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Q1.
Texto CB1A1BBB
Estranhamente, governos estaduais cujas despesas
com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que
estouraram o limite de gastos com pessoal fixado pela
Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria
legislação destinada a assegurar, como alegam, maior rigor na
gestão de suas finanças. Querem uma nova lei de
responsabilidade fiscal para, segundo argumentam, fortalecer
a estrutura legal que protege o dinheiro público do mau uso por
gestores irresponsáveis.
Examinando-se a situação financeira dos estados que
preparam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica
difícil aceitar a argumentação. Desde maio de 2000, quando
entrou em vigor a LRF, esses estados, como os demais, estão
sujeitos a regras precisas para a gestão do dinheiro público,
para a criação de despesas e, em particular, para os gastos com
pessoal. Por que, tendo descumprido algumas dessas regras,
estariam interessados em torná-las ainda mais rigorosas?
Não foi a lei que não funcionou, mas os responsáveis
pelo dinheiro público que, por alguma razão, não a cumpriram.
De que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa, se nem nas
condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de
cumpri-la? O problema não está na lei. Mudá-la pode ser
o pretexto não para torná-la mais rigorosa, mas para
atribuir-lhe alguma flexibilidade que a desfigure. O verdadeiro
problema é a dificuldade do setor público de adaptar suas
despesas às receitas em queda por causa da crise.
Internet: <http://opiniao.estadao.com.br> (com adaptações).
A respeito das ideias do texto CB1A1BBB, julgue os itens a seguir.

Para o autor do texto, é um contrassenso a proposta de tornar
a LRF mais rigorosa.
•
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Q2.
Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma
reflexão sobre o homem e de uma análise sobre suas condições
culturais. Não há educação fora das sociedades humanas e não
há homens isolados. O homem é um ser de raízes
espaçotemporais. De forma que ele é, na expressão feliz de
Marcel, um ser “situado e temporalizado”. A instrumentação da
educação — algo mais que a simples preparação de quadros
técnicos para responder às necessidades de desenvolvimento de
uma área — depende da harmonia que se consiga entre a
vocação ontológica desse “ser situado e temporalizado” e as
condições especiais dessa temporalidade e dessa
situacionalidade.
Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito
e não objeto, ele só poderá desenvolvê-la se, refletindo sobre

suas condições espaçotemporais, introduzir-se nelas de maneira
crítica. Quanto mais for levado a refletir sobre sua
situacionalidade, sobre seu enraizamento espaçotemporal, mais
“emergirá” dela conscientemente “carregado” de compromisso
com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser
simples espectador, mas na qual deve intervir cada vez mais.
Paulo Freire. Educação e mudança. 2.ª ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 61 (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, referentes às ideias e a aspectos
linguísticos do texto acima.

Segundo o texto, a educação deve considerar não apenas o
homem, mas também o contexto em que ele vive, levando-o a
refletir sobre sua realidade e atuar sobre ela na condição de
sujeito.
•
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Q3.
Empresas reclamam da falta de profissionais
qualificados na área de tecnologia da informação
Enquanto aumenta o ritmo de inovação tecnológica no
país e cresce a aplicação da informática nos mais diversos
setores da sociedade, formam-se cerca de 30 mil profissionais
por ano em áreas ligadas à tecnologia da informação e
comunicação (TIC). Ainda assim, as empresas reclamam da
falta de profissionais. “Temos uma janela de oportunidades em
TIC no país. O que falta é gente qualificada”, alerta Pier Carlo
Sola, diretor-presidente de um parque tecnológico
pernambucano que abriga 68 empresas da área.
Apesar de não haver estatísticas que revelem a
expansão do setor, especialistas estimam o crescimento em
torno de 10% ao ano. Com isso, a não regulamentação das
profissões ligadas à computação torna ainda mais acirrada a
disputa por vagas e delega ao mercado a seleção do bom
profissional.
“Independentemente da formação, o profissional de
TIC tem de estar comprometido com o aprendizado contínuo
e interessado em trabalhar com gestão de projetos, saber se
comunicar e trabalhar em diversas equipes”, diz o gerente de
carreiras Marcos Vono.
Essa é uma carreira multifacetada, que encontra
espaço em consultorias, cooperativas, grandes empresas, locais
que terceirizam mão de obra ou no empreendedorismo.
“O profissional tem de ter visão do negócio e conhecer a
realidade da empresa que atende, senão ficará sem emprego”,
alerta Ivair Rodrigues, agente de pesquisa em tecnologia da
informação (TI).
Segundo o cadastro das instituições de educação
superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais, há 1.021 cursos superiores ligados a
computação, informática, TI e análise de sistemas. “Mas só
metade dos alunos tem formação adequada, ou seja, de 12 mil
a 16 mil novos profissionais precisam passar por uma
requalificação logo que saem da universidade para poder entrar
no mercado de trabalho”, diz Pier Carlo Sola.

Internet: < www1.folha.uol.com.br > (com adaptações).
Com base nas informações veiculadas no texto acima, em sua
estrutura e em seus aspectos gramaticais, julgue os próximos itens.
As opiniões dos profissionais apresentadas no texto para
embasar a ideia defendida pelo autor são divergentes.
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Q4.
Para o observador externo, pode parecer pura
preguiça. No entanto, o ato de sonhar acordado relaciona-se ao
desenvolvimento da autoconsciência e da criatividade, à
capacidade de planejamento e de improvisação, à possibilidade
de reflexão profunda sobre as experiências cotidianas e ainda
ao raciocínio moral. A aparência pode ser de devaneio sem
rumo, porém o cérebro pode estar operando um processo
neurológico complexo, sofisticado e produtivo.
O autor inglês Neil Gaiman, autor de romances, livros
e quadrinhos, declarou recentemente, em uma palestra, que o
nosso futuro depende de livrarias, da leitura e da capacidade de
sonhar acordado. O autor iniciou sua palestra mencionando que
a próspera indústria norte-americana de construção de prisões
usa como variável para a previsão da demanda (necessidades
futuras de celas) o percentual de crianças com dez e onze anos
incapazes de ler. Para ele, temos a obrigação de sonhar
acordados e usar a imaginação. Essas atividades nos fazem
criar mundos alternativos, que nos permitem construir o futuro.
No mundo do trabalho, a atividade de sonhar acordado
já teve dias melhores. Muitas organizações contemporâneas
declaram amor incondicional pela criatividade e pela inovação.
Paradoxalmente, continuam a refrear, disciplinar ou expelir
seus sonhadores. Eles resistem como podem, sonhando
acordados para enfrentar o tédio no trabalho. A Revolução
Industrial e a ascensão das linhas de montagem sepultaram a
criatividade e exilaram os sonhadores.
Faz bem sonhar acordado. In: CartaCapital, 13/11/2013, p. 60 (com adaptações).
No que se se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto
acima, julgue os próximos itens.
Infere-se do texto que, nos últimos anos, a sociedade tem-se
tornado mais violenta devido à valorização de trabalhos nos
quais predominam o conhecimento científico e o tecnológico.
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Q5.
Mesmo com os avanços na área de segurança, os
crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos
problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com
o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos
R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para
cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números
expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis
e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos
crimes.
O estudo revela que, com a prosperidade da economia
brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,
o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os
criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte
dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto
lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da
América, da China e da Índia. A tradição social do país pode
contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como
Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os
criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais
sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para
disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da
Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links
antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar
de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são
públicas ou privadas.
A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no
mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem
que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%
admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando
estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da
própria situação: 51% não entendem como funcionam os
procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se
seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu
computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um
antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo
estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um
cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos
poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails
suspeitos.
Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por
ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).
De acordo com as ideias do texto,.
no Brasil, é comum o acesso de criminosos às redes sociais,
fato que tem reflexo no número considerável de crimes virtuais
praticados no país.
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Q6.
Mesmo com os avanços na área de segurança, os
crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos
problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela
empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com
o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos
R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para
cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números
expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis
e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos
crimes.
O estudo revela que, com a prosperidade da economia

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,
o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os
criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte
dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto
lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da
América, da China e da Índia. A tradição social do país pode
contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como
Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os
criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais
sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para
disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da
Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links
antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar
de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são
públicas ou privadas.
A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no
mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem
que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%
admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando
estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da
própria situação: 51% não entendem como funcionam os
procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se
seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu
computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um
antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo
estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um
cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos
poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails
suspeitos.
Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por
ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).
De acordo com as ideias do texto,.
o Brasil ocupa a quarta posição mundial no ranque de
países-alvo de crimes virtuais.
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Q7.
A instrumentalização da cidadania e da soberania
popular, em uma democracia contemporânea, faz-se pelo
instituto da representação política. E a transformação da
soberania popular em representação se dá, em grande parte, por
meio da eleição.
O povo a que remete a ideia de soberania popular
constitui uma unidade, e não, a soma de indivíduos. Jurídica e
constitucionalmente, a representação “representa” o povo (e
não, todos os indivíduos). Além disso, não há propriamente
mandato, pois a função do representante se dá nos limites
constitucionais e não se determina por instruções ou cláusulas
estabelecidas entre ele (ou o conjunto de representantes) e o
eleitorado. As condições para o exercício do mandato e, no
limite, seu conteúdo estão predeterminados na Constituição e
apenas nela. Estritamente, nem sequer é possível falar em
representação, pois não há uma vontade pré-formada. Há a
construção de uma vontade, limitada apenas aos contornos
constitucionais.

Eneida Desiree Salgado. Princípios constitucionais estruturantes do
direito eleitoral. Tese de doutoramento. Curitiba: Universidade Federal do
Paraná, 2010. Internet: <http://dspace.c3sl.ufpr.br> (com adaptações).
De acordo com as informações presentes no texto,.
o representante — um deputado federal, por exemplo — age
conforme determinação legal constitucional, e não, segundo a
vontade do povo.
•
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Q8.
Na história das ideias, são raras as proposições gerais
que não se desfazem em exceções. É necessário, no entanto,
generalizar e comparar, e a generalização que nos servirá de
ponto de partida está entre as mais robustas de que a história
das ideias é capaz. Ei-la: o grande divisor de águas no tocante
à evolução da noção de progresso civilizatório e do seu
impacto sobre a felicidade humana foi o Iluminismo europeu
do século XVIII — a “era da razão”. A equação fundamental
do Iluminismo pressupunha a existência de uma espécie de
harmonia preestabelecida entre o progresso da civilização e o
aumento da felicidade.
A meteorologia usa o barômetro para medir a pressão
da atmosfera e prever as mudanças do clima. Se a história das
ideias possuísse um instrumento análogo, capaz de fazer
leituras barométricas dos climas de opinião em determinados
períodos e de registrar as variações de expectativa em relação
ao futuro em diferentes épocas, então haveria pouca margem
para dúvida de que o século XVIII deslocaria o ponteiro da
confiança no progresso e no aumento da felicidade humana ao
longo do tempo até o ponto mais extremo de que se tem notícia
nos anais da história intelectual.
Eduardo Giannetti. Felicidade: diálogos sobre o bem-estar na civilização.
São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 19-22 (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue os seguintes itens.

