar as
proposições.
A partir das informações contidas nos textos I e II, julgue os itens
seguintes.

O valor lógico da proposição “O Brasil é um dos países com
menor quantidade de usuários da Internet no ranking
internacional ou o tempo gasto pelos brasileiros na rede
cresce mensalmente 30%” é V.
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Q40.

A tabela acima mostra as quantidades de prontuários de consultas
em determinado hospital, conforme a especialidade médica. Esses 1.190 prontuários, que são de pacientes diferentes, serão escolhidos
aleatoriamente para arquivamento. Com base nessas informações,
é correto afirmar que a probabilidade de que o primeiro prontuário
selecionado para arquivamento.
seja de uma mulher é superior a 0,53.
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Q41.
O setor de telefonia celular no Brasil atravessa um
período de grande expansão. Segundo a ANATEL, em 2008, o
número de acessos no serviço móvel pessoal (SMP) aumentou,
com relação a 2007, 24,5% e chegou a 150,6 milhões. Desse
total, alguns dados merecem destaque:
- 133,9 milhões de acessos utilizam a tecnologia GSM;
- 122,7 milhões de acessos são pré-pagos e 27,9 milhões são
pós-pagos;
- a teledensidade, indicador utilizado internacionalmente para
demonstrar o número de telefones em serviço em cada grupo
de 100 habitantes, saltou de 63,59 em 2007 para 78,11 em
2008, sendo que, entre as unidades da Federação, o Distrito
Federal (DF) possui a maior teledensidade, com índice
de 137,7;
- o mercado de telefonia móvel, com relação ao número de
acessos, é controlado por 4 operadoras principais, conforme
o quadro abaixo.

Internet: <www.anatel.gov.br> (com adaptações).
Com relação às informações apresentadas no texto acima, julgue
os itens de 51 a 60.
Em 2008, a probabilidade de que um acesso no SMP no Brasil não fosse controlado por nenhuma das 4 operadoras
principais que controlam o mercado era inferior a 1/25.
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Q42.
Julgue os itens a seguir, que se referem aos direitos e garantias
fundamentais previstos na CF e à administração pública.

Recentemente, o transporte foi incluído no rol de direitos
sociais previstos na CF, que já contemplavam, entre outros, o
direito à saúde, ao trabalho, à moradia e à previdência social,
bem como a assistência aos desamparados.
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Q43.
Considerando as normas constitucionais sobre os direitos e
garantias fundamentais, julgue os itens subsequentes.
Consideram-se direitos políticos negativos as restrições e os
impedimentos ao exercício da capacidade eleitoral ativa e
passiva.
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Q44.
Julgue os itens seguintes, a respeito dos poderes do Estado e suas
respectivas funções.
Os ministros de Estado são escolhidos pelo presidente da República sem a necessidade de aprovação da escolha pelo Senado Federal. Não se exige que eles
sejam brasileiros natos,
mas que sejam maiores de 35 anos de idade e estejam no
exercício de seus direitos políticos.
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Q45.
Considere que um estado da federação, que não possui fronteira
com outros países, pretenda explorar, diretamente, a atividade de
transporte aquaviário de passageiros entre portos localizados em
seu território, bem como prestar melhor atendimento às demandas
por estrutura portuária. Com respeito a essa situação e à
organização do Estado, na forma da Constituição Federal (CF),
julgue os itens subsequentes.
O serviço público de infraestrutura aeroportuária é de
competência comum entre a União, os estados membros, o
Distrito Federal e os municípios, não sendo esse serviço
monopólio da União.
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Q46.
Os princípios basilares da legislação administrativa são a busca
da supremacia do interesse público e a legalidade dos atos
praticados na administração pública, de forma a conferir o
equilíbrio e o estreitamento da relação entre o governo e o
cidadão, com clareza de ações, conhecimento e respeito à lei,

