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Q1.
Um conjunto de mudanças quantitativas e estruturais
nas universidades tem promovido o surgimento de um novo
tipo de instituição acadêmica, que ocupa papel de destaque no
funcionamento proposto pelo modelo dinâmico da “hélice
tripla”, ou modelo de pesquisa multidirecional. Nesse caso,
além de desempenhar suas tradicionais atividades de ensino e
pesquisa, a universidade estaria assumindo a missão de usar o
conhecimento científico produzido em suas pesquisas para
apoiar o desenvolvimento social e econômico do ambiente.
Entretanto, há estudiosos que afirmam que as
universidades não se estruturam em função dessas atividades,
mas que essas instituições as articulam convenientemente de
acordo com as possibilidades apresentadas por sua história e
tradição, pelos recursos financeiros e humanos de que dispõem,
pela “clientela” que devem atender, pelo contexto social
vigente, pelas políticas públicas e privadas que as afetem direta
ou indiretamente. Sugerem que as universidades desempenham
três diferentes funções — ensino superior em massa
(licenciatura); ensino superior profissional (bacharelado) e
pesquisa para a resolução de problemas; e formação de
pesquisadores acadêmicos (formação de mestres e doutores e
publicação de artigos científicos) —, e que as inúmeras
combinações possíveis dessas funções são a variável-chave na
explicação da posição ocupada pelas universidades em
quaisquer classificações.
Adicionalmente, outros subtemas ajudam a conformar
o universo de estudos que tratam da relação entre universidades
e empresas. São relevantes, nesse contexto, o efeito do
arcabouço legal que designa a própria universidade como
beneficiária da exploração comercial dos resultados de suas
pesquisas, ainda que financiadas com recursos governamentais;
o processo de criação e a avaliação de desempenho dos
escritórios de transferência de tecnologia e o processo de
criação de empresas dedicadas a explorar os resultados das
pesquisas acadêmicas como iniciativa empreendedora dos seus
pesquisadores, entre outros.
Rodrigo Maia de Oliveira. Proteção e comercialização da pesquisa acadêmica
no Brasil: motivações e percepções dos inventores. SP: UNICAMP, 2011. Tese
de doutoramento. Internet: <www.bibliotecadigital.unicamp.br> (com adaptações).
Julgue os próximos itens com base nas ideias do texto.

A partir da justaposição de “ensino superior profissional
(bacharelado)” (R.19) e “pesquisa para a resolução de
problemas” (R.20), é correto inferir que as atividades
desenvolvidas nos cursos de bacharelado são estritamente
voltadas à pesquisa para a resolução de problemas.
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Q2.
A economia solidária vem-se apresentando como uma
alternativa inovadora de geração de trabalho e renda e uma

resposta favorável às demandas de inclusão social no país. Ela
compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais
organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes
de troca, empresas de autogestão e redes de cooperação — que
realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços,
finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário.
A Secretaria Nacional de Economia Solidária, do
Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua criação, em
2003, vem elaborando mecanismos de formação, fomento e
educação para o fortalecimento da economia solidária no
Brasil. Além da divulgação e da promoção de ações nessa
direção, desde 2007 a Secretaria tem realizado chamadas
públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos
alternativos.
Internet: http://portal.mte.gov.br/imprensa (com adaptações).
Com relação ao texto acima, julgue os seguintes itens.
Infere-se da leitura do texto que a economia solidária vem-se
desenvolvendo no Brasil, pelo menos desde 2003.
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Q3.
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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Q4.
A pesquisa biomédica passou do amadorismo e
voluntarismo à seriedade e ao profissionalismo necessários à
projeção do Brasil no cenário mundial. Nenhum país que
pretenda ser potência mundial pode deixar de criar e ampliar
seu parque científico. As pesquisas, em geral, e a biomédica,
em particular, vêm-se beneficiando da estabilidade econômica
alcançada nos últimos quinze anos, além da criação dos fundos
setoriais de ciência e tecnologia e da consolidação do
financiamento estadual pelas fundações de apoio à pesquisa.
Mas ainda falta muito a ser feito. Apesar da melhora, o Brasil
ainda tem um longo caminho a seguir para ser competitivo.
Nos últimos oito anos, o volume de recursos do Ministério da
Saúde, que vem aumentando progressivamente, aproximou-se
dos 200 milhões de reais ao ano, incentivando setores da
pesquisa específicos e complementares aos que recebem o
apoio tradicional das agências de fomento.
Riad Younes. Pesquisa em saúde. Internet:
<www.cartacapital.com.br> (com adaptações).
Julgue os itens de 12 a 15, acerca das ideias e estruturas linguísticas
do texto.
Da afirmação contida no primeiro período do texto infere-se
que a criação e a implantação de instrumentos legais obrigaram
o Estado a exercer o seu papel regulador, o que tornou a
pesquisa biomédica séria e profissional.
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Q5.
É impossível pensar o mundo contemporâneo sem
reconhecer-lhe uma das características mais marcantes e
fundamentais: este é o período histórico no qual se opera a
mais radical das revoluções já experimentadas pela
humanidade, tanto em amplitude quanto em profundidade.
Essa revolução caracteriza-se simultaneamente por uma série
de avanços no conhecimento científico e pelo desenvolvimento
imediato de aplicações desses novos conhecimentos à produção
e à circulação de bens materiais e simbólicos. Convencionou-se
denominá-la, portanto, revolução científica e tecnológica.
Não se trata de um simples salto qualitativo no acúmulo de
conhecimento humano, similar aos que ocorreram em outras
épocas. O ritmo dessa acumulação ganhou nova velocidade,
entrou em outro patamar, inusitado, uma vez que os avanços
nas diferentes áreas interagem e potencializam a produção mais
rápida ainda de novos conhecimentos. Nesse sentido, o que
distingue a atual revolução de outros tantos definitivos marcos
históricos, desde a sedentarização e a revolução na agricultura,