A relação entre progresso civilizatório e felicidade está
associada a um momento histórico específico, o Iluminismo,
embora o texto indique que a relação entre esses elementos
possa ser observada em outras épocas e movimentos históricos.
•
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•
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Q9.
O IDEB, indicador de qualidade educacional, combina
informações sobre desempenho em exames padronizados
(Prova Brasil ou SAEB) — demonstrado pelos estudantes ao
final do ensino fundamental e do ensino médio — com

informações sobre rendimento escolar (aprovação). Estudos e
análises da qualidade educacional raramente combinam as
informações produzidas por esses dois tipos de indicadores,
ainda que a complementaridade entre elas seja evidente.
Um sistema educacional que reprove sistematicamente
seus estudantes, fazendo que grande parte deles abandone a
escola antes de completar a educação básica, não é desejável,
mesmo se aqueles que concluem essa etapa de ensino atingem
elevadas pontuações nos exames padronizados. Por outro lado,
também não se deseja um sistema em que todos os alunos
concluam o ensino médio no período correto, mas aprendam
muito pouco na escola. Em suma, um sistema de ensino ideal
seria aquele em que crianças e adolescentes tivessem acesso à
escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não
abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo,
aprendessem.
Sabe-se que, no Brasil, a questão do acesso à escola
não é mais um problema, já que a quase totalidade das crianças
ingressa no sistema educacional. Entretanto, as taxas de
repetência dos estudantes são bastante elevadas, assim como o
é a proporção de adolescentes que abandonam a escola antes
mesmo de concluir a educação básica. Outro indicador
preocupante é a baixa proficiência obtida pelos alunos em
exames padronizados.28
Internet: <http://download.inep.gov.br> (com adaptações).
Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue
os itens de 9 a 18.
Depreende-se das informações do texto que, no Brasil, os
fatores que prejudicam o IDEB nacional são repetência, evasão
escolar e rendimento escolar.
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Q10.
O legado das ciências biológicas na passagem para o
século XX consistiu principalmente na teoria da evolução de
Darwin e nas leis de hereditariedade de Mendel. Outros
resultados dignos de menção foram: a formulação de uma
teoria da célula, o descobrimento do vínculo entre
cromossomos e hereditariedade, a análise microscópica
desveladora dos neurônios e a preparação das primeiras
vacinas. O desenvolvimento de técnicas oriundas da física e da
química (raios X, microscopia elétrica etc.) alavancou a criação
de interdisciplinas como a biofísica e a bioquímica. Além
disso, ruiu a barreira entre a química inorgânica e a orgânica.
Roland de Azeredo Campos. Arteciência: afluência de signos
co-moventes. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 51 (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.
Da leitura do texto conclui-se que, a partir do significativo
desenvolvimento da biologia, ocorrido entre o final do século XIX e o início do século XX, as relações entre essa disciplina,
a física e a química passaram a ser estabelecidas.
•
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•
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Q11.
A multiplicidade dos seres humanos traduz-se por uma
forma de ordem singular. O que há de único na vida em comum
dos homens gera realidades particulares, especificamente
sociais, que são impossíveis de explicar ou compreender a
partir do indivíduo. A língua é uma boa ilustração disso. Que
impressão nos causaria descobrir, ao acordarmos numa bela
manhã, que todos os outros homens falam uma língua que não
compreendemos? Sob uma forma paradigmática, a língua
encarna esse tipo de dados sociais, que pressupõem uma
multiplicidade de seres humanos organizados em sociedades e
os quais, ao mesmo tempo, não param de se reindividualizar.
Esses dados como que se reimplantam em cada novo membro
de um grupo, norteiam seu comportamento e sua sensibilidade,
e constituem o habitus social a partir do qual se desenvolverão
nele os traços distintivos que o contrastarão com os outros no
seio do grupo. O modelo linguístico comum admite variações
individuais, até certo ponto. Mas, quando essa individualização
vai longe demais, a língua perde sua função de meio de
comunicação dentro do grupo. Entre outros exemplos, citemos
a formação da consciência moral, das modalidades de controle
de pulsões e afetos numa dada civilização, ou o dinheiro e o
tempo. A cada um deles correspondem maneiras pessoais de
agir e sentir, um habitus social que o indivíduo compartilha
com outros e que se integra na estrutura de sua personalidade.
Norbert Elias. Sobre o tempo. Vera Ribeiro (Trad.).
Jorge Zahar editor, 1998, p.19 (com adaptações).
No que se refere à organização das ideias e à estrutura do texto
acima, julgue os itens de 1 a 6.

Depreende-se da argumentação que as “realidades
particulares” (L.3) são “impossíveis de explicar ou
compreender” (L.4) porque a formação da consciência moral
integra a estrutura da personalidade de cada um,
individualmente.
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Q12.
O filósofo francês Jean-Paul Sartre costumava dizer
que o homem é um projeto. Se assim for, as sociedades
humanas deveriam ter a mesma ambição.
A palavra “projeto” remete-se à antecipação e, em boa
parte, ao voluntarismo. Não se trata unicamente de prever o
futuro e, sim, de mudar o seu rumo em consequência de um
conjunto de valores e de necessidades. Porém, precisamos de
um voluntarismo responsável que se esforce por formular
propostas viáveis, sem cair na ilusão de que é possível medir as
forças pelas intenções generosas, como sugeria o poeta
romântico polonês Adam Mickiewicz. Em outras palavras, para
ganhar a guerra contra a pobreza e o atraso, devemos voltar ao

planejamento, um conceito oriundo da economia de guerra,
indispensável à ecossocioeconomia de desenvolvimento.
O planejamento caiu em descrédito com a queda do
Muro de Berlim, a implosão da União Soviética e a
contrarreforma neoliberal baseada no mito dos mercados que
se autorregulam. Seria ingênuo pensar que esse mito
desapareceu com a recente crise, mas, que ele está mal das
pernas, está. Chegou, portanto, o momento de reabilitar e
atualizar o planejamento. Até Jeffrey Sachs — diretor do Earth
Institute, da Columbia University, em Nova Iorque, e
conselheiro do secretário-geral das Nações Unidas —
pronuncia-se em favor de um planejamento flexível a longo
prazo, voltado para o enfrentamento dos três desafios
simultâneos da segurança energética, segurança alimentar e
redução da pobreza, buscando uma cooperação tripartite entre
os setores público e privado e a sociedade civil.
Para tanto, convém prever vários níveis territoriais de
planejamento, desde o nacional até o local, com um processo
interativo de cima para baixo e de baixo para cima. No nível
técnico, essa tarefa se torna hoje mais fácil por termos saído da
era do ábaco para a dos computadores.
O fenomenal crescimento da economia mundial no
decorrer dos dois últimos séculos, baseado no uso das energias
fósseis, provocou um aquecimento global de consequências
deletérias e, em parte, irreversíveis. Seria, no entanto, um erro
considerar que o clima é a bola da vez e as urgências sociais
podem esperar. Em 2007, existiam, no Brasil, 10,7 milhões de
indigentes e 46,3 milhões de pobres. E, enquanto os latifúndios
de mais de mil hectares — 3% do total das propriedades rurais
do Brasil — ocupam 57% das terras agriculturáveis,
4,8 milhões de famílias sem-terra estão à espera do chão para
plantar.
O planejamento digno deste nome deve enfrentar
simultaneamente os desafios ambientais e sociais.
Ignacy Sachs. Voltando ao planejamento.
Internet: (com adaptações).
Com relação às ideias do texto, julgue o item.

A conservação ambiental e as desigualdades sociais são
matérias cuja relevância se encontra no mesmo nível nos dias
atuais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / AGU / 2010 / CESPE

Q13.
1 É uma grande ilusão imaginar que o Brasil estará entre
as cinco maiores economias do mundo na década atual se não
realizar investimentos pesados em um novo padrão de energia,
4 independente da utilização de petróleo. Apesar do abandono do
planejamento estratégico e de nossa fraca vocação para
pensarmos a longo prazo, a verdade é que mantemos algumas
7 características de país altamente inovador. Temos realizado
avanços extraordinários no desenvolvimento de processos
e na pesquisa em energias alternativas, em razão da antiga (e,
10 felizmente, superada) dependência das importações de
petróleo. Não atendemos, porém, às necessidades de
financiamento na medida exigida pela continuidade das
13 pesquisas.

O rápido crescimento da economia chinesa tem atraído
a atenção geral, mas devíamos orientar o nosso interesse em
16 acompanhar, prioritariamente, as inovações que se estão
processando nos Estados Unidos da América (EUA), na
Alemanha e nos países nórdicos. A China, por enquanto,
19 continua sendo uma economia que copia muito mais do que
investe em inovação. Os norte-americanos, com todos os
problemas de suas finanças, mantêm a dianteira nos
22 investimentos em desenvolvimento tecnológico: no governo
Obama, decidiram recuperar a autonomia energética,
investindo pesadamente no desenvolvimento de novas
25 modalidades de energia. De seu lado, alemães e escandinavos
estão ampliando os investimentos em energia alternativa e já
colhem resultados expressivos da utilização de energia eólica.
28 Em termos imediatos, o que acontece de importante
nos EUA e na China é a ênfase total dos investimentos públicos
na expansão e modernização da infraestrutura dos transportes
31 e comunicações de modo geral.
O caminho brasileiro não deve ser diferente: temos de
acelerar os investimentos na infraestrutura dos transportes para
34 eliminar, o mais rápido possível, os gargalos que encarecem a
circulação interna e as exportações da produção agrícola e
industrial.
37 Não é preciso repetir que o Brasil é um país inovador.
O que nos falta é o suporte do crédito, de forma contínua, para
sustentar as inovações, é claro que com algumas notáveis
40 exceções: alcançamos o estado da arte na produção de
combustíveis para transporte, e a EMBRAPA fez, em 30 anos,
uma revolução na produtividade de nossa agricultura e
43 pecuária, dando um enorme retorno aos parcos recursos de
investimentos que recebeu.
Para que o Brasil se transforme, efetivamente, em
46 protagonista importante da revolução que vai mudar,
profundamente, os processos de produção industrial e
agropastoril em todo o mundo, os próximos governos terão de
49 dar prioridade absoluta aos investimentos em inovação e ao
desenvolvimento tecnológico.
A fórmula do crescimento é inovação mais crédito.
52 Sua aplicação foi fundamental para a construção da mais
poderosa economia global no século passado. Não há razão
alguma para ignorá-la.
Delfim Netto. Fórmulas de crescimento. Internet:
(com adaptações).
Com base nas ideias do texto, julgue os itens a seguir.
EUA, Alemanha e países escandinavos tornaram-se
independentes no que se refere à importação de petróleo.
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Q14.
Brasil e África do Sul assinam acordo de cooperação
O Ministério da Educação do Brasil e o da África do
Sul assinaram no início de julho um acordo de cooperação
internacional na área da educação superior. Além de apoiar o
ensino universitário e prever a promoção conjunta de eventos
científicos e técnicos, o acordo contempla o intercâmbio de
materiais educacionais e de pesquisa e o incentivo à