visando à finalidade social do direito e do Estado. Acerca desse
assunto, julgue os itens que se seguem.
O princípio da eficiência foi acrescentado à Constituição Federal pela Emenda Constitucional n.º 19/1998.
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Q47.
Julgue os itens subsecutivos, acerca da organização
político-administrativa do Brasil e da administração pública no país.
De acordo com dispositivo expresso da Constituição Federal,
a administração pública deve agir de acordo com o princípio
da proporcionalidade.
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Q48.
No que se refere à administração pública, julgue os itens
subseqüentes.
Não é inconstitucional a lei que fixa requisitos e restrições
ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta
que tenha acesso a informações privilegiadas.
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Q49.
Ainda com relação ao direito constitucional, julgue os itens
seguintes.
Se, decorridos trinta dias da data fixada para a posse, o
presidente da República ou o seu vice-presidente, salvo motivo
de força maior, não assumirem o cargo, este deverá ser
declarado vago.
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Q50.
Julgue os próximos itens, relativos aos precatórios.
O credor preterido do seu direito de precedência referente à
ordem cronológica de apresentação dos ofícios precatórios
poderá requerer ao presidente do tribunal de origem da decisão
exequenda a determinação do sequestro da quantia necessária
à satisfação do seu crédito.
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Q51.
De acordo com as disposições da CF sobre o Poder Judiciário,
julgue os próximos itens.
Pertence ao Supremo Tribunal Federal a iniciativa de propor
ao Congresso Nacional a criação e a extinção de cargos em seu
próprio âmbito e no âmbito dos tribunais superiores, bem como
a fixação dos vencimentos de seus membros e dos juízes
vinculados a esses tribunais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Ministério público
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE

Q52.
Com relação às funções essenciais à justiça, julgue os próximos
itens.
Um promotor de justiça estadual que praticar um crime comum
será processado e julgado por juiz de direito de uma das varas
criminais do estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Funções essenciais à justiça / Advocacia e defensoria públicas
Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q53.
Em relação à DP, julgue os itens subsecutivos.

A orientação jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos
direitos individuais e coletivos dos necessitados, função
essencial em um Estado democrático de direito, é realizada, no
Brasil, pela DP.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q54.
Julgue os itens subsecutivos, a respeito dos atributos dos atos
administrativos.

Em decorrência do atributo da tipicidade, quando da prática de
ato administrativo, devem-se observar figuras definidas
previamente pela lei, o que garante aos administrados maior
segurança jurídica.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos
Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q55.
Julgue os próximos itens, a respeito de atos administrativos e
poderes administrativos.

Realizado o procedimento licitatório e celebrado o contrato
administrativo, é admissível que a administração revogue o ato
de adjudicação do objeto ao vencedor.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q56.
Com relação a atos administrativos, julgue os itens a seguir.
Há presunção imediata de legalidade de todo ato
administrativo editado por autoridade pública competente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Classificação e espécies
Fonte: ANALISTA DE CORREIOS - ADVOGADO / CORREIOS / 2011 / CESPE

Q57.
Considerando a disciplina dos atos administrativos, julgue os itens
subsequentes.

Quanto ao conteúdo, a aprovação e a homologação são
espécies de atos administrativos unilaterais e discricionários,
por meio dos quais se exerce o controle a posteriori do ato.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Invalidação, Anulação, Revogação e Prescrição
Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q58.
Acerca da invalidação, da revogação e da convalidação dos atos
administrativos, julgue os itens a seguir.

Agirá de acordo com a lei o servidor público federal que, ao
verificar a ilegalidade de ato administrativo em seu ambiente
de trabalho, revogue tal ato, para não prejudicar administrados,
que sofreriam efeitos danosos em consequência da aplicação
desse ato.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Invalidação, Anulação, Revogação e Prescrição
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2008 / CESPE

Q59.
Sônia foi destituída do seu cargo em comissão, ao
fundamento de que teria recebido propina para firmar contrato
administrativo de compra e venda de um imóvel público, sem que
houvesse licitação.
Com relação à situação hipotética apresentada e acerca dos atos
administrativos e das licitações, julgue os itens seguintes.
Se, pelo mesmo fato, Sônia for absolvida em processo penal
a que responda, ao fundamento de ausência de prova da
materialidade do crime, então, nesse caso, ela terá direito à
anulação do ato de destituição do cargo em comissão, em
face da teoria dos motivos determinantes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Investidura e exercício da função pública
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q60.
Em relação aos agentes públicos, julgue os próximos itens.