é a tremenda rapidez, a agilidade e a amplitude das mudanças
e transformações.
Vilma Figueiredo; Roberto Freire e Caetano E. P. de Araújo. Revolução
científica e tecnológica. Brasília: UnB, 1997, p. 71-2 (com adaptações).
Julgue os próximos itens, relativos à organização das ideias no
texto.
A organização dos argumentos no texto permite subentender
que os “marcos históricos” (L.17-18) se caracterizaram, ao
longo da história da humanidade, pela “rapidez” (L.19) e
“amplitude das mudanças e transformações” (L.19-20).
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Q6.
1 A expressão “fogo amigo” é usada nos campos de
guerra para se referir aos incidentes em que um soldado alveja
um aliado. Sem engano, ajuda a explicar o que acontece no
4 corpo de quem convive com doenças autoimunes, como a
artrite reumatoide, a psoríase e a diabetes do tipo 1, entre
outras. Nesses casos, o sistema de defesa despacha substâncias
7 inflamatórias e anticorpos contra tecidos do próprio corpo para
destruí-los.
Normalmente, essas reações são deflagradas apenas se
10 algo estranho, como um vírus, é identificado pelas células do
sistema imunológico. Diante da elevada incidência dessas
enfermidades — dados do National Institute of Health, do
13 governo norte-americano, indicam que atingem até 8% da
população —, a busca de exames mais precisos para detectá-las
no princípio e dos gatilhos que levam o organismo a se
16 comportar de forma alterada está no topo da lista de
preocupações de reumatologistas e dermatologistas. Essa
investigação está produzindo avanços. Um deles é uma
19 combinação de exames capaz de confirmar a presença da artrite
reumatoide o mais cedo possível.
Para um futuro próximo, cientistas da Universidade de
22 Umea, na Suécia, prometem um exame de sangue que
identifique trinta citocinas — substâncias inflamatórias
associadas à artrite. Nos testes feitos até agora, pacientes que
25 apresentam níveis elevados dos compostos manifestaram 86%
de chance de ter a doença.
Mônica Tarantino. Quando o corpo se ataca. 26/2/2010.
Internet: (com adaptações).
Acerca das ideias expressas no texto acima e de sua estrutura,
julgue os itens a seguir.
A presença de corpo estranho no organismo desencadeia as
doenças autoimunes.
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Q7.
1 Só agora, quase cinco meses depois do apagão que
atingiu pelo menos 1.800 cidades em 18 estados do país, surge
uma explicação oficial satisfatória para o corte abrupto e
4 generalizado de energia no final de 2009.
Segundo relatório da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), a responsabilidade recai sobre a empresa
7 estatal Furnas, cujas linhas de transmissão cruzam os mais de
900 km que separam Itaipu de São Paulo.
Equipamentos obsoletos, falta de manutenção e de
10 investimentos e também erros operacionais conspiraram para
produzir a mais séria falha do sistema de geração e distribuição
de energia do país desde o traumático racionamento de 2001.
Folha de S.Paulo, Editorial, 30/3/2010 (com adaptações).
Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas do texto acima
apresentado, julgue os próximos itens.
A oração “que atingiu pelo menos 1.800 cidades em 18 estados
do país” (L.1-2) tem, nesse contexto, valor restritivo.
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Q8.
Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução
Francesa tenham possibilitado a consolidação da concepção de
cidadania, elas não foram suficientes para que essa condição se
verificasse na prática. A mera declaração formal das liberdades
nos documentos e nas legislações esboroava diante da
inexorável exclusão econômica da maioria da população. Em
vista disso, já no século XIX, buscaram-se os direitos sociais
com ações estatais que compensassem tais desigualdades,
municiando os desvalidos com direitos implantados e
construídos de forma coletiva em prol da saúde, da educação,
da moradia, do trabalho, do lazer e da cultura para todos.
No entanto, foi somente depois da Segunda Guerra
Mundial que a afirmação da cidadania se completou, haja vista
que só então se percebeu a necessidade de se valorizar a
vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, as minorias, em
suas necessidades e peculiaridades. Em outras palavras,
verificou-se claramente que a maioria pode ser opressiva, a
ponto de conduzir legitimamente ao poder o nazismo ou o
fascismo. Para que fatos como esse não se repetissem, fez-se
premente a criação de salvaguardas em prol de todas as
minorias, uma vez que a soma destas empresta legitimidade e
autenticidade à vontade da maioria.
Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de
quaisquer minorias. No que toca às pessoas com deficiência, é
possível afirmar que o viés assistencialista e caridosamente
excludente que orientava as ações governamentais tem sido
substituído por programas de efetiva inclusão, que visam
formar cidadãos sujeitos do próprio destino, e não mais meros
beneficiários de políticas de assistência social. O direito de ir
e vir, de trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de
qualquer cidadão e, para que se concretize em face das pessoas
com deficiência, há que se exigir do Estado a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária (como prevê o artigo 3.º