mobilidade acadêmica e estudantil entre instituições de ensino
superior, institutos de pesquisa e escolas técnicas.
Para incentivar a mobilidade, além de projetos
conjuntos de pesquisa, os dois países devem promover a
implantação de programas de intercâmbio acadêmico, com a
concessão de bolsas, tanto a brasileiros na África do Sul
quanto a sul-africanos no Brasil, para professores e alunos de
doutorado e pós-doutorado. Ainda nessa área, a cooperação
também prevê a criação de um programa de fomento a
publicações científicas associadas entre representantes dos
dois países.
Segundo o ministro da Educação brasileiro, Fernando
Haddad, as equipes de ambos os ministérios da Educação
trabalham há tempos na construção de um acordo para
incrementar a cooperação entre os dois países. “Brasil e África
do Sul têm uma grande similaridade de pensamento,
oportunidades e desafios. Esperávamos há tempos a
formatação de um acordo sólido”.
Internet: <portal.mec.gov.br> (com adaptações).
Julgue os itens a seguir quanto à compreensão do texto e à tipologia textual.
O ministro da Educação brasileiro pronunciou-se
favoravelmente ao acordo, assinalando os pontos em comum
existentes entre os dois países.
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Q15.
Como discurso que implementa e constrói
significados para as diferenças sexuais, por meio de
processos de diferenciação conflituosos e hierarquizados,
gênero é a instância onde e por meio da qual os seres
humanos aprendem a se converter em e a se reconhecer como
homens e mulheres, nos diferentes contextos históricos,
culturais e sociais. Porque referida a um corpo físico,
portanto natural, a diferença sexual assume um estatuto de
fixidez e universalidade, que oculta as clivagens,
reagrupamentos e ressignificações produzidas na dinâmica
de relações de poder e resistência, específicas e particulares,
que constroem e reconstroem o sujeito sexuado. Isso quer
dizer que a diferença biológica não se inscreve em apenas um
significado natural ou social que lhe é inerente. Ao contrário,
seus significados são construídos e reconstruídos no
entrecruzamento de uma gama de discursos, tais como os da
Medicina, da Biologia, da Psicanálise, da Educação, das
Ciências Sociais, da Política e da Religião, entre outros.
Dagmar E. Meyer. Do poder ao gênero: uma articulação
teórico-analítica. In: Gênero e Saúde, Marta Lopes et al. (Orgs.).
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 48 (com adaptações).
A respeito das ideias expressas no texto acima e de suas
estruturas linguísticas, julgue os itens a seguir.
Segundo o texto, a concepção de gênero é constituída na
dinamicidade das relações de poder e de resistência
construídas por diferentes discursos.
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Q16.
Em 1517, o explorador espanhol Francisco
Hernández de Córdoba chegou à península de Yucatán, perto
da atual cidade mexicana de Cancun. As comunidades pelas
quais passou a expedição de Hernández faziam parte do que
restava de uma complexa sociedade que, durante 700 anos,
dominara a América Central: os maias. Embora ainda haja
muitas perguntas a ser respondidas, a estrutura política
centralizada em torno de uma pequena aristocracia
improdutiva pode ter acelerado a decadência dos maias. Os
achados arqueológicos indicam que, a partir do ano 900, suas
principais cidades foram abandonadas. Sabe-se que a área foi
assolada por longos períodos de seca. Mas não há sinais de
que a seca tenha provocado mortes em massa. O mais
provável é que os camponeses tenham abandonado as
cidades e se retirado para regiões mais isoladas, onde
viveriam do que plantavam, sem prestar contas a reis e sem
sustentá-los. O biólogo norte-americano Jared Diamond
argumenta que a falta de visão de futuro e a ausência de
cuidado com o meio ambiente é que teriam provocado o
declínio da civilização maia. Os governantes estavam
ocupados demais na construção de obras grandiosas e não
foram capazes de lidar com as necessidades do povo.
Tiago Cordeiro. O raio X dos maias. In: Aventuras
na História, ed. 43, mar./2007, p. 30-1 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do texto acima.
O uso do tempo verbal em “teriam provocado” (L.19) ressalta
que a afirmação do biólogo não se baseia em verdades
históricas e sugere que essa seria a interpretação provável
dos “camponeses” (L.14) para o fim da civilização maia.
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Q17.
Por 500 anos mentiram para nós. Esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Disseram-nos que
éramos brasileiros. Esconderam todo esse tempo o fato de que o termo brasileiro não é sinônimo de cidadania, e
sim o nome de uma profissão. Brasileiro rima com padeiro, pedreiro, ferreiro. Brasileiro era a profissão daqueles
portugueses que viajavam para o Brasil, ficavam alguns meses e voltavam com ouro, prata e pau-brasil, tiravam
tudo o que podiam, sem nada deixar em troca. Brasileiros não vêem o Brasil como uma nação, mas uma terra a ser
explorada, o mais rápido possível. Investir no país é considerado uma burrice; constituir uma família e mantê-la
saudável, um atraso de vida. Só que você, caro leitor, é um brasiliano. Brasiliano rima com italiano, indiano,
australiano. Brasiliano não é profissão, mas uma declaração de cidadania. São 500 anos de cultura brasileira que
precisamos mudar, a começar pela nossa própria identidade, pelo nosso nome, pela nossa própria definição.
Stephen Kanitz. Brasileiros e brasilianos. In: Veja, 26/12/2007 (com adaptações).
A respeito da organização do texto acima, julgue os seguintes itens.

O desenvolvimento das idéias do texto mostra que o sujeito subentendido dos verbos “mentiram (L.1), “Esconderam” (L.1) e
“Disseram” (L.1) são os “portugueses que viajavam para o Brasil” (L.4).
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Q18.
Dentro de um mês tinha comigo vinte aranhas; no
mês seguinte cinqüenta e cinco; em março de 1877 contava
quatrocentas e noventa. Duas forças serviram principalmente
à empresa de as congregar: o emprego da língua delas, desde
que pude discerni-la um pouco, e o sentimento de terror que
lhes infundi. A minha estatura, as vestes talares, o uso do
mesmo idioma fizeram-lhes crer que eu era o deus das
aranhas, e desde então adoraram-me. E vede o benefício
desta ilusão. Como as acompanhasse com muita atenção e
miudeza, lançando em um livro as observações que fazia,
cuidaram que o livro era o registro dos seus pecados, e
fortaleceram-se ainda mais nas práticas das virtudes. (...)
Não bastava associá-las; era preciso dar-lhes um
governo idôneo. Hesitei na escolha; muitos dos atuais
pareciam-me bons, alguns excelentes, mas todos tinham
contra si o existirem. Explico-me. Uma forma vigente de
governo ficava exposta a comparações que poderiam
amesquinhá-la. Era-me preciso ou achar uma forma nova ou
restaurar alguma outra abandonada. Naturalmente adotei o
segundo alvitre, e nada me pareceu mais acertado do que
uma república, à maneira de Veneza, o mesmo molde, e até
o mesmo epíteto. Obsoleto, sem nenhuma analogia, em suas
feições gerais, com qualquer outro governo vivo, cabia-lhe
ainda a vantagem de um mecanismo complicado, o que era
meter à prova as aptidões políticas da jovem sociedade.
A proposta foi aceita. Sereníssima República
pareceu-lhes um título magnífico, roçagante, expansivo,
próprio a engrandecer a obra popular.
Não direi, senhores, que a obra chegou à perfeição,
nem que lá chegue tão cedo. Os meus pupilos não são os
solários de Campanela ou os utopistas de Morus; formam um
povo recente, que não pode trepar de um salto ao cume das
nações seculares. Nem o tempo é operário que ceda a outro
a lima ou o alvião; ele fará mais e melhor do que as teorias
do papel, válidas no papel e mancas na prática.
Machado de Assis. A Sereníssima República (conferência do cônego Vargas). In: Obra
completa. Vol. II. Contos. Papéis avulsos. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959, p. 337-8.
No que se refere aos sentidos, à organização das idéias do texto
e à tipologia textual, julgue os itens de 21 a 26.
Infere-se da leitura do texto que dois fatores se destacam nas
relações sociais de poder: a unidade lingüística e o
sentimento de medo incutido no outro.
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Q19.
A previdência social é um seguro social adquirido por
meio de contribuição mensal que garantirá ao segurado uma
renda no momento em que ele não puder trabalhar.
Suponhamos que você exerça alguma atividade por conta
própria; se acaso ficar doente, quem irá pagar suas despesas?
Se você contribui para a previdência social todos os meses,
pode solicitar o auxílio-doença e obter um rendimento. No
caso das mulheres que precisam parar de trabalhar por causa
do parto, o salário-maternidade assegura uma renda mensal
durante 120 dias. A previdência social também paga outros
benefícios, como vários tipos de aposentadorias e pensão por
morte.
Todo trabalhador com carteira assinada está
automaticamente filiado à previdência social. Os trabalhadores
autônomos e os empresários são contribuintes individuais.
E mesmo quem não tem renda própria — como estudantes,
donas de casa e desempregados — pode pagar como
contribuinte facultativo para ter direito aos benefícios.
A previdência social está presente em todo o país por
meio das agências do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). É com o INSS que você deve entrar em contato para
se inscrever, contribuir mensalmente ou solicitar benefícios.
Mas não se esqueça: para ter direito aos benefícios, você
precisa estar inscrito no INSS e manter suas contribuições
em dia.
Internet: < www.senac.br> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, relativos às idéias do texto.
De acordo com o texto, todas as mulheres, ao darem à luz,
têm direito a receber o salário-maternidade pelo período
de 120 dias.
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Q20.
A comunicação pressupõe que os indivíduos têm um
repertório de palavras em comum e compreendem tais
palavras do mesmo modo. Entretanto, se a rigor é possível
chegar a um entendimento sobre as palavras que exprimem
idéias concretas, não se dá o mesmo em relação às palavras
representativas de idéias abstratas, de significado mais
frouxo e mais disperso. A compreensão só pode ocorrer na
medida em que uma palavra apresente para vários indivíduos
um certo grau de uniformidade, fixado pelo uso da língua.
Em outras palavras, não existe um sentido comum genuíno,
mas sim uma espécie de acordo implícito sobre o uso e a
aplicação das palavras. Além disso, certos comportamentos
não-verbais podem transformar o sentido de uma palavra:
expressão fisionômica, gestos, tom de voz etc.
Definir uma palavra consiste em fazer esse acordo
e é a isto que se aplicam os dicionários.
As dificuldades representadas pelos homônimos e
pelos sinônimos são superadas pela distinção cuidadosa dos

usos particulares dos primeiros em contextos diferentes e das
convergências e divergências de sentido dos segundos.
Francis Vanoye. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral
e escrita. 7.a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 33-4 (com adaptações).
Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os
itens que se seguem.
De acordo com a argumentação do texto, a expressão “idéias
concretas” (L.5) corresponde a “homônimos” (L.17), assim
como a expressão “idéias abstratas” (L.6) corresponde a
“sinônimos” (L.18).
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Q21.
A Portaria Interministerial nº 12 estabelece o
Processo Produtivo Básico (PPB) para motos aquáticas e
similares. Esse PPB é composto por oito etapas, que deverão
ser realizadas na ZFM, com exceção da primeira, relacionada
à moldagem do casco, que poderá ser dispensada, caso a
empresa fabricante adquira partes dele e peças no mercado
regional ou nacional nas quantidades mínimas indicadas na
portaria. “A moto aquática, conhecida popularmente como jet
ski, é hoje um produto inteiramente importado. O que fizemos
foi simplificar o PPB, sem prejuízos dos níveis de investimento
e mão de obra, e com isso vamos trazer essa produção para o
PIM. Pelo menos quatro grandes empresas participaram das
discussões visando ao estabelecimento do PPB e já
demonstraram interesse em fabricar o produto em Manaus”,
disse o superintendente da ZFM.
Internet: <www.suframa.gov.br/suf_pub_noticias> (com adaptações).
No que diz respeito ao texto, julgue os itens.

A palavra “prejuízos” recebe acento gráfico porque todas as
proparoxítonas devem ser acentuadas.
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Q22.
Texto CB2A6AAA
Não têm conta entre nós os pedagogos da
prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde,
na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais,
transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo
progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o
que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os
nossos males ficariam resolvidos de um momento para o
outro se estivessem amplamente difundidas as escolas
primárias e o conhecimento do abc.
A muitos desses pregoeiros do progresso seria
difícil convencer de que a alfabetização em massa não é
condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica
e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros
elementos fundamentais da educação, que a completem,
é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta
nas mãos de um cego.
Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, que tratam de aspectos gramaticais do texto
CB2A6AAA.