No que se refere ao exame psicotécnico, além de previsão
legal, são exigidos mais três requisitos para que seja válida a
sua exigência em certames públicos: ser pautado em critérios
objetivos e científicos, ser compatível com as atribuições

normais do cargo e ser ofertado direito de recurso na via
administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Agentes administrativos / Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2009 / CESPE

Q61.
Julgue os itens a seguir, sobre as penalidades aplicáveis aos
servidores públicos, tendo como fundamento as disposições da Lei n.º 8.112/1990.
A ação disciplinar prescreverá em cinco anos quanto às
infrações puníveis com demissão, suspensão, cassação de
aposentadoria ou destituição de cargo em comissão,
contados da data da consumação do fato.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar
Fonte: APOIO TéCNICO ADMINISTRATIVO - TéCNICO ADMINISTRATIVO / CNMP / 2015 / FCC

Q62.
A Administração é dotada de poderes administrativos
dentre os quais figuram os poderes
•

A) político, vinculado, hierárquico e de polícia.

•

B) disciplinar, discricionário, regulamentar e de polícia.

•

C) regulamentar, vinculado, disciplinar e militar.

•

D) militar, disciplinar, discricionário e hierárquico.

•

E) disciplinar, político, vinculado e hierárquico.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Administração / Centralizada e descentralizada
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q63.
Julgue os próximos itens, relativos à administração indireta e à
descentralização administrativa.
A concessão de serviço público a particulares é classificada
como descentralização administrativa por delegação ou por
colaboração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 e alterações
Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q64.

No que se refere a ato administrativo, agente público e princípios
da administração pública, julgue os próximos itens.

A exoneração dos ocupantes de cargos em comissão deve ser
motivada, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 e alterações
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q65.
Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue os itens a seguir.
O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor
público não deve incidir sobre o abono utilizado para se atingir
o salário mínimo, pois tal prática equivaleria à utilização do
salário mínimo como indexador automático de remuneração.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 e alterações
Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q66.
Em relação ao processo administrativo e ao regime jurídico dos
servidores da administração pública federal, julgue os seguintes
itens.
As indenizações e as gratificações recebidas por servidores
públicos federais podem ser incorporadas ao seu vencimento
ou provento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 e alterações
Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q67.
Com relação ao regime dos servidores públicos federais, julgue os
itens a seguir.
A investidura em cargo público ocorre com a posse, a qual
somente se dará nos casos de provimento de cargo por
nomeação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/1990 e alterações

Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2008 / CESPE

Q68.
Maria, servidora pública federal, com 25 anos de idade,
tomou posse e entrou em exercício no seu cargo efetivo de analista no TCU, cargo para o qual se exige formação de nível superior em qualquer área do
conhecimento. Tempos depois, ela tomou posse e entrou em exercício no cargo público de professor universitário, na Universidade de Brasília (UnB). Somente
um ano depois de ter tomado posse na UnB, Maria comunicou esse
fato ao setor de pessoal do TCU, ocasião em que tomou posse em cargo em comissão nesse tribunal.
A respeito da situação hipotética acima, julgue os seguintes itens.
O valor da remuneração do cargo em comissão que Maria passou a receber não integra a base de cálculo da
contribuição social dos servidores públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993, arts. 1o a 6o, 20 a 26, e 54 a 80, e suas alterações / Contratos Administrativos
Fonte: ANALISTA - INFRAESTRUTURA E LOGíSTICA / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q69.
Uma empresa foi contratada para desenvolver o projeto de
arquitetura de um edifício público. A administração pública decidiu
contratar separadamente os projetos complementares de engenharia,
como estrutural, elétrico e demais disciplinas. Porém, a contratada
responsável pelo projeto de arquitetura tinha a atribuição de
coordenar e garantir a compatibilização de todas as áreas. Durante
a execução dos contratos, foram verificadas as seguintes
observações:
→ a projetista estrutural não aceitou nenhuma intervenção do
arquiteto em sua proposta de solução, alegando que isso é
atribuição do fiscal de contrato;
→ uma das empresas contratadas para desenvolver um dos
projetos de engenharia alegou que o prazo previsto no edital
para elaboração do projeto era tecnicamente inviável, e
pleiteou uma dilação do prazo contratual para concluir os
trabalhos.
Com base na situação hipotética apresentada acima, julgue os itens
subsequentes.

Devido à diversidade de especialidades envolvidas no
desenvolvimento do projeto, um único engenheiro de qualquer
das especialidades envolvidas poderá exercer a fiscalização de
todos os serviços contratados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993, arts. 1o a 6o, 20 a 26, e 54 a 80, e suas alterações / Contratos Administrativos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STM / 2011 / CESPE

Q70.
Julgue os seguintes itens, acerca de contratos administrativos.