da Constituição Federal), por meio da implementação de
políticas públicas compensatórias e eficazes.
A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais.
Todos nós somos igualmente responsáveis pela efetiva
compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez,
devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do
valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se
implementem a cidadania plena e a dignidade do trabalhador
com ou sem deficiência (previstas nos artigos 1.º e 170 da
Constituição Federal). Nesse diapasão, a contratação de
pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra.
Desses trabalhadores, espera-se profissionalismo, dedicação,
assiduidade, enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado.
Não se quer assistencialismo, e sim oportunidades.
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do
Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
2.ª ed., Brasília, 2007. Internet: www.dominiopublico.gov.br (com adaptações).
Com base na estrutura linguística do texto, julgue os itens que se
seguem.
A inserção de vírgulas imediatamente antes e depois da oração
“que orientava as ações governamentais” (L.26) manteria a
correção gramatical, mas alteraria o sentido do período.
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Q9.
Terminou o prazo para eleitores que sabem de fatos
que apontem para a inelegibilidade de algum candidato às
eleições de prefeito, vice-prefeito e vereadores informarem a
irregularidade ao juiz eleitoral de sua cidade. Para isso, quem
usou desse direito precisou apresentar a informação com
provas e estar em gozo dos direitos políticos. São considerados
inelegíveis os enquadrados nas restrições impostas pelas Leis
Complementares n.o 64/1990 (Lei das Inelegibilidades) e n.o
135/2010 (Lei da Ficha Limpa), que consideram inaptos a
exercer cargo público os candidatos condenados em decisão
transitada em julgado (sem possibilidade de recurso) pelos
crimes contra a economia popular, a fé e a administração
pública; de lavagem de dinheiro e ocultação de bens; de tráfico
de entorpecentes, racismo, tortura e terrorismo; além de
compra de votos e abuso do poder econômico, entre outros.
Esta é a primeira eleição em que prevalecerá a Lei da Ficha Limpa.
Editorial, Estado de Minas, 19/7/2012.
Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue
os itens a seguir.
O emprego de sinal de ponto e vírgula nas linhas 13 e 14
justifica-se para isolar segmentos de uma enumeração que
contêm vírgulas.
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Q10.
O aumento do controle e do uso, por parte do
homem, da energia contida nos combustíveis fósseis,
abundantes e baratos, foi determinante para as
transformações econômicas, sociais, tecnológicas — e
infelizmente ambientais — que vêm ocorrendo desde a
Revolução Industrial.
Dentre as conseqüências ambientais do processo de
industrialização e do inerente e progressivo consumo de
combustíveis fósseis — leia-se energia —, destaca-se o
aumento da contaminação do ar por gases e material
particulado provenientes justamente da queima desses
combustíveis.
Cabe lembrar que o efeito estufa existe na Terra
independentemente da ação do homem. É importante que
este fenômeno não seja visto como um problema: sem o
efeito estufa, o Sol não conseguiria aquecer a Terra o
suficiente para que ela fosse habitável. Portanto o problema
não é o efeito estufa, mas, sim, sua intensificação.
A mudança climática coloca em questão os padrões
de produção e consumo hoje vigentes. Atualmente fala-se
muito em descarbonizar a matriz energética mundial, isto é,
em aumentar a participação das energias renováveis em
detrimento de combustíveis fósseis. Isto seria uma condição
necessária mas não suficiente para a atenuação da mudança
do clima, que depende também de outras mudanças na infraestrutura,
na tecnologia e na economia.
André Santos Pereira. Mudança climática e
energias renováveis. (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, a respeito do texto acima.
Ficam preservadas a coerência textual e a correção
gramatical do texto, ao se substituir o sinal de dois-pontos
depois de “problema” (L.15) pela conjunção pois, precedida
e seguida de vírgula.
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Q11.
A dúvida nos mete medo. Interrogar, determinar com
exatidão, situar-se; todos esses atos de liberdade, de decisão e
de responsabilidade são terrivelmente angustiantes; trata-se de
angústia análoga àquela de uma criança que rompe o cordão
que a liga a seus pais, a seus mestres, aos grupos dos quais faz
parte e vai perdendo assim a doce segurança da dependência,
da obediência, do conformismo. Essa angústia é inevitável: ela
leva o selo da existência; nela se exprime a vertigem perante a
liberdade. Não se trata, nessas condições, de querer liquidar a
angústia, mas de saber se o homem deve procurar evitá-la, fugir
dela por qualquer saída, ou se, em vez disso, deve aceitá-la e
aventurar-se a viver longe da terra firme.
Ora, o que vale para a existência em geral vale
também e muito particularmente para aqueles que estão ligados
à educação, que é, na realidade, grande geradora de angústias.
De um lado, toda relação pedagógica é fonte de tensão, de
desequilíbrio para aqueles que a vivem, na medida em que ela

os implica naquilo que são, os interroga, coloca em questão
suas preferências, seus valores, seus atos, sua maneira de ser,
seu projeto de existência. Por outro lado, essa tensão e essa
interpelação vão além dos envolvidos como atores particulares
e individuais, pois o que importa pedagogicamente é o projeto
educativo-histórico de uma sociedade no interior da qual a
pedagogia desempenha papel importante. A educação faz com
que toda a nossa sociedade se interrogue a respeito de si
mesma, se debata e se busque. Educar é reproduzir ou
transformar: repetir servilmente aquilo que foi, optar pela
segurança do conformismo, pela fidelidade à tradição ou, ao
contrário, fazer frente à ordem estabelecida e correr o risco da
aventura; é querer que o passado configure todo o futuro ou
partir desse passado para construir outra coisa.31
Moacir Gadotti. Educação e poder: introdução à pedagogia do
conflito. São Paulo: Cortez, 1998, p. 18 (com adaptações).
Acerca do texto acima, julgue os itens de 1 a 8.