A forma pronominal “nas”, em “transformam-nas” (R.4),
refere-se a “verdades parciais” (R.3).
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Q23.
Texto CB1A1BBB
Estranhamente, governos estaduais cujas despesas
com o funcionalismo já alcançaram nível preocupante ou que
estouraram o limite de gastos com pessoal fixado pela
Lei Complementar nº 101/2000, denominada Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), estão elaborando sua própria
legislação destinada a assegurar, como alegam, maior rigor na
gestão de suas finanças. Querem uma nova lei de
responsabilidade fiscal para, segundo argumentam, fortalecer
a estrutura legal que protege o dinheiro público do mau uso por
gestores irresponsáveis.
Examinando-se a situação financeira dos estados que
preparam sua versão da lei de responsabilidade fiscal, fica
difícil aceitar a argumentação. Desde maio de 2000, quando
entrou em vigor a LRF, esses estados, como os demais, estão
sujeitos a regras precisas para a gestão do dinheiro público,
para a criação de despesas e, em particular, para os gastos com
pessoal. Por que, tendo descumprido algumas dessas regras,
estariam interessados em torná-las ainda mais rigorosas?
Não foi a lei que não funcionou, mas os responsáveis
pelo dinheiro público que, por alguma razão, não a cumpriram.
De que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa, se nem nas
condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de
cumpri-la? O problema não está na lei. Mudá-la pode ser
o pretexto não para torná-la mais rigorosa, mas para
atribuir-lhe alguma flexibilidade que a desfigure. O verdadeiro
problema é a dificuldade do setor público de adaptar suas
despesas às receitas em queda por causa da crise.
Internet: <http://opiniao.estadao.com.br> (com adaptações).
Com relação aos aspectos linguísticos do texto CB1A1BBB, julgue
os seguintes itens.

A conjunção “se” (R.21) introduz uma oração interpretada
como a condição para tornar a LRF mais rigorosa.
•
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•
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Q24.
Os garotos da Rua Noel Rosa
onde um talo de samba viça no calçamento,
viram o pombo-correio cansado
confuso
aproximar-se em voo baixo.
Tão baixo voava: mais raso
que os sonhos municipais de cada um.
Seria o Exército em manobras
ou simplesmente
trazia recados de ai! amor
à namorada do tenente em Aldeia Campista?
E voando e baixando entrançou-se
entre folhas e galhos de fícus:
era um papagaio de papel,
estrelinha presa, suspiro
metade ainda no peito, outra metade
no ar.
Antes que o ferissem,
pois o carinho dos pequenos ainda é mais desastrado
que o dos homens
e o dos homens costuma ser mortal
uma senhora o salva
tomando-o no berço das mãos
e brandamente alisa-lhe
a medrosa plumagem azulcinza
cinza de fundos neutros de Mondrian
azul de abril pensando maio.
283235-58-Brasil
dizia o anel na perninha direita.
Mensagem não havia nenhuma
ou a perdera o mensageiro
como se perdem os maiores segredos de Estado
que graças a isto se tornam invioláveis,
ou o grito de paixão abafado
pela buzina dos ônibus.
Como o correio (às vezes) esquece cartas
teria o pombo esquecido
a razão de seu voo?
Ou sua razão seria apenas voar
baixinho sem mensagem como a gente
vai todos os dias à cidade
e somente algum minuto em cada vida
se sente repleto de eternidade, ansioso
por transmitir a outros sua fortuna?
Era um pombo assustado
perdido
e há perguntas na Rua Noel Rosa
e em toda parte sem resposta.

Pelo quê a senhora o confiou
ao senhor Manuel Duarte, que passava
para ser devolvido com urgência
ao destino dos pombos militares
que não é um destino.
Carlos Drummond de Andrade. Pombo-correio. In: Carlos
Drummond de Andrade: obra completa. Rio de Janeiro: Nova
Aguilar, 2002, p. 483. Internet: .
No que se refere à estrutura linguística e vocabular do texto, julgue
os itens a seguir.
O vocábulo “o” empregado nos versos 18, 22 e 23 desempenha
função de complemento verbal.
•
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Q25.
Por 500 anos mentiram para nós. Esconderam um dado muito importante sobre o Brasil. Disseram-nos que
éramos brasileiros. Esconderam todo esse tempo o fato de que o termo brasileiro não é sinônimo de cidadania, e
sim o nome de uma profissão. Brasileiro rima com padeiro, pedreiro, ferreiro. Brasileiro era a profissão daqueles
portugueses que viajavam para o Brasil, ficavam alguns meses e voltavam com ouro, prata e pau-brasil, tiravam
tudo o que podiam, sem nada deixar em troca. Brasileiros não vêem o Brasil como uma nação, mas uma terra a ser
explorada, o mais rápido possível. Investir no país é considerado uma burrice; constituir uma família e mantê-la
saudável, um atraso de vida. Só que você, caro leitor, é um brasiliano. Brasiliano rima com italiano, indiano,
australiano. Brasiliano não é profissão, mas uma declaração de cidadania. São 500 anos de cultura brasileira que
precisamos mudar, a começar pela nossa própria identidade, pelo nosso nome, pela nossa própria definição.
Stephen Kanitz. Brasileiros e brasilianos. In: Veja, 26/12/2007 (com adaptações).
A respeito da organização do texto acima, julgue os seguintes itens.
A vírgula depois da oração “e mantê-la saudável” (L.6-7) indica que essa oração constitui um aposto explicativo para a oração
anterior.
•
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Q26.
1 A prefeitura de São Paulo conseguiu bom resultado
no primeiro leilão público de créditos de carbono no
mercado à vista ocorrido no mundo, organizado por uma
4 bolsa de commodities e realizado nos termos do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo, que foi estabelecido no
Protocolo de Kyoto. Por meio desse instrumento, países
7 desenvolvidos, signatários do protocolo, que se
comprometeram a reduzir determinada porcentagem das suas
emissões de dióxido de carbono e outros gases que provocam
10 o efeito estufa, podem, em vez disso, comprar créditos de
carbono gerados por países que tenham reduzido suas

emissões domésticas.
O Estado de S.Paulo, 4/10/2007.
Em relação às idéias e às estruturas lingüísticas do texto acima,
julgue os próximos itens.
Em “se comprometeram” (L.7-8), o pronome “se” indica que
o sujeito da oração é indeterminado.
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Q27.
A maioria do público acredita que os produtos
químicos utilizados no dia-a-dia já foram exaustivamente
testados e que seus criadores sabem exatamente como a
natureza os receberá de volta quando eles forem jogados em
esgotos ou simplesmente caírem no solo. Infelizmente essa
não é toda a verdade.
Apesar dos inúmeros cuidados e métodos
desenvolvidos para se avaliar o impacto ambiental dos
compostos químicos, a realidade é que é virtualmente
impossível testar como cada um deles vai se comportar na
natureza.
“Leva um tempo muito grande para se estimar o
destino ambiental dos compostos químicos — a indústria
produz novos químicos muito mais rapidamente do que eles
podem ser testados”, diz o Dr. Victor de Lorenzo,
pesquisador que desenvolveu, no Centro Nacional de
Biotecnologia da Espanha, um programa de computador
capaz de prever com grande precisão como um determinado
composto químico se comportará na natureza, se ele irá se
biodegradar ou não.
O destino dos compostos orgânicos no meio
ambiente, dos mata-matos aos medicamentos, é largamente
decidido pelos micróbios. Esses organismos quebram alguns
compostos diretamente em dióxido de carbono (CO2), mas
outros produtos químicos permanecem no meio ambiente
por anos, absolutamente intocados.
O novo sistema desenvolvido por Lorenzo mostra
como os microrganismos digerem os compostos químicos.
Diante de uma formulação que não seja digerida, é emitido
um alerta que poderá auxiliar as autoridades a estabelecerem
restrições ou até a proibir a comercialização do novo produto
químico.
O programa, chamado BDPServer, foi
disponibilizado gratuitamente na Internet.
Internet: (com adaptações).
Considerando as idéias, a tipologia e aspectos lingüísticos do
texto acima, julgue os seguintes itens.
O conector “mas” (L.24) introduz, no período, uma oração de
sentido explicativo.
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Q28.
Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o
TCE/RO reuniu, em sua sede, em Porto Velho, gestores de
unidades de conservação da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento para tratar da auditoria operacional nessas
unidades. Essa ação integra acordo firmado em âmbito nacional
pelos TCEs da Amazônia Legal e pelo Tribunal de Contas da
União (TCU).
Na oportunidade, os auditores do TCE/RO explicaram
que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo,
assemelhando-se a uma assessoria aos órgãos jurisdicionados,
com o objetivo de apontar soluções para possíveis problemas
ou falhas que sejam identificadas.
Eles também mencionaram a importância do esforço
conjunto que está sendo feito pelos TCs, cujo objetivo é traçar
um diagnóstico sobre a gestão sustentável de zonas de
preservação da floresta amazônica, estudando e analisando as
principais ações do governo para a proteção do patrimônio
ambiental e identificando boas práticas das instituições
envolvidas.
Idem, ibidem.
Julgue os itens que se seguem, relativos às informações e estruturas
linguísticas do texto acima.

O emprego de vírgula logo após o vocábulo “oportunidade” (L.8) justifica-se por isolar oração adjetiva explicativa.
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Q29.
Atlântida brasileira
Geólogos brasileiros e japoneses anunciaram que
foram encontrados, a 1.500 km da costa do Rio de Janeiro,
indícios de que estaria ali um pedaço de continente que
submergiu durante a separação da África e da América do Sul,
época em que surgiu o Oceano Atlântico. De acordo com
Roberto Ventura Santos, diretor de geologia de recursos
minerais da CPRM, há dois anos, durante um serviço de
dragagem (retirada de solo oceânico para análise) na região da
Elevação Rio Grande — uma cordilheira marítima em águas
brasileiras e internacionais —, foram encontradas amostras de
granito, rocha considerada continental. Ele explica que,
inicialmente, levantou-se a hipótese de que o recolhimento de
tais amostras fora engano ou acidente. No entanto, no último
mês, uma expedição com cientistas do Brasil e do Japão, a
bordo do equipamento submersível Shinkai 6.500, observou a
formação geológica que está em frente à costa brasileira e, a
partir de análises, passou a considerar que a região pode conter
um pedaço de continente que ficou perdido no mar por milhões
de anos. “Pode ser a Atlântida do Brasil. Estamos perto de ter
certeza, mas precisamos fortalecer essa hipótese. A certificação
final deve ocorrer ainda este ano, quando vamos fazer
perfurações na região para encontrar mais amostras”, explicou