Nos casos de emergência ou de calamidade pública, é
permitido o contrato com prazo de vigência indeterminado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/1993, arts. 1o a 6o, 20 a 26, e 54 a 80, e suas alterações / Contratos Administrativos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 21ª / 2010 / CESPE

Q71.
Julgue os itens seguintes, no que concerne aos processos licitatórios.

Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus
representantes, a finalidade e o ato que autorizou a sua
lavratura. No entanto, é facultado inserir o número do processo
da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 / Processo administrativo no âmbito da administração pública federal
Fonte: CONTADOR / CADE / 2014 / CESPE

Q72.
A respeito da improbidade administrativa e do processo
administrativo, julgue o item a seguir.

Considere que Paulo figure como interessado em processo
administrativo em tramitação em determinada autarquia e
que tenha sido prolatada decisão desfavorável pelo órgão
administrativo colegiado competente. Considere, ainda, que Paulo, em razão da delegação de competência feita pelo órgão
colegiado, tenha interposto recurso administrativo decidido
pelo presidente do órgão colegiado. Nessa situação, deverá
haver nulidade na decisão prolatada pelo presidente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 / Processo administrativo no âmbito da administração pública federal
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q73.
Com relação a atos administrativos, julgue os itens a seguir.
Ao proferir uma decisão em processo administrativo, o
administrador é isento de apresentar as razões jurídicas que
embasam sua decisão quando esta impuser determinado tipo de
sanção à terceiro.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 / Processo administrativo no âmbito da administração pública federal
Fonte: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - CONCENTRAçãO I / MMA/DFT / 2011 / CESPE

Q74.
Com base na Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue
o item seguinte.
Um órgão administrativo e seu titular podem delegar
competências a outros que não lhe sejam hierarquicamente
subordinados, cabendo, como objeto de delegação, entre
outros, a edição de atos normativos e a decisão de recursos
administrativos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 / Processo administrativo no âmbito da administração pública federal
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANEEL / 2010 / CESPE

Q75.
Acerca dos servidores públicos, do regime jurídico único dos
servidores públicos civis da União e do processo administrativo,
julgue os itens a seguir.

A administração pública pode, independentemente de
provocação do administrado, instaurar processo administrativo,
como decorrência da aplicação do princípio da oficialidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 / Processo administrativo no âmbito da administração pública federal
Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - TéCNICO E ADMINISTRATIVO / TCU / 2009 / CESPE

Q76.
Acerca da Lei n.º 9.784/1999 — marco legal referente ao
processo administrativo — e de aspectos relacionados a esse
tema, julgue os itens de 59 a 62.
Segundo jurisprudência recente do STF, é inconstitucional
a exigência de depósito prévio da multa aplicada pela
administração pública como condição de admissibilidade do
recurso na esfera administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Lei no 9.784/1999 / Processo administrativo no âmbito da administração pública federal
Fonte: ANALISTA DE TRâNSITO - DIREITO E LEGISLAçãO / DETRAN/DFT / 2009 / CESPE

Q77.

Acerca do direito administrativo, em cada um dos itens
seguintes é apresentada uma situação hipotética, seguida de
uma assertiva a ser julgada.
Após regular processo administrativo, Paulo, servidor
público, foi condenado a ressarcir a quantia de R$ 45.000,00 aos cofres públicos. Ocorre que, em razão
do surgimento de fatos novos suscetíveis de justificar a
sanção aplicada, a administração pública decidiu rever de
ofício o processo administrativo. Nessa situação, a
revisão do processo administrativo não poderá resultar no
agravamento da sanção aplicada a Paulo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / A evolução da Administração Pública e a reforma do Estado / Excelência nos serviços públicos
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STM / 2011 / CESPE

Q78.
No que se refere à excelência na prestação de serviços e à gestão
estratégica e de resultados no âmbito da administração pública,
julgue os itens subsequentes.
Nas organizações públicas, a gestão estratégica tem a função
precípua de articular os macroprocessos organizacionais
necessários ao alcance de metas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Gestão de desempenho
Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q79.
No que diz se refere à gestão do desempenho, julgue os próximos
itens.
A avaliação de desempenho que permite a identificação de
padrões de desempenho conforme metas e competências
organizacionais estabelecidas caracteriza a consistência interna
da avaliação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Comportamento, clima e cultura organizacional
Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - GESTãO DE PESSOAS / TCU / 2008 / CESPE