Em “Não se trata” (L.9), a partícula “se” poderia ser
corretamente empregada após o verbo, escrevendo-se Não
trata-se.
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Q12.
É triste explicar como um país cujo litoral é de
9.198 km, e que possui uma rede hidroviária enorme, ainda
não explore adequadamente o transporte marítimo. É óbvio
que o investimento necessário para otimizar e modernizar
esse sistema é grande e que a movimentação de cargas por ele
não tem a mesma velocidade do transporte aéreo ou do
ferroviário. Possuir uma frota mercante de real poder é
questão não só de desenvolvimento social e comercial, mas,
também, de segurança e estratégia. Se não há como fazer
girar o seu comércio por falta de navios, o Brasil fica
à deriva, guiado por empresas estrangeiras. Em termos de
segurança, a frota se torna um apoio fundamental para a
Marinha de Guerra em caso de necessidade. Para o setor da
logística, o transporte marítimo também significa
crescimento. É um mercado muito grande e praticamente
virgem, se considerarmos a magnitude do potencial
brasileiro. Há muito o que se fazer nos portos e nas ligações
destes com o transporte rodoviário e ferroviário.
Cristiano Cecatto. Importância do transporte marítimo
no Brasil. Internet: <www.ecivilnet.com> (com adaptações).
A respeito da organização do texto, julgue os itens a seguir.
O deslocamento do pronome átono para depois do verbo, em “se torna” (5.12), escrevendo-se torna-se, provocaria erro
gramatical no texto.
•
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Q13.
Saiu finalmente a conta da contribuição da nova classe
média brasileira — aquela que, na última década, ascendeu ao
mercado de consumo, como uma avalanche de quase
110 milhões de cidadãos. Uma pesquisa do Serasa Experian
mostrou que o pelotão formado por essa turma, que se
convencionou chamar de classe C, estaria no grupo das
20 maiores nações no consumo mundial, caso fosse
classificado como um país. Juntos, os milhares de
neocompradores movimentam quase R$ 1,2 trilhão ao ano. Isso
é mais do que consome a população inteira de uma Holanda ou
uma Suíça, para ficar em exemplos do primeiro mundo. Não
por menos, tal massa de compradores se converteu na
locomotiva da economia brasileira e em alvo preferido das
empresas. Com mais crédito e programas sociais, em especial
o Bolsa Família, os emergentes daqui saíram às lojas e estão
gradativamente se tornando mais e mais criteriosos em suas
aquisições.
Carlos José Marques. A classe C é G20.
Internet: (com adaptações).
No que se refere aos aspectos linguísticos e às ideias do texto
acima, julgue os próximos itens.
Na linha 12, o pronome “se” poderia ser deslocado para
imediatamente após a forma verbal “converteu”, escrevendo-se
converteu-se, sem prejuízo da correção gramatical do texto.
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Q14.
Embora as conquistas obtidas a partir da Revolução
Francesa tenham possibilitado a consolidação da concepção de
cidadania, elas não foram suficientes para que essa condição se
verificasse na prática. A mera declaração formal das liberdades
nos documentos e nas legislações esboroava diante da
inexorável exclusão econômica da maioria da população. Em
vista disso, já no século XIX, buscaram-se os direitos sociais
com ações estatais que compensassem tais desigualdades,
municiando os desvalidos com direitos implantados e
construídos de forma coletiva em prol da saúde, da educação,
da moradia, do trabalho, do lazer e da cultura para todos.
No entanto, foi somente depois da Segunda Guerra
Mundial que a afirmação da cidadania se completou, haja vista
que só então se percebeu a necessidade de se valorizar a
vontade da maioria, respeitando-se, sobretudo, as minorias, em
suas necessidades e peculiaridades. Em outras palavras,
verificou-se claramente que a maioria pode ser opressiva, a
ponto de conduzir legitimamente ao poder o nazismo ou o
fascismo. Para que fatos como esse não se repetissem, fez-se
premente a criação de salvaguardas em prol de todas as
minorias, uma vez que a soma destas empresta legitimidade e
autenticidade à vontade da maioria.
Eis aí o fundamento primeiro das políticas em favor de
quaisquer minorias. No que toca às pessoas com deficiência, é
possível afirmar que o viés assistencialista e caridosamente
excludente que orientava as ações governamentais tem sido

substituído por programas de efetiva inclusão, que visam
formar cidadãos sujeitos do próprio destino, e não mais meros
beneficiários de políticas de assistência social. O direito de ir
e vir, de trabalhar e de estudar é a mola mestra da inclusão de
qualquer cidadão e, para que se concretize em face das pessoas
com deficiência, há que se exigir do Estado a construção de
uma sociedade livre, justa e solidária (como prevê o artigo 3.º
da Constituição Federal), por meio da implementação de
políticas públicas compensatórias e eficazes.
A obrigação, porém, não se esgota nas ações estatais.
Todos nós somos igualmente responsáveis pela efetiva
compensação de que se cuida. As empresas, por sua vez,
devem primar pelo respeito ao princípio constitucional do
valor social do trabalho e da livre iniciativa, para que se
implementem a cidadania plena e a dignidade do trabalhador
com ou sem deficiência (previstas nos artigos 1.º e 170 da
Constituição Federal). Nesse diapasão, a contratação de
pessoas com deficiência deve ser vista como qualquer outra.
Desses trabalhadores, espera-se profissionalismo, dedicação,
assiduidade, enfim, atributos ínsitos a qualquer empregado.
Não se quer assistencialismo, e sim oportunidades.
Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do
Trabalho. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
2.ª ed., Brasília, 2007. Internet: www.dominiopublico.gov.br (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 e mantiver o sentido
original do texto, ou errada, em caso contrário.
“O direito (...) cidadão” (L.29-31): O direito de ir e vir, o de
trabalhar e o de estudar são a mola mestra da inclusão de
qualquer cidadão.
•
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•
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Q15.
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, julgue os seguintes itens.