Ventura. O diretor da CPRM não especificou a idade dessas
rochas, no entanto contou que os pedaços de crosta continental
encontrados são mais antigos que as rochas encontradas no
assoalho oceânico, nome dado à superfície da Terra que fica
abaixo do nível das águas do mar.
Internet: http://g1.globo.com (com adaptações).
Com relação aos sentidos e às estruturas linguísticas do texto
acima, julgue os itens que se seguem.
Os parênteses e os travessões empregados no segundo período
do texto e a vírgula empregada logo após “oceânico” (L.26) são
empregados para isolar definições de termos nem sempre
conhecidos do leitor comum, ao qual esse gênero textual se
dirige.
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Q30.
A Revolta da Vacina
O Rio de Janeiro, na passagem do século XIX para o
século XX, era ainda uma cidade de ruas estreitas e sujas,
saneamento precário e foco de doenças como febre amarela,
varíola, tuberculose e peste. Os navios estrangeiros faziam
questão de anunciar que não parariam no porto carioca e os
imigrantes recém-chegados da Europa morriam às dezenas de
doenças infecciosas.
Ao assumir a presidência da República, Francisco de
Paula Rodrigues Alves instituiu como meta governamental o
saneamento e reurbanização da capital da República. Para
assumir a frente das reformas, nomeou Francisco Pereira
Passos para o governo municipal. Este, por sua vez, chamou os
engenheiros Francisco Bicalho para a reforma do porto e Paulo
de Frontin para as reformas no centro. Rodrigues Alves
nomeou ainda o médico Oswaldo Cruz para o saneamento.
O Rio de Janeiro passou a sofrer profundas mudanças,
com a derrubada de casarões e cortiços e o consequente
despejo de seus moradores. A população apelidou o
movimento de o “bota-abaixo”. O objetivo era a abertura de
grandes bulevares, largas e modernas avenidas com prédios de
cinco ou seis andares.
Ao mesmo tempo, iniciava-se o programa de
saneamento de Oswaldo Cruz. Para combater a peste, ele criou
brigadas sanitárias que cruzavam a cidade espalhando raticidas,
mandando remover o lixo e comprando ratos. Em seguida o
alvo foram os mosquitos transmissores da febre amarela.
Finalmente, restava o combate à varíola.
Autoritariamente, foi instituída a lei de vacinação obrigatória.
A população, humilhada pelo poder público autoritário e
violento, não acreditava na eficácia da vacina. Os pais de
família rejeitavam a exposição das partes do corpo a agentes
sanitários do governo.
A vacinação obrigatória foi o estopim para que o
povo, já profundamente insatisfeito com o “bota-abaixo” e
insuflado pela imprensa, se revoltasse. Durante uma semana,
enfrentou as forças da polícia e do exército até ser reprimido
com violência. O episódio transformou, no período de 10 a
de novembro de 1904, a recém-reconstruída cidade do Rio de
Janeiro em uma praça de guerra, onde foram erguidas

barricadas e ocorreram confrontos generalizados.40
Internet: <www.ccs.saude.gov.br> (com adaptações).
Com base na leitura do texto acima, julgue os itens de 1 a 5.
Mantém-se o sentido do texto e a correção gramatical caso se
retire a vírgula que vem logo depois de “Este” (L.12).
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Q31.

O estilo de colonização brasileira e a formação da
população nacional influenciaram certamente a cultura
econômica no Brasil, presente ainda hoje. Desde a formação do
país, a população esteve subjugada a interesses de minorias
oligárquicas, que controlavam o poder, direta ou indiretamente,
e eram beneficiadas em detrimento da maioria dos indivíduos.
Com diversos períodos de instabilidades políticas e
econômicas, a população em geral não adquiriu a cultura da
poupança, principalmente em face dos longos períodos de
hiperinflação. Nessa época, era preferível consumir a
economizar, para minimizar as perdas em função da
desvalorização real da moeda.
De acordo com dados do IBGE, contidos na Pesquisa
de Orçamentos Familiares, pode-se inferir que grande parte
das despesas familiares corresponde a gastos com habitação,
alimentação e aluguel, que perfazem 80,96% da despesa média
mensal familiar. É possível concluir igualmente que parcela
considerável da renda dos brasileiros é destinada ao consumo,
sobretudo de bens materiais, como eletrodomésticos,
equipamentos para o lar, som e TV (2,71%), comparada com
o patamar de 0,05% destinado à aquisição de livros e revistas
técnicas. O consumo é também evidenciado ao notar-se que
8,76% da despesa são destinados à manutenção e à aquisição
de veículos automotores.
As instabilidades político-econômicas também
podem ser consideradas fatores que explicam tamanho
conservadorismo do brasileiro quando o assunto é
investimento. Grande parte da população ainda opta por
aplicações em caderneta de poupança, tradicional investimento
do mercado brasileiro caracterizado pelo baixo risco. No
entanto, a rentabilidade auferida pelas cadernetas de poupança
pode ser considerada insatisfatória e chega até, muitas vezes,
a ficar abaixo da inflação medida em determinado período, o
que implica perda de dinheiro em termos reais. 34
Almir Ferreira de Sousa e Caio Fragata Torralvo. A gestão dos
próprios recursos e a importância do planejamento financeiro
pessoal. Internet: <www.ead.fea.usp.br> (com adaptações).
No que se refere às estruturas linguísticas do texto, julgue os itens
subsecutivos.
Os vocábulos “destinado” (L.21) e “destinados” (L.23)
concordam, respectivamente, com os numerais indicativos de
porcentagem que os antecedem: “0,05%” e “8,76%”.
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Q32.
O começo foi lá atrás e não foi fácil. A profissão que
hoje dá orgulho a Tião, aos 32 anos de idade, já foi motivo de
vergonha. Ele começou a catar lixo com onze anos, com a
família. “Para mim, catar lixo era natural”, diz. Para os outros,
não. Sua mãe deu uma entrevista e ele passou a ser perseguido
pelos colegas da escola. No dia seguinte ao da entrevista,
chegou à sala de aula e viu escrito na lousa: “Tião, filho da
xepeira”, uma referência à xepa, prática de pegar os restos de
feiras para levar para casa. Em uma festa da escola, Tião
dançava com a namoradinha, quando um menino anunciou pelo
microfone: “Olha, ela está dançando com o filho da xepeira.”
Humilhado, Tião saiu da festa correndo. Saiu também da
escola. Ficou cinco anos sem estudar. Agora cursa o
segundo ano do ensino médio. Seu sonho é cursar sociologia.
No documentário Lixo Extraordinário, Tião diz que
gosta de Nietzsche e Maquiavel. Ele encontrou um exemplar de
O Príncipe, de Maquiavel, no meio do chorume do aterro.
Depois de ler, ficou comparando os príncipes descritos por
Maquiavel com líderes do tráfico. Ele conta que a obra foi
fundamental quando estava começando sua própria liderança.
Depois da indicação ao Oscar, ele acha que sua voz vai chegar
muito mais longe que os trezentos metros quadrados do galpão
sufocante da associação dos catadores. “Quem nunca teve voz
agora vai ter, agora vão nos ouvir”, diz ele.
Sebastião Carlos dos Santos. Do lixo ao Oscar.
In: Época, 31/1/2011, p. 12 (com adaptações).
Com referência às ideias do texto acima e às estruturas nele
empregadas, julgue os itens seguintes.
Nos trechos “chegou à sala de aula” (L.7) e “uma referência à
xepa” (L.8), o emprego do sinal indicativo de crase, opcional
em ambos os casos, justifica-se pela regência, respectivamente,
da forma verbal “chegou” e do substantivo “referência”.
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Q33.
As obras de dragagem objetivam remover os
sedimentos que se encontram no fundo do corpo d'água para
permitir a passagem das embarcações, garantindo o acesso ao
porto. Na maioria das vezes, a dragagem é necessária quando
da implantação do porto, para o aumento da profundidade
natural no canal de navegação, no cais de atracação e na bacia
de evolução. Também é necessária sua realização periódica
para o alcance das profundidades que atendam o calado das
embarcações.
Internet: <www.antaq.gov.br> (com adaptações).
Em relação ao texto acima, julgue os itens subsequentes.

Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso o trecho
“para permitir a passagem das embarcações, garantindo o
acesso ao porto” (R. 2 a 4) fosse assim reescrito: para permitir
a passagem das embarcações e garantir o acesso ao porto.
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Q34.
A origem da polícia no Brasil
Polícia é um vocábulo de origem grega (politeia) que
passou para o latim (politia) com o mesmo sentido: governo de
uma cidade, administração, forma de governo. No entanto, com
o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando
a representar a ação do governo, que, no exercício de sua
missão de tutela da ordem jurídica, busca assegurar a
tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra
violações e malefícios.
No Brasil, a ideia de polícia surgiu nos anos 1500,
quando o rei de Portugal resolveu adotar um sistema de
capitanias hereditárias e outorgou uma carta régia a Martim
Afonso de Souza para estabelecer a administração, promover
a justiça e organizar o serviço de ordem pública, como melhor
entendesse, em todas as terras que ele conquistasse. Registros
históricos mostram que, em 20 de novembro de 1530, a polícia
brasileira iniciou suas atividades, promovendo justiça e
organizando os serviços de ordem pública.
Internet: www.ssp.sp.gov.br (com adaptações).
Considerando as ideias e as estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os seguintes itens.

Não haveria prejuízo das informações veiculadas no texto, caso
se substituísse “No entanto” (L.3) por Portanto..
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Q35.
Os municípios do Brasil alcançaram, em média, um
índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) alto,
graças a avanços em educação, renda e expectativa de vida nos
últimos vinte anos.
Mas o país ainda registra consideráveis atrasos
educacionais, de acordo com dados divulgados pela
Organização das Nações Unidas e pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada.
O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
2013 aponta que o IDHM médio do país subiu de 0,493, em
1991, para 0,727, em 2010 — quanto mais próximo de 1,
maior é o desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um
patamar “muito baixo” para um patamar “alto”

de desenvolvimento social. O que mais contribuiu para esse
índice foi o aumento na longevidade, que subiu de 64,7 anos
para 73,9 anos. Também houve aumento de 14,2% ou
(R$ 346,31) na renda nesse período.
Os maiores desafios concentram-se na educação, o
terceiro componente do IDHM. Apesar de ter crescido de
0,279 para 0,637 em vinte anos, o IDHM específico de
educação é o mais distante da meta ideal, de 1. Em 2010,
pouco mais da metade dos brasileiros com dezoito anos de
idade ou mais havia concluído o ensino fundamental; e só
57,2% dos jovens entre quinze e dezessete anos de idade
tinham o ensino fundamental completo. O ministro da
Educação admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou
que a educação é o componente que, tendo partido de um
patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças ao
aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O índice
de crianças de cinco e seis anos de idade que entraram no
sistema de ensino passou de 37,3%, em 1991, para 91,1%, em
2010.
Conforme o atlas, dois terços dos 5.565 municípios
brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano
considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a porcentagem
de municípios na classificação “muito baixa” caiu de 85,5%,
em 1991, para 0,6%, em 2010. O relatório identificou uma
redução nas disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil,
mas confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo disso
é que 90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm
baixos índices de IDHM em educação e renda.
Internet: www.bbc.co.uk (com adaptações).
Cada um dos itens abaixo apresenta uma proposta de reescrita de
trecho do texto — indicado entre aspas —, que deve ser julgada
certa se estiver gramaticalmente correta, ou errada, em caso
contrário.
“O ministro da Educação (...) nas escolas” (L.25-29) — O
ministro da Educação admitiu a existência de um enorme
desafio, porém deixou claro que, pelo fato de a educação ter
partido de um patamar mais baixo, podem ser percebidos
avanços na área originados pelo aumento do fluxo de alunos
matriculados nas escolas.
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Q36.
É inegável, hoje, a importância das novas tecnologias
de comunicação e de multimídia no acesso ao conhecimento
produzido em diferentes campos do saber, em distintas regiões
geográficas. Esse acesso é importante para que se conheçam as
decisões, as versões e as opiniões em diferenciados campos do
saber e de sua produção. A quantidade de conhecimento
produzido, seja na medicina, seja na física nuclear, seja na
história, e sua disponibilização permitem que, com critérios de
seletividade e com a utilização das redes telemáticas, as
pessoas tenham potencialmente acesso a essa produção.
Isso é importante? Parece que sim, porque as
descobertas científicas, as interpretações históricas, os eventos
que isso suscita e as opiniões sobre eles, em um mundo
também potencialmente globalizado em seus aspectos
econômicos, políticos, culturais e midiáticos, interessam às