Q80.
Acerca do tema gestão da cultura organizacional, julgue os itens
que se seguem.
Para diagnosticar a cultura de uma organização, o
pesquisador deve utilizar técnicas múltiplas de coleta de
dados, tais como observação, análise de documentos,
técnicas qualitativas e técnicas quantitativas.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Gestão por competências
Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2008 / CESPE

Q81.
O processo de gestão por competências tem se destacado como
uma opção para o aprimoramento da gestão de pessoas nas
organizações. Acerca desse tema, julgue os próximos itens.
As competências humanas são externadas quando as pessoas
relatam verbalmente o que fazem na organização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Características das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza,
finalidades e critérios de departamentalização
Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q82.
No que se refere à estrutura, tipos de departamentalização e cultura
organizacional, julgue os itens a seguir.
Promover a adaptação da organização, nos seus ambientes
interno e externo, é uma das funções da cultura organizacional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Características das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza,
finalidades e critérios de departamentalização
Fonte: ANALISTA DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - ANALISTA ADMINISTRATIVO / IBRAM/DFT / 2009 / CESPE

Q83.
A estrutura organizacional de uma empresa pode ser definida
como a disposição das unidades que compõem a empresa e das
relações hierárquicas entre os diversos níveis, compreendendo
deveres, responsabilidades e linhas de autoridade e comunicação.
A esse respeito, julgue os itens que se seguem.
Considere que a diretoria de recursos humanos tenha
subordinados a ela os departamentos de recrutamento e
seleção, de registro e pagamento de pessoal, de treinamento
e desenvolvimento e de saúde ocupacional e qualidade de
vida no trabalho. Nesse caso, o critério de
departamentalização adotado foi por divisão do trabalho.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Características das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza,
finalidades e critérios de departamentalização
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STF / 2008 / CESPE

Q84.
Acerca das características básicas das organizações formais
modernas, julgue os itens subseqüentes.
A subordinação única e forte dos subordinados a um único
chefe é uma característica da departamentalização matricial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Características das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza,
finalidades e critérios de departamentalização
Fonte: GESTãO DA ESTRATéGIA E DE PROCESSOS / Ministério da Saúde / 2008 / CESPE

Q85.
Julgue os itens a seguir, que versam sobre organização de
sistemas e métodos.
O sistema de responsabilidade é um dos componentes da
estrutura organizacional, sendo resultado da forma de
alocação das atividades, incluindo a departamentalização
e a distribuição linha e assessoria.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Liderança, motivação e satisfação no trabalho
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q86.
Com referência a comportamento organizacional, julgue os itens
que se seguem.
Quando uma chefia valoriza de modo mais evidente as
habilidades interpessoais de um subordinado em detrimento de
sua capacidade de realização e entrega de desempenho, pode
estar havendo a predominância de um estilo de liderança que
se baseia na execução de tarefas e atividades.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração / Gestão de Pessoas / Recrutamento e seleção de pessoas
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q87.
Julgue os itens subsecutivos, referentes à gestão de pessoas nas
organizações.

Nas organizações modernas, os departamentos de gestão de
pessoas têm centralizado serviços tais como recrutamento,
seleção e treinamento, de modo a garantir mais efetividade em
suas práticas e resultados para as demais unidades de uma
organização.
•

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: ANALISTA DE CORREIOS - ARQUIVOLOGIA / CORREIOS / 2011 / CESPE

Q88.
Acerca de conceitos fundamentais de arquivologia, julgue os itens
a seguir.
Na caracterização de um documento de arquivo, dispensa-se a
informação que reflete a ação implementada, o que foi
comunicado ou decidido por meio dele.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos
Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q89.
De acordo com as noções de arquivologia, seus princípios,
conceitos e legislação, julgue os itens.
Uma vantagem do método duplex sobre o método decimal é a
possibilidade de abrir novas classes de acordo com a
necessidade da instituição.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Classificação de documentos de arquivo
Fonte: ANALISTA - ARQUIVOLOGIA / SERPRO / 2013 / CESPE

Q90.
A legislação arquivística brasileira reconhece o exercício
profissional do arquivista, com base na Lei n.º 6.546/1978. De
acordo com essa lei, as atribuições desse profissional incluem.
classificar os documentos no processo de gestão documental.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de
documentos de arquivo
Fonte: ASSISTENTE II - APOIO ADMINISTRATIVO / SEBRAE/BA / 2008 / CESPE