Em Senhor Juiz, está claro que Vossa Excelência corrobora
a decisão tomada por seus pares, o vocativo e o pronome de
tratamento estão empregados de acordo com as normas das
comunicações oficiais.
•

CERTO

•
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Q16.

Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da
República, julgue os itens que se seguem, a respeito da
correspondência oficial hipotética Xxx. 1032/SeTec, anteriormente apresentada, na qual o remetente e o destinatário são funcionários de igual nível hierárquico
de um mesmo órgão da administração pública.

O segundo período do primeiro parágrafo do texto poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma: Como esse sistema difere muito do anterior, informo
Vossa Senhoria de que o Setor de Tecnologia (SeTec) oferecerá, entre os dias 26 e 30 de janeiro deste ano, uma série de oficinas práticas para apresentação
desse novo sistema aos funcionários.
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Q17.
Acerca da linguagem e do formato empregados na redação de
correspondências oficiais, julgue os itens seguintes.
Com vistas ao atendimento das características dos
documentos oficiais, recomenda-se que os textos dos
documentos sejam escritos em linguagem clara, concisa e
objetiva, preferencialmente em terceira pessoa do singular ou
em primeira pessoa do plural, primando-se pela
sistematicidade desse emprego, de modo que não haja verbos
conjugados em mais de uma pessoa ou com interferência da
individualidade do elaborador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Correspondência oficial / Adequação da linguagem ao tipo de documento; Adequação do formato do texto ao gênero
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANEEL / 2010 / CESPE

Q18.
Considerando a redação de correspondências oficiais, julgue os
próximos itens.

Na comunicação oficial, o emprego da língua em sua
modalidade formal decorre da necessidade de se informar algo
o mais claramente possível, de maneira concisa e não pessoal,
sendo imprescindível, seja qual for o destinatário, o emprego
dos termos técnicos próprios da área de que se trata.
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Q19.
A Organização das Nações Unidas calcula ser de
1 bilhão o número de pessoas que já sofrem com a escassez
de água potável no planeta. Soma-se a isso o fato de que a
demanda crescente impulsionada pelo aumento populacional,
a poluição e a contaminação das fontes hídricas aceleram o
processo de redução da água, cujo principal fator é a
devastação ambiental — que inclui a derrubada de florestas,
matas ciliares e outros biomas essenciais à sobrevivência e
à permanência de rios e outras fontes hídricas. A água, sem
a qual não existe vida, tende a tornar-se um bem cada vez
mais escasso, e não são poucos os especialistas que já
antevêem, em um futuro não muito distante, a ocorrência de
conflitos armados entre povos e nações na disputa por essas
fontes. O Brasil dispõe de 12% das reservas de água doce da
Terra, mas infelizmente não as administra com competência
para fazer jus a tamanha generosidade da natureza.
Diário Catarinense, 22/11/2007 (com adaptações).
Em relação às idéias e às estruturas do texto acima, julgue os
itens que se seguem.
O segmento que compõe o último período do texto está
adequado para correspondências oficiais.
•
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•
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Q20.
Em cada um dos próximos itens, é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma afirmativa a ser julgada, acerca de
redação de correspondências oficiais.

A chefe do departamento de pessoal de uma autarquia
pública quer redigir documento para solicitar reparo de
maquinário de informática utilizado no setor de atendimento
ao público. Nessa situação, a chefe deve encaminhar ao setor
competente requerimento formal, feito em seu próprio nome,
na terceira pessoa do discurso, para não ferir o princípio da
impessoalidade, que rege o serviço público.
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Q21.
A respeito do direito constitucional, julgue os itens que se seguem
considerando que a sigla CF refere-se à Constituição Federal
de 1988.
Em respeito ao princípio da dignidade humana, previsto na CF,
caso o Brasil seja signatário de determinado tratado sobre
direitos humanos, o referido tratado será recepcionado
automaticamente como emenda constitucional.
•
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Q22.
Julgue os itens seguintes, acerca dos direitos e garantias
fundamentais.

À luz dos preceitos constitucionais, é possível que uma pessoa
detenha a nacionalidade brasileira, mas não possa exercer a sua
cidadania.
•
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Q23.
Com relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens seguintes.
O rol dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF não
é integral, podendo haver outros direitos e garantias
fundamentais não previstos expressamente no texto
constitucional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais / Direitos sociais
Fonte: DEFENSOR PúBLICO FEDERAL / DPU / 2015 / CESPE

Q24.
No tocante aos direitos e garantias fundamentais, julgue os
próximos itens.

A CF, ao garantir o direito social à alimentação adequada,
impõe que o poder público implemente políticas e ações que
se façam necessárias para promover e garantir a segurança
alimentar e nutricional da população.
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Q25.
Ainda com base nos direitos e garantias fundamentais, julgue os
itens que se seguem.
Segundo a Constituição Federal, a existência de seguros
contra acidente de trabalho exime qualquer empresa de
indenizar seus empregados em razão de dolo ou culpa.
•
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Q26.
Quanto ao conceito de Constituição e aos direitos individuais e de
nacionalidade, julgue os seguintes itens.

O cidadão brasileiro, nato ou naturalizado, com capacidade
eleitoral ativa, tem legitimidade para propor ação popular.
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Q27.
Acerca da supremacia da Constituição Federal (CF), da organização
político-administrativa e dos elementos da CF, julgue os itens a
seguir.