pessoas, que deles receberão efeitos. Ao mesmo tempo, as
decisões políticas, próximas ou distantes, públicas ou secretas,
terão efeito na vida do mais remoto e pacato cidadão de
distantes regiões, de diferentes mundos culturais e sociais.
É importante que, dentro desse contexto, sejam
aprofundados estudos sobre os limites para o exercício ético
da atividade profissional no jornalismo, diagnosticando-se
os principais problemas existentes hoje e situando-se,
simultaneamente, suas possibilidades de solução. É preciso
estabelecer a potencialidade e os limites do exercício
profissional, mas, ao mesmo tempo, mostrar as mudanças que
a multimídia e as novas tecnologias, em geral, apontam para a
área, para a nova mediação social da realidade que os
profissionais serão desafiados a fazer e para os limites que se
avizinham e aumentam.
Francisco José C. Karam. Formação e ética jornalística.
Internet: www.fnpj.org.br (com adaptações).
A respeito dos aspectos morfossintáticos e semânticos do texto,
julgue os próximos itens.
O trecho “A quantidade de conhecimento produzido (...) e sua
disponibilização permitem que (...) as pessoas tenham
potencialmente acesso a essa produção” (L.6-10) poderia ser
reescrito sem prejuízo sintático ou semântico da seguinte
forma: A quantidade de conhecimento produzido (...) e
disponibilizado permitem que (...) as pessoas tenham acesso a
essa produção em potencial.
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Q37.
No artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, dispôs a Carta Magna de 1988: “Aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” Era o
reconhecimento de um direito. Restava regulamentar a forma
pela qual esse direito seria garantido. Em novembro de 2003,
o presidente da República assinou o Decreto n.º 4.877, que
estabelece, em seu artigo 2.º: “Consideram-se remanescentes
das comunidades dos quilombos, para os fins deste decreto, os
grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada
com a resistência à opressão histórica sofrida.”
E, logo em seguida, o parágrafo primeiro do mesmo
artigo reafirma e esclarece: “Para os fins deste decreto, a
caracterização dos remanescentes das comunidades dos
quilombos será atestada mediante autodefinição da própria
comunidade.”
Essa regulamentação resultou naquilo que o professor
Denis Rosenfield descreveu como “ressemantização da palavra
quilombo”; segundo ele, “o quilombo já não significaria um
povoado formado por escravos negros (...), mas uma identidade
cultural.”
O Estado de S.Paulo, 29/11/2010 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto acima,
julgue os itens a seguir.

Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir
‘Consideram-se’ (L.9) por São considerados.
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Q38.
No Brasil, a coleta de materiais recicláveis, tais como
latinhas, garrafas pet, papelão, papel, isopor, nem sempre é
vista com o respeito devido. Claro que existem exceções, mas
muita gente reclama das carroças que atrapalham o trânsito, e,
mesmo quando param para descansar ou recolher material, os
catadores são vistos com desconfiança ou desdém. O mais
complicado é fazer determinadas pessoas enxergarem nessa
atividade um trabalho árduo e extremamente útil. São homens
e mulheres anônimos que contribuem para o milagre da
transformação do lixo, que entope bueiros, suja as ruas e vai
parar nos rios, em matéria útil que volta para a cadeia
produtiva em forma de insumo para novos produtos.
Mesmo com a atividade desses trabalhadores, que
travam uma luta diária pela sobrevivência, repousa, no fundo
de muitos rios brasileiros, a exemplo dos rios Tietê e Pinheiros,
em São Paulo, uma colossal quantidade de lixo composta de
todo o tipo de materiais, inclusive sofás e geladeiras, e sujeiras
de toda a espécie despejados pelas pessoas. Os especialistas
consideram que uma das principais razões da ocorrência de
enchentes é exatamente a ausência de vazão dos nossos
principais rios, em cujos leitos há enorme quantidade de
sedimentos.
Reinaldo Canto. Fim de ponto de coleta é
retrocesso injustificável. Internet:
<www.cartacapital.com.br> (com adaptações).
A respeito das ideias, das estruturas linguísticas do texto e de sua
tipologia, julgue os seguintes itens.
Na linha 3, o deslocamento de “devido” para a posição
imediatamente antes de “respeito” prejudicaria a correção
gramatical e o sentido original do período.
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Q39.
Setores significativos da sociedade começam a clamar
por nova cultura de mobilidade, que promova a apropriação
equitativa do espaço e do tempo na circulação urbana,
priorizando o deslocamento em transporte coletivo, em
bicicleta ou a pé, em substituição ao deslocamento em
automóvel particular. Essa nova forma de ver a mobilidade
deve promover o reordenamento dos espaços e das atividades
urbanas, de forma a reduzir as necessidades de deslocamento
motorizado e seus custos e construir espaços e tempos sociais
em que se preserve, defenda e promova a qualidade do

ambiente natural e os patrimônios históricos, culturais e
artísticos das cidades e dos bairros antigos. A mobilidade
urbana é, ao mesmo tempo, causa e efeito do desenvolvimento
urbano e integra as ações dos principais agentes e fatores que
afetam a forma como uma cidade se desenvolve. O Estado, o
setor privado, os indivíduos, os processos migratórios, o valor
da terra urbana e a dinâmica da economia são fatores que
interagem de forma complexa, “produzindo” o meio urbano em
que vivemos, e, desse modo, gerando as necessidades de
deslocamento das pessoas e dos bens.
O atendimento às demandas de mobilidade evidencia
a necessidade de controle do processo de expansão urbana,
propugnando pelo desenvolvimento de cidades mais adensadas,
em cujo território haja melhor distribuição das funções.
Internet: <http://diamundialsemcarro.ning.com> (com adaptações).
Julgue os itens subsequentes, referentes às estruturas linguísticas e
à organização das ideias do texto acima.
A expressão “de forma a reduzir” (L.8) poderia ser substituída
pela forma verbal reduzindo sem prejuízo para o sentido e a
correção gramatical do período sintático em que ocorre.
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Q40.
Com relação às características gerais da redação oficial, julgue
os itens que se seguem.
O uso de uma forma específica de linguagem
administrativa contraria as normas de redação das
correspondências oficiais.
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Q41.
Com base nas regras de redação de correspondências oficiais,
julgue os itens que se seguem.

Nos avisos, o fecho adequado é Atenciosamente, visto que
tal documento é emitido por ministros para autoridade
de mesma hierarquia.
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Q42.
Com base no Manual de Redação da Presidência da República (MRPR), julgue os itens seguintes, acerca do tipo de linguagem e
das características das comunicações oficiais.
Caso os ministros da Justiça e da Educação queiram propor
medida ao presidente da República, eles deverão encaminhá-la
por meio de uma exposição de motivos interministerial, a qual
deve ser assinada por ambos.
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Q43.
Com relação à redação de correspondências oficiais, julgue os
itens subsequentes.
O ofício é um tipo de correspondência utilizada somente
para a comunicação entre os órgãos da administração
pública.
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Q44.
Ofício n.º 111/2009/ATN
Senhor Secretário Executivo,
1. Em atendimento a seu ofício de 22 de janeiro de 2008,
informamos já ter sido autorizada a circulação de embarcações do
mencionado calado no rio Tal-e-Tal.
(...)
Considerando que o texto apresentado acima seja parte de um
ofício, julgue os itens seguintes, com relação à elaboração de
documentos oficiais.
O vocativo do documento — “Senhor Secretário Executivo” — e a forma de tratamento — “seu ofício” —
respeitam a correção gramatical e o formato do documento.
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Q45.
[Tipo do expediente] n.º 43/SCO-MI
Brasília, 12 de junho de 2009.
[Vocativo]

Convido Vossa Excelência a participar da sessão de
abertura do seminário Ecoturismo no Centro-Oeste, a ser
realizado em 27 de julho próximo, às 9 h, no auditório do
Centro de Convenções, nesta capital.
Certo de contar com sua presença, reitero meu
sentimento de apreço e estima por Vossa Excelência.
[fecho]

João da Silva
Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste-MI
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Moraes
Senado Federal
Brasília/DF
Tendo como referência o texto apresentado, julgue os itens
subsequentes quanto à diagramação (alinhamento na página) ou
ao emprego dos pronomes de tratamento recomendado na redação
de documentos oficiais.
Para se efetuar a concordância correta com a forma de
tratamento “Vossa Excelência” (L.4), deve ser empregado,
em substituição a “sua” (L.8), o pronome vossa, de que
resultará a expressão vossa presença.
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Q46.
Julgue os itens que se seguem quanto ao emprego da norma
escrita formal em comunicações oficiais.
Considerando-se que a mesóclise é desaconselhável em
expedientes oficiais, é preferível iniciar período com a
construção “Lhe enviaremos mais informações
oportunamente” a iniciá-lo com a construção “Enviar-lheemos mais informações oportunamente”.
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Q47.
Na elaboração de textos oficiais, a observância de determinadas
características gerais — tais como objetividade, clareza,
concisão, correção gramatical, impessoalidade, polidez e ausência
de ambiguidade —, além do respeito a particularidades de cada
documento, processo e correspondência afetos à administração
pública, garante a funcionalidade e a adequação do expediente de
um órgão. Acerca do processo de redação de textos oficiais e das

especificidades concernentes aos documentos oficiais, julgue os
itens a seguir.
A circular é um tipo de correspondência interna da
instituição, cujo objetivo é transmitir rotinas, orientações,
procedimentos, esclarecer o conteúdo de leis, normas e
regulamentos ou dar publicidade a uma informação, além de
regulamentar atos oficiais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Correspondência oficial (relatório, ata, atestado, circular, declaração, memorando, ofício e requerimento)
Fonte: TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2007 / CESPE

Q48.

Com base na normatização de redação de documentos oficiais, e tomando como exemplo o modelo de ofício acima, julgue os itens a seguir, a respeito da
redação de correspondência oficial.
Para se respeitar o padrão de gentileza necessário ao documento, no vocativo, o destinatário deveria ter sido identificado pelo nome próprio, logo abaixo do
cargo.
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Q49.

Com base na normatização de redação de documentos oficiais, e tomando como exemplo o modelo de ofício acima, julgue os itens a seguir, a respeito da
redação de correspondência oficial.
Para que as regras de ortografia pertinentes ao padrão-ofício sejam respeitadas, apenas “Digníssimo”, iniciando o vocativo, deve ser grafado com inicial
maiúscula. Os demais substantivos devem iniciar por letras minúsculas.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q50.
Com relação ao sistema operacional Windows 8.1 e ao editor de
textos Microsoft Office 2013, julgue os itens que se seguem.
No Windows, o recurso Otimizar Unidades permite otimizar
tanto um computador quanto uma unidade de rede para
melhorar seu desempenho.
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Q51.

A figura acima mostra uma janela do Word 2013 em um
computador com o sistema operacional Windows 8. Com relação a
essa figura e ao Word 2013, julgue os itens.