Q91.
A ordenação dos documentos de um arquivo pode ser feita pelo
método alfabético, que segue algumas regras, conhecidas como
regras de alfabetação. Julgue os itens a seguir, relativos ao uso
dessas regras na organização de um arquivo de pastas de clientes,
empresas e eventos.
A ordenação abaixo está correta, de acordo com as regras de
alfabetação.
Santa Rita, Amália Felício
Santo Cristo, José Antônio
São José, Arnaldo da Silva
São Paulo, Irving José.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo; Acondicionamento e armazenamento de
documentos de arquivo
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TJ/DFT / 2008 / CESPE

Q92.
Acerca da política, do planejamento e das técnicas de
preservação, conservação e restauração de documentos
arquivísticos, julgue os itens que se seguem.
Os mapas devem ser mantidos em caixas verticais,
acondicionados em sacos de plástico e dobrados até, no
máximo, duas vezes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Arquivologia / Gestão de documentos. / Tabela de temporalidade de documentos de arquivo
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q93.
A respeito de arquivologia e da legislação arquivística, julgue os
itens a seguir.

Os documentos públicos são identificados como ativos,
temporários e elimináveis.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de aplicativos para / Edição de textos
Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q94.
Acerca do sistema operacional Windows 8.1, do editor de texto
BrOffice Writer e do programa de navegação Internet Explorer 11,
julgue os itens a seguir.

No BrOffice Writer, ao se clicar, com o botão direito do
mouse, uma palavra selecionada, será exibida uma opção para
a busca, na Internet, de sinônimos dessa palavra.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de aplicativos para / Edição de textos
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q95.

Tendo como referência a figura acima, que exibe um gráfico
contido em um texto em edição no Word, julgue os itens a seguir.

A posição da legenda do gráfico em apreço pode ser
reposicionada, sem que isso resulte em alteração do conteúdo
do gráfico.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de aplicativos para / Edição de textos
Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE CONTROLE E ADMINISTRAçãO / TCE/RN / 2009 / CESPE

Q96.

Considerando as figuras I e II acima, que ilustram, respectivamente,
uma janela do BrOffice Writer 3.0 com um documento em edição e
parte de uma janela do Excel 2007 com uma planilha em elaboração,
julgue os itens que se seguem, relativos ao Microsoft Office 2007 e ao BrOffice.org.
Tanto o documento quanto a planilha podem ser inseridos no
corpo de uma mensagem de e-mail enviada para um endereço
eletrônico.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização de aplicativos para / Edição de planilhas
Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / SGA/AC / 2008 / CESPE

Q97.

Considerando a figura acima, que mostra uma planilha contendo
as quantidades de alunos de quatro turmas de uma escola, julgue
os itens subseqüentes, acerca do Excel 2003.
A média de alunos por turma pode ser calculada usando-se
a fórmula = (B2+B3+B4+B5)/4.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Conceitos e modos de utilização / Correio eletrônico
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2012 / CESPE

Q98.
Com relação ao Mozilla Thunderbird e ao Outlook Express,
aplicativos utilizados para o envio e o recebimento de correio
eletrônico, julgue os itens que se seguem.
No Thunderbird 13, ou versão superior, é possível alterar o
texto de um email mediante o uso das tags HTML.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Conceitos de tecnologia de informação / Conceitos básicos de Segurança da Informação

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/CE / 2011 / CESPE

Q99.
Em relação a segurança da informação e procedimentos de
segurança, julgue os seguintes itens.
O adware, tipo de firewall que implementa segurança de
acesso às redes de computadores que fazem parte da Internet,
evita que essas redes sejam invadidas indevidamente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Conceitos de tecnologia de informação / Conceitos básicos de Segurança da Informação
Fonte: ADMINISTRADOR / SEAPA/DFT / 2009 / CESPE

Q100.
Julgue os itens seguintes, acerca de segurança da informação.
Os usuários domésticos da Internet que utilizam um
provedor de acesso não precisam instalar programas
antivírus em suas máquinas, uma vez que a versão
instalada nos servidores do provedor serve também para
proteger as máquinas de todos os usuários.
•

CERTO

•

ERRADO

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