Denominam-se elementos orgânicos da CF os elementos acerca
da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas
relativas à organização do Estado.
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Q28.
Julgue o item que se segue, relativo às competências dos entes
federativos.
Na esfera da competência material comum, cabe à União, aos
estados, ao Distrito Federal e aos municípios elaborar e
executar planos nacionais e regionais de ordenação do
território e de desenvolvimento econômico e social.
•
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Q29.
Com relação à organização político-administrativa do Estado
brasileiro e quanto aos Poderes Executivo e Legislativo, julgue os
próximos itens.
Constitui competência concorrente entre União, estados e Distrito Federal legislar sobre águas, energia, informática,
telecomunicações e radiodifusão.
•
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Q30.
Com relação à regência constitucional da organização do Estado,
julgue os itens que se seguem.
Caso uma lei distrital obrigasse os médicos públicos e
particulares do DF a notificarem a respectiva secretaria de
saúde sobre os casos de câncer de pele ocorridos nessa
unidade da Federação, tal norma seria inconstitucional, tendo
em vista a competência da União para legislar sobre a
matéria saúde.
•
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•
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Q31.
No que concerne ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens.
Ao Congresso Nacional é vedado controlar os atos dos entes
que compõem a administração indireta.
•
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Q32.
Julgue os itens subsecutivos, referentes aos direitos e às garantias
fundamentais.
Caso um tratado internacional sobre direitos humanos que
estabeleça um direito fundamental seja aprovado, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
dos votos dos respectivos membros, ele equivalerá a uma
emenda constitucional.
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Q33.
Com referência ao controle externo e ao Poder Legislativo do
estado e dos municípios, julgue os itens a seguir.
Uma das funções de competência dos TCs, como definido na CF, é a de ouvidor, caracterizada pelo recebimento de
denúncias de irregularidades ou ilegalidades formuladas
tanto pelos responsáveis pelo controle interno como por
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.
•
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Q34.
Com relação à vedação da prática de nepotismo no Poder Judiciário, de acordo com o disposto na Resolução n.° 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), julgue o próximo item.
É vedada, em todos os órgãos do Poder Judiciário, a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, de qualquer servidor efetivo,
salvo no que diz respeito aos ocupantes de cargo de direção ou

de assessoramento superior.
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Q35.
No que concerne ao Poder Judiciário, julgue os itens subsequentes.
São da competência da justiça comum estadual o processo e o
julgamento de todas as contravenções penais, ainda que
cometidas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União.
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Q36.
Acerca do Poder Judiciário, julgue os seguintes itens.
Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes
políticos e compete ao Supremo Tribunal Federal julgar o
recurso ordinário contra as sentenças advindas do julgamento
desses crimes.
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Q37.
Com relação ao controle de constitucionalidade, julgue os itens
subsequentes.
Caso um cidadão esteja litigando contra o estado do Espírito Santo e o juiz de direito não tenha aplicado, no julgamento
dessa causa, o entendimento manifestado pelo plenário do STF em recurso extraordinário interposto em outro processo,
não caberá reclamação ao STF contra a decisão do juiz de
direito.
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Q38.

A respeito dos atos administrativos, julgue os próximos itens.

Instrução é ato administrativo unilateral editado pelos
ministros de Estado.
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Q39.
Com relação aos atos administrativos, julgue os itens que se
seguem.
A avocação será permitida em caráter excepcional e por
motivos relevantes devidamente justificados.
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Q40.
Acerca do ato administrativo, julgue os itens seguintes.
O ato administrativo pendente pressupõe um ato perfeito.
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Q41.
Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens a seguir.
Considere que servidor estável do TST, que nunca
solicitou qualquer licença, teve indeferido pedido de
licença para tratar de interesses particulares porque a
administração considerou que o seu afastamento seria
incompatível com o interesse público. Nessa situação, o
indeferimento é inválido porque o motivo apresentado
pela administração está em desacordo com o regime
jurídico dos servidores civis da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes da administração / De polícia
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2015 / CESPE

Q42.
Julgue os próximos itens, em relação ao poder de polícia, à
desapropriação e aos serviços públicos.

O STF entende ser constitucional a atribuição, pelo município,
do exercício do poder de polícia de trânsito a guardas
municipais, inclusive no que se refere à imposição de sanções
administrativas legalmente previstas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Poderes da administração / De polícia
Fonte: ANALISTA AMBIENTAL - LICENCIAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL / IBAMA / 2008 / CESPE

Q43.
Julgue os itens a seguir acerca do direito administrativo.
O poder de polícia é delegável a particulares e a outros
órgãos e entidades públicas, apesar de decorrer da
imperatividade do poder estatal e da própria força de
coerção sobre os administrados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANEEL / 2010 / CESPE

Q44.
Julgue os próximos itens, a respeito do serviço público e do
contrato administrativo.
Os serviços prestados por pessoas jurídicas em regime de
concessão ou permissão, ainda que para satisfazer as
necessidades coletivas, não são considerados serviços públicos,
já que não são prestados diretamente pelo Estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Serviços públicos / Forma, meios e requisitos
Fonte: PERITO MéDICO PREVIDENCIáRIO / INSS / 2010 / CESPE

Q45.
Com relação aos serviços públicos, julgue os itens a seguir.
A delegação do serviço público pode ser feita sob as
modalidades de concessão, permissão e autorização.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR DE ORçAMENTO E FISCALIZAçãO FINANCEIRA / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q46.
Julgue os itens que se seguem, referentes a licitações, contratos,
concessões e permissões.