Ao se aplicar um clique triplo em qualquer lugar de uma das
linhas do texto, todo o parágrafo correspondente será
selecionado. Se, em seguida, for clicado o botão

, todo o
parágrafo será sublinhado; ao se clicar novamente o mesmo
botão, o sublinhado será retirado.
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Q52.
A respeito da Internet, julgue os itens que se seguem, relativos a
ferramentas de acesso e serviços disponibilizados nessa rede.
Apesar de muito utilizadas pelos usuários de Internet
atualmente, as redes sociais não são adequadas para o uso dos
órgãos governamentais, devido aos riscos envolvidos com o
alcance dessas ferramentas.
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Q53.
Acerca do Windows XP, do Microsoft Office, da Internet e de
intranet, julgue os itens a seguir.
A Internet não possui recursos que permitam a interligação
entre computadores e a consequente disponibilização ou
compartilhamento de arquivos entre os usuários.
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Q54.
Julgue os itens a seguir, relativos a ferramentas e aplicativos
disponibilizados na Internet.
Safari é uma ferramenta com características de um servidor de
correio eletrônico.
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Q55.
Quanto a conceitos e ferramentas de Internet e intranet, julgue
os itens que se seguem.
O endereço www.minhaempresa.com.br especifica um
sítio da Web de uma organização governamental de nome
minhaempresa, localizada no Brasil.
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Q56.
Considerando o gerenciamento de arquivos, bem como o programa
de navegação Microsoft Internet Explorer 10 e o programa de
correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens que se
seguem.

Se a funcionalidade Proteção contra Rastreamento, do Internet
Explorer 10, estiver habilitada, ela ajudará a impedir que os
sítios visitados pelo usuário enviem informações de sua visita
a outros provedores.
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Q57.

Considerando a situação mostrada na figura acima, que reproduz
parte de uma janela do MPU no Internet Explorer, julgue os itens
seguintes.
Ao se clicar a opção

, é possível adicionar a
página do MPU à lista de endereços favoritos.
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Q58.

Com base na figura acima, que apresenta janela do Internet Explorer 9, julgue os itens seguintes.
Ao se clicar o botão

, será iniciado o programa de antivírus instalado e definido como padrão no computador, mediante o qual
todas as páginas carregadas serão examinadas à procura de programas que possam conter vírus de computador e cavalos de Tróia.
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Q59.

A figura acima ilustra parte de uma página do sítio do TST, acessado

por meio do Internet Explorer 6 (IE6), que está sendo executado em
um computador cujo sistema operacional é o Windows XP. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir acerca do IE6 e de conceitos de Internet e correio
eletrônico.
No menu

, existe opção que permite enviar o endereço da
página mostrada acima como link em uma mensagem de e-mail.
Dessa forma, clicando esse link, o destinatário do e-mail poderá dar
início a procedimento de acesso à referida página do TST.
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Q60.
Segundo o economista francês Thomas Piketty, autor do
best-seller O Capital no Século XXI, “A combinação de inflação
mínima e grandes superávits primários — ou seja, de arrecadação
de impostos em valor superior ao dos gastos públicos — durante
décadas pode funcionar, mas leva um longo tempo. Essa estratégia
não foi adotada pela Alemanha e pela França — felizmente — após
a Segunda Guerra Mundial, quando tinham uma dívida pública
maior do que a atual dívida da Grécia. Recorreu-se, nesses casos,
à inflação e a medidas excepcionais, mas também se recorreu à
reestruturação da dívida, e toda a dívida da Alemanha foi anulada
em 1953. É incrível que hoje digam à Espanha e à Grécia que a
única solução é devolver até o último euro, quando se sabe que isso
não vai funcionar”.

Internet: <exame.abril.com.br> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a
seguir.

A União Europeia exige, desde 2002, que todos os seus
países-membros adotem o euro como moeda oficial, medida
que visa fortalecer as relações comerciais dentro do continente
e evitar que se repitam casos como o da Grécia — país que usa
o dracma, a moeda mais antiga do mundo em circulação.
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Q61.
Desde a revolução urbana brasileira, consecutiva à
revolução demográfica dos anos 50 do século passado, tivemos
primeiro uma urbanização aglomerada, com aumento do número —
e da respectiva população — dos núcleos com mais de vinte mil

habitantes, e em seguida uma urbanização concentrada, com a
multiplicação de cidades de tamanho intermédio, para alcançarmos,
depois, o estágio de metropolização, com o aumento considerável
do número de cidades milionárias e de grandes cidades médias
(estas em torno de meio milhão de habitantes).
Milton Santos e María Laura Silveira. O Brasil: território e sociedade no início
do século XXI. Rio de Janeiro, Record, 2001, p. 202 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando o
processo recente de urbanização brasileira, que envolve hierarquias
urbanas, regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, julgue os
itens seguintes.
A revolução urbana brasileira, tal como denominada pelo
texto, vincula-se ao processo de industrialização iniciado na Era Vargas e fortemente impulsionado pela Segunda Guerra Mundial. A rapidez e a profundidade
dessa urbanização
deveram-se ao aumento da natalidade na segunda metade do
século XX e, em menor escala, ao processo migratório interno.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Atualidades / Relações internacionais
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - TéCNICA LEGISLATIVA/ TARDE / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q62.
Segundo El-Erian, estrela das finanças, a economia mundial corre o risco de ter menos crescimento, mais desemprego, mais
instabilidade e mais protecionismo. Para ele, “o que estamos vivendo é uma desaceleração simultânea do crescimento em todas as
principais regiões do mundo. A Europa está entrando em recessão, os EUA estão crescendo a 2%, na melhor das hipóteses, e as principais
economias emergentes estão crescendo menos. O mundo corre o risco de entrar em um círculo vicioso, o que dificultará a retomada do
crescimento em qualquer economia importante. Se essa tendência não for revertida, o cenário global vai se complicar”.
Veja, 12/9/2012, p. 66-7 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a amplitude e a dimensão do tema por ele abordado, julgue os itens seguintes.
Os passos iniciais para a constituição do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foram dados a partir da histórica aproximação entre Argentina e Brasil, nos
anos 80 do século passado, no contexto de redemocratização sul-americana. Além dos obstáculos presentes
na trajetória do MERCOSUL, houve momentos de tensão política em 2012, com a decisão de suspender do bloco, temporariamente,
o Paraguai.
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Q63.
O Brasil carrega uma dificuldade de origem
em suas escolhas políticas no mundo da lusofonia.
O surgimento da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP) em 1996 coincidiu com um grande
ciclo de retraimento das relações comerciais,
diplomáticas e estratégicas com os países africanos. As
relações do Brasil com a África nos anos 90 foram de
ajustamento a um contexto atlântico menos relevante para
a inserção internacional do Brasil. Em outras palavras, o
Brasil diminuiu o peso da sua vocação atlântica na última
década do século.

José Flávio Sombra Saraiva. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa(CPLP):
ação política e solidariedade. Brasília: IBRI, 2000, p. 57 (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial,
julgue os itens que se seguem, referentes à atuação do Brasil na CPLP e às relações do país com o continente
africano.
A aproximação do Brasil aos países africanos de
língua oficial portuguesa atende também às
afinidades culturais e históricas.
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Q64.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, na abertura do
Fórum Brasil – México, que ligou para o colega norte-americano
George Bush e o mandou cuidar da crise dos Estados Unidos da
América (EUA). “Eu disse para o Bush: o problema é o seguinte,
meu filho, nós ficamos 26 anos sem crescer, agora você vem
atrapalhar? Resolve tua crise”. Empolgado com os indicadores da
economia brasileira, entre os quais a expansão do crédito e do
consumo, Lula ainda comparou o Bolsa Família ao milagre da
multiplicação dos pães.
Jornal do Brasil, 28/3/2008, capa (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os
múltiplos aspectos que o tema suscita, julgue os itens que se seguem.
Citado por Lula, Bush vê aproximar o fim de seu governo com
índices decrescentes de aprovação popular, em larga medida
determinados pela desgastante guerra contra o Iraque, na qual
morreram milhares de norte-americanos.
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Q65.
Promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, realizada de 13 a 22
de junho de 2012, na
cidade do Rio de Janeiro, deve nortear a agenda do
desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. A respeito
dessa conferência, marco fundamental das discussões a respeito de
meio ambiente, julgue os próximos itens.

Um dos aspectos que atraíram a atenção global para a Rio+20
foi o fato de ela ter sido a primeira conferência de âmbito
internacional promovida pela ONU para tratar do meio
ambiente desde 1992.
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Q66.
Na primeira etapa da viagem que levou o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva a cinco países europeus, os governos
brasileiro e finlandês assinaram acordo de cooperação para a
redução das emissões de gases causadores do efeito estufa.
O documento segue as metas definidas pelo Protocolo de Kyoto.
O acordo faz parte do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL). O Brasil é, com a China e a Índia, o líder mundial de
projetos MDL. A preocupação com o meio ambiente também
explica o interesse da Finlândia no etanol brasileiro. O presidente
Lula aproveitou a ocasião para rechaçar a principal crítica feita
à produção de cana-de-açúcar. Ele também apresentou a
empresários finlandeses as oportunidades que surgem na
economia brasileira com o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
Correio Braziliense, 11/9/2007, p. 21 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude e a diversidade dos temas por ele tratados, julgue os
itens que se seguem.
A adesão incondicional dos Estados Unidos da América, na
administração George W. Bush, ao Protocolo de Kyoto
viabilizou a implantação efetiva das resoluções desse
tratado.
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Q67.
Poucos sabem que o aquecimento global também tem
conseqüências positivas. Uma delas é permitir a agricultura em
altas latitudes. Diante do impacto distinto em diferentes áreas do
planeta, os cientistas, entre outros, apontam os perigos regionais
como importantes. Em certas áreas, como o semi-árido, pode surgir
o deserto, em outras, podem desaparecer ecossistemas inteiros.
Aqui no Brasil, determinamos que apenas 20% das
propriedades na Amazônia podem ser exploradas. No cerrado, essa
cota é de 35%. A medida conseguiu deter um pouco o
desmatamento. Mas é questionada, porque 80% é um número
cabalístico diante de uma região diversa. Daí a proposta de fazer
zoneamento ecológico e econômico para precisar muito claramente
o que se pode ou não se pode fazer.
Todas essas observações nos levam a reforçar uma
tendência que já existe no Brasil, inspirada pelo geógrafo Milton
Santos, que é a de colocar o território no centro das políticas
públicas. Mesmo as cidades terão de ser delimitadas, claramente,
para que se possa orientar o seu desenvolvimento sustentável.
Fernando Gabeira. Política e território. In: Folha
de S.Paulo, 16/6/2007, p. A2 (com adaptações).
Tendo o texto acima como referência inicial e considerando
as múltiplas implicações do tema por ele abordado, julgue os

itens de 41 a 50.
O fenômeno do aquecimento global é consensualmente
considerado uma tragédia ambiental justamente porque
deteriora, de maneira ampla e igualmente negativa, as
condições de vida em todas as regiões do planeta.
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Q68.
Com relação à crise no sistema penitenciário no Maranhão, julgue
os próximos itens.

A rebelião em Pedrinhas repercutiu internacionalmente e foi
motivo para que a Organização das Nações Unidas
denunciasse o estado precário das prisões no Brasil e exigisse
a abertura de investigações para apurar o que ocorreu no Maranhão.
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Q69.
A respeito dos temas de segurança interna e externa do Brasil,
bem como de aspectos relativos à defesa nacional, julgue os
próximos itens.