As concessões de serviços públicos precedidas de obras
públicas terão de ser objeto de prévia licitação, mas as que não
forem precedidas das referidas obras se enquadrarão nas
modalidades de dispensa de licitação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização
Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q47.
Julgue os próximos itens, relativos à administração pública e aos
serviços públicos.
O serviço de transporte coletivo prestado por empresa de
ônibus mediante permissão constitui exemplo de serviço
público impróprio.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Serviços públicos / Delegação: concessão, permissão, autorização
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANEEL / 2010 / CESPE

Q48.
Julgue os itens seguintes, relativos ao regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

Entre as peculiaridades da concessão, está a possibilidade de
o poder concedente decretar a intervenção na empresa
concessionária, medida de natureza investigatória, e não
punitiva.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Lei nº 8.429/1992
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q49.
Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de
propriedade do ente ao qual é vinculado, com veículo particular

dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais.
Acerca dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

Rafael pode ser responsabilizado, regressivamente, se for
comprovado que agiu com dolo ou culpa, mesmo sendo
ocupante de cargo em comissão, e deve ressarcir a
administração dos valores gastos com a indenização que venha
a ser paga a Paulo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Responsabilidade civil do Estado / Lei nº 8.429/1992
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q50.
Rafael, agente público, chocou o veículo que dirigia, de
propriedade do ente ao qual é vinculado, com veículo particular
dirigido por Paulo, causando-lhe danos materiais.
Acerca dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.

Caso Rafael seja empregado de empresa terceirizada,
contratada pela administração para a prestação de serviços de
transporte de materiais, a responsabilidade do ente público será
objetiva, porém subsidiária.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Organização administrativa / Empresas públicas
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2009 / CESPE

Q51.
Acerca das entidades da administração pública, julgue os
seguintes itens.
Tanto a empresa pública como a sociedade de economia
mista têm personalidade jurídica de direito privado e podem
explorar atividades de natureza econômica e industrial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993
Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q52.
Em relação ao sistema de registro de preços, julgue os itens que
se seguem.

O referido sistema consiste no conjunto de procedimentos para
o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e
aquisição de bens, para contratações futuras.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993
Fonte: OFICIAL - ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DFT / 2010 / CESPE

Q53.
Julgue os itens a seguir, que tratam de licitações e contratos.
Com o advento da CF, as contratações por meio da
modalidade convite passaram a ser consideradas
inconstitucionais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993
Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/ES / 2009 / CESPE

Q54.
Quanto à licitação e aos contratos administrativos, julgue os itens
que se seguem.
Considerando a relevância de seu objeto, as licitações
internacionais devem ser realizadas obrigatória e
exclusivamente na modalidade de concorrência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 8.666/1993
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / STF / 2008 / CESPE

Q55.
Com relação às características dos tipos de licitação, julgue os
itens que se seguem.
O tipo de licitação maior lance ou oferta é utilizado nos
casos de alienação de bens ou de concessão de direito real de
uso.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Administrativo / Licitações e contratos administrativos / Lei federal no 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão
Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q56.

A respeito de licitações, julgue os itens que se seguem.

O prazo de validade das propostas no pregão será de sessenta
dias, se outro não estiver fixado no edital pertinente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Civil / Pessoas naturais / Existência, Persnonalidade, Capacidade, nome e estado
Fonte: ASSESSOR TéCNICO JURíDICO / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q57.
A respeito das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos, julgue os
itens a seguir.

A incapacidade é uma forma de proteger o incapaz, de modo
que seja possível afastar a decretação de nulidade de ato
praticado por ébrio habitual se ausente o prejuízo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Civil / Contratos / Adimplemento das obrigações
Fonte: PROCURADOR DO MINISTéRIO PúBLICO / TCDF / 2013 / CESPE

Q58.
Julgue os itens a seguir, relativos a adimplemento e extinção de
obrigações.
Se o devedor verificar que o credor é pessoa incapaz de
receber, o pagamento deverá ser realizado mediante
consignação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Processual Civil / Atos judiciais / Despachos, decisões interlocutórias e sentenças
Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE

Q59.
A respeito de prazos, comunicação de atos e procedimento sumário,
julgue os seguintes itens.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, caso a
parte seja assistida pela DP, o prazo para contestar deverá ser
computado em dobro e terá como termo inicial a data da
juntada aos autos do mandado de citação cumprido, e não a
data da intimação pessoal do defensor público.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões; Lógica de primeira ordem
Fonte: TECNOLOGISTA - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / INPI / 2014 / CESPE

Q60.
As proposições A, B e C listadas a seguir constituem as premissas
de um argumento:

A: Se a proteção de inventores é estabelecida atribuindo-lhes o
monopólio da exploração comercial da invenção por um período
limitado de tempo, então o direito de requerer uma patente de
invenção contribui para o progresso da ciência.

B: Se o direito de requerer uma patente de invenção é utilizado tão
somente para prorrogar o monopólio de produtos meramente
“maquiados”, aos quais nada efetivamente foi agregado, então esse
direito não só não contribui para o progresso da ciência como
também prejudica o mercado.

C: O direito de requerer uma patente de invenção, ou contribui para
o progresso da ciência, ou prejudica o mercado, mas não ambos.

Tendo como referência essas premissas, é apresentada uma conclusão para o argumento. Julgue se a
conclusão faz que a argumentação seja uma argumentação válida.