O Ministério da Defesa constitui parte relevante do Estado
nacional e tem igualdade jurídica aos ministérios
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
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Q70.
Com relação a direitos e garantias fundamentais previstos na CF,
julgue os itens seguintes.
Toda reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao
público, pode ser realizada independentemente de autorização,
desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada
para o mesmo local e que haja aviso prévio à autoridade
competente.
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Q71.
No que se refere a direitos e garantias fundamentais; direitos
sociais, políticos e de nacionalidade; e direitos e deveres individuais
e coletivos, julgue os itens seguintes. Nesse sentido, considere que
a sigla CF, sempre que for utilizada, se refere a Constituição Federal de 1988.
Em nenhuma hipótese, é admitida pela CF a pena de morte, a
qual sequer poderá ser objeto de emenda, dada a existência de
cláusula pétrea nesse sentido.
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Q72.
Julgue os próximos itens, a respeito dos princípios constitucionais
do processo civil e dos atos judiciais.
Em respeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, deve-se assegurar às partes a efetiva participação no
processo, de forma que possam influenciar na formação do
convencimento do julgador.
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Q73.
A respeito do direito constitucional, julgue os itens a seguir.
A regra da prescrição também se aplica aos direitos
fundamentais, se estes não forem exercidos nos prazos
estabelecidos na Constituição Federal de 1988.
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Q74.

Julgue os itens seguintes, relativos a direitos e garantias
fundamentais.
Os direitos e garantias fundamentais não se aplicam às
relações privadas, mas apenas às relações entre os
brasileiros ou os estrangeiros residentes no país e o
próprio Estado.
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Q75.
Com relação à organização político-administrativa do Estado brasileiro,
julgue os próximos itens.
A formação de um novo estado depende de prévia aprovação,
por meio de plebiscito, da população diretamente interessada em
sua criação, bem como da edição de lei ordinária específica pelo Senado Federal.
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Q76.
Acerca do Direito Constitucional, julgue os itens a seguir.
Não existe Poder Judiciário municipal.
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Q77.
Com base na doutrina e nas normas do direito constitucional,
julgue os itens seguintes.
É da competência privativa de cada estado-membro definir,
dentro dos seus limites geográficos, os espaços territoriais a
serem especialmente protegidos e respectivos componentes,
sendo a alteração e a supressão permitidas por meio de
decreto do Poder Executivo.
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Q78.
A respeito de licitação, controle e responsabilização da
administração, Lei n.º 8.112/1990 e Lei n.º 8.666/1993, julgue os
seguintes itens.
A readaptação e a recondução são modalidades de
deslocamento funcional que prescindem de justificativa ou
motivação do administrador.
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Q79.
Quanto aos regimes de trabalho dos servidores públicos, julgue
os itens de 110 a 115.
Os cargos públicos, de natureza estatutária, são acessíveis
a todos os brasileiros natos e são criados por lei, com
denominação própria e vencimento pago pelos cofres
públicos, para provimento em caráter definitivo ou
provisório, desde que, nesse último caso, se encontre
respaldo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto aos
empregos públicos, em sentido estrito, de natureza celetista,
são acessíveis até mesmo aos estrangeiros, desde que
comprovada judicialmente a existência das condições
mínimas de empregabilidade convencionadas pela Organização Mundial do Trabalho.
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Q80.
Julgue os itens subseqüentes de acordo com a Lei n.º 8.112/1990.
O servidor readaptado e, em seguida, considerado incapaz
para o serviço público será colocado em disponibilidade.
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Q81.
No que concerne à Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.
Um servidor público que tiver sido desligado do cargo, por
meio de exoneração não terá sido objeto de saída punitiva

compulsória.
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Q82.
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 / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.o 8.112/1990 e alterações) / Direitos e vantagens
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADOR / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q83.
Com base nas disposições legais acerca do regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais, julgue os itens a seguir.
O adicional noturno é devido aos servidores públicos que
executarem atividades entre 22 horas de um dia e 5 horas
do dia seguinte.
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Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.o 8.112/1990 e alterações) / Direitos e vantagens
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q84.
Com relação à gestão de pessoal, há algumas diferenças entre os
empregados contratados pelas empresas de direito privado,
regidos, portanto, pela Consolidação das Leis do Trabalho, e os
servidores públicos admitidos nos órgãos e entidades de direito
público, regidos, na esfera federal, pela Lei n.º 8.112/1990. No
entanto, em face da escola gerencial da administração pública,
consagrada na Constituição brasileira vigente, via emendas
constitucionais, alguns institutos aproximam a gestão de pessoal
do serviço público à dos empregados privados. A respeito desse
assunto e de seus desdobramentos, julgue os itens seguintes.
Posto ser direito fundamental social dos trabalhadores em
geral, previsto na CF, é possível a fixação de vencimentos
dos servidores públicos via convenção coletiva; contudo,
deve haver dotação orçamentária prévia para tal despesa.

•

CERTO

•
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Q85.
Considerando o disposto na Lei n.º 8.112/1990 e suas
atualizações, julgue os itens subsequentes.
Concede-se horário especial ao servidor estudante, quando
comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o
da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo e da
obrigatoriedade de compensar o horário no órgão ou
entidade em que tiver exercício.
•

CERTO

•
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Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL - CADERNO AZUL / INSS / 2008 / CESPE

Q86.
Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação
hipotética envolvendo servidores públicos, seguida de uma assertiva
a ser julgada com base na Lei n.º 8.112/1990.
Renato, servidor de órgão público federal e estudante,
constatou, no início do ano letivo, incompatibilidade entre seu
horário escolar e o da repartição onde trabalha. Depois de
explicar sua situação ao chefe, foi por este informado de que
teria direito a horário especial, desde que compensasse o tempo
não trabalhado. Renato contra-argumentou dizendo que era
impossível compensar o tempo de afastamento do trabalho,
pois, além de assistir às aulas, precisava estudar muito e fazer
as tarefas escolares. Nessa situação, os argumentos de Renato
não têm amparo legal.
•

CERTO

•
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Q87.
No que se refere às relações entre a administração e os
servidores, julgue os itens seguintes.
Após cada decênio de efetivo exercício, o servidor poderá,
caso lhe interesse, afastar-se do exercício do cargo por até 6 meses, com a respectiva remuneração, para participar de
curso de capacitação profissional. Esse período é
acumulável.
•
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•
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Q88.
A respeito dos servidores públicos, julgue os seguintes itens.
O período de licença não-remunerada também é contado como tempo de serviço.
•
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•
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Q89.
A respeito de direito administrativo, julgue os itens seguintes.
Se um servidor público federal intimado, em processo
administrativo, a solicitar ou apresentar provas a seu favor não
atender à intimação nem fizer nenhum requerimento, ficará
configurado o reconhecimento da verdade dos fatos contra ele
imputados.
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Q90.
Acerca do processo administrativo e decisório, julgue os itens que
se seguem.
Um secretário executivo do Ministério da Saúde, cujas
atividades relativas ao planejamento envolvam decisões a
serem tomadas acerca de objetivos e estratégias
caracteristicamente de longo prazo, não poderá formular ou
implementar pessoalmente todo o plano.
•
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Noções de Direito Administrativo / Licitação / Modalidades
Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q91.
Em relação ao sistema de registro de preços, julgue os itens que
se seguem.

Esse sistema pode ser adotado quando não seja possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela

administração, dada a natureza do objeto.
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Q92.
Em relação ao sistema de registro de preços, julgue os itens que
se seguem.

A licitação para registro de preços deve ser precedida de ampla
pesquisa de mercado e pode ser realizada na modalidade de
tomada de preços, do tipo menor preço, ou na modalidade
pregão.
•
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Q93.
A pesquisa de mercado e a busca pela melhor oferta são práticas normalmente utilizadas por muitas pessoas no dia-a-dia. Embora sejam facultativas na
iniciativa privada, essas práticas merecem atenção nos âmbitos jurídico, administrativo e financeiro, quando associadas aos agentes públicos. Nesse contexto, a
defesa do interesse coletivo e da coisa pública encontra nos procedimentos licitatórios um instrumento de controle e publicidade. A respeito desse assunto,
julgue os itens a seguir.
Convite é uma modalidade de procedimento licitatório efetuada mediante convocação específica a pessoas determinadas, cuja idoneidade e habilitação é
presumida, e que, em função da estreiteza do prazo de chamamento, exige um mínimo de publicidade, sem que isso prejudique o princípio da isonomia e a
possibilidade de participação de outras partes interessadas.
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Fonte: TéCNICO - SEGURANçA INSTITUCIONAL / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q94.
Acerca de segurança e proteção de autoridades, julgue os próximos
itens.

Durante a fase de planejamento, devem-se identificar os pontos
críticos e os pontos de apoio do trajeto para a escolha do
itinerário principal, que, uma vez definido, será mantido, sem
alterações, a fim de garantir a segurança do dignitário.
•
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•
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Noções de Legislação de Trânsito (Código de Trânsito Brasileiro: Lei nº 9.503/1997) / Direção defensiva e ofensiva

Fonte: TéCNICO - APOIO TéCNICO-ADMINISTRATIVO - SEGURANçA INSTITUCIONAL E SEGURANçA / MPU / 2015 / CESPE

Q95.
Julgue os próximos itens, relativos a direção defensiva.

Os princípios da direção defensiva recomenda que o condutor
mantenha seu veículo a uma distância segura em relação ao
veículo à sua frente, como medida preventiva para evitar
acidentes; contudo não está caracterizado como infração de
trânsito o fato de o condutor deixar de manter distância de
segurança lateral entre o seu veículo e os demais.
•
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•
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q96.
Com relação às ações de primeiros socorros nos primeiros
momentos após o agravo da saúde de uma pessoa, julgue os itens a
seguir.

Considerando que, durante o atendimento de uma vítima de
agressão, se verifique um sangramento de coloração
vermelho-escura, de forma contínua, porém não abundante,
será correto inferir a ocorrência de hemorragia arterial.
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Ética no Serviço Público / Comportamento profissional; atitudes no serviço; organização do trabalho; prioridade em serviço
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO GERAL / ANA / 2006 / CESPE

Q97.
A Constituição Federal determina que a administração
pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios obedeça aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Em seu primeiro capítulo, quando
discorre sobre as regras deontológicas, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo
federal afirma que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são primados maiores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou
função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do
próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos
serviços públicos.

A partir desses textos legais e considerando aspectos próprios à
ética e à moral, notadamente quanto a princípios, valores e
exercício da função pública, julgue os itens que se seguem.
Sob o ponto de vista filosófico e doutrinário, a legislação
brasileira relativa à administração pública incorpora o cerne
do pensamento de Maquiavel, sintetizado na máxima de que

os fins justificam os meios. Assim, quando se tem por fim o
bem comum, a distinção entre o honesto e o desonesto, ou
entre o justo e o injusto, deixa de ser relevante, superada
pelo objetivo de garantir o bem-estar da coletividade.
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do relacionamento; comportamento receptivo e defensivo; empatia; compreensão mútua
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q98.
No que se refere ao trabalho em equipe, julgue os itens que se
seguem.
Senso de responsabilidade e autonomia de membros de uma
equipe motivam os demais componentes da equipe, uma vez
que, por meio de tais características, criam-se condições para
a realização de um trabalho desafiador com oportunidade de
aplicação de habilidades e talentos mais complexos.
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Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA I / ANP / 2013 / CESPE

Q99.
Acerca de organização, julgue o item a seguir.
Uma equipe de trabalho coesa influencia diretamente os
níveis de desempenho de uma empresa.
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Q100.
Julgue os itens seguintes, que se referem à implementação do
trabalho em equipe nas organizações.
Para um bom desempenho das equipes de trabalho, não
importa a quantidade de membros que as compõem.
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