O direito de requerer uma patente de invenção contribui para
o progresso da ciência ou prejudica o mercado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas
Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q61.
Julgue os itens que se seguem, a respeito de estruturas lógicas.
A expressão “Uma revisão dos pisos salariais dos professores
assegurará a revolução na educação básica a que a sociedade
aspira, pois qualquer reforma para melhorar a qualidade do
ensino deverá passar pela valorização do educador” pode ser
representada pela sentença lógica

, em que P e Q sejam
proposições convenientemente escolhidas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçãO DE COMPUTADOR / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q62.
Julgue os itens a seguir tendo como base a seguinte proposição P:
“Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato
nessas eleições, e se eu não registrar minha candidatura dentro do
prazo, não concorrerei a nenhum cargo nessas eleições”.
A negação da proposição “Se eu não registrar minha
candidatura dentro do prazo, também não poderei concorrer a
nenhum cargo” estará corretamente expressa por “Se eu
registrar minha candidatura dentro do prazo, então poderei
concorrer a algum cargo”.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Lógica sentencial (ou proposicional) / Proposições simples e compostas
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - OPERAçõES DE COMPUTADORES / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q63.
Diz-se que as proposições P e Q são logicamente equivalentes
quando possuem tabelas-verdade idênticas, de modo que tais
proposições assumem os mesmos valores lógicos em função de
suas proposições representa uma forma de expressar uma mesma
afirmação de diferentes maneiras. Considerando essas informações,
julgue os próximos itens.
As proposições

são logicamente
equivalentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ASSESSOR TéCNICO DE INFORMáTICA / TCE/RN / 2015 / CESPE

Q64.
Para fiscalizar determinada entidade, um órgão de controle
escolherá 12 de seus servidores: 5 da secretaria de controle interno, 3 da secretaria de prevenção da corrupção, 3 da corregedoria e 1 da
ouvidoria. Os 12 servidores serão distribuídos, por sorteio, nas
equipes A, B e C; e cada equipe será composta por 4 servidores.
A equipe A será a primeira a ser formada, depois a equipe B e, por
último, a C.

A respeito dessa situação, julgue os itens subsequentes.

A chance de a equipe A ser composta por um servidor de cada
unidade é superior a 10%.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q65.
No concurso de loterias denominado miniquina, o
apostador pode marcar 5, 6 ou 7 dezenas em uma cartela que possui
as dezenas de 01 a 15. Nesse concurso, o prêmio principal é dado
ao apostador que marcar em sua cartela as cinco dezenas sorteadas
aleatoriamente em uma urna.

Com relação ao concurso hipotético acima apresentado, julgue os
itens subsequentes.
Caso um apostador marque 5 dezenas em sua cartela, a chance
de ele acertar exatamente uma dezena entre as 5 sorteadas será
superior a 30%.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ASSISTENTE DE SERVIçO ADMINISTRATIVO I / EMBASA / 2009 / CESPE

Q66.
Suponha que uma empresa irá sortear 3 passagens aéreas para um
curso de formação. O sorteio será realizado entre os 8 setores dessa
empresa, e, se um setor for premiado, o chefe do setor contemplado
indicará um funcionário para participar do evento. Em relação a
esse sorteio, julgue os itens que se seguem.
Se um setor puder ser contemplado até duas vezes, então
haverá 112 resultados distintos possíveis para esse sorteio.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade
Fonte: ANALISTA AMBIENTAL - ADMINISTRAçãO E PLANEJAMENTO EM MEIO AMBIENTE / MMA / 2008 / CESPE

Q67.
O Brasil faz parte de um grupo de 15 países denominados
megadiversos, que, juntos, abrigam cerca de 70% da biodiversidade
do planeta. No Brasil, existem 6 regiões com uma diversidade
biológica própria, os chamados biomas. Por exemplo, o bioma
caatinga, no nordeste do país, ocupa uma área de aproximadamente
844.452 km2; o bioma pantanal, no centro-oeste do país, ocupa uma
área de aproximadamente 150.500 km2.
A Comissão Nacional de Biodiversidade (CONABIO), que
atua fundamentalmente na implementação da política nacional de
biodiversidade, é constituída pelo presidente e mais 6 membros
titulares, tendo estes 6 últimos 2 suplentes cada.
No Programa Nacional de Florestas, há alguns projetos em
andamento, como, por exemplo, o Plano Nacional de Silvicultura com
Espécies Florestais Nativas (P1) e o Plano de Recuperação de Áreas
Degradadas (P2).

Com base nessas informações e no texto acima, julgue os itens de 31 a 36.
Considere que seja necessária a presença de exatamente 7 membros para a realização de uma reunião da CONABIO, sendo a presença do presidente e a de
pelo
menos um membro titular obrigatórias. Nessa situação,
a quantidade de maneiras diferentes que essa comissão
poderá ser formada para suas reuniões é inferior a 250.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Q68.
Em uma repartição, 4.000 processos permaneceram sem andamento
devido a problema técnico na rede de computadores. Para resolver
esse problema, o chefe da repartição direcionou 1/4 dos servidores
para fazer uma triagem nos processos, classificando-os em média
ou baixa complexidade e em alta complexidade. O chefe, então,
disponibilizou 2/5 dos servidores para a análise dos processos de
média ou baixa complexidade e 70 servidores para a análise dos
processos de alta complexidade, de forma que todos os servidores
ficaram ocupados com essas atividades. Após seis semanas de
trabalho, havia ainda 3.520 processos aguardando triagem e análise.

Com base nessas informações, julgue os itens.
Caso, após a conclusão da triagem dos 4.000 processos, os
servidores responsáveis por essa atividade sejam direcionados
à análise dos processos de alta complexidade, o número de
servidores realizando tal análise será menor que o dobro
daqueles que analisam processos de média ou baixa
complexidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/BA / 2010 / CESPE

Q69.

A figura acima representa um modelo de tela para a urna
eletrônica das eleições de 2010. Nos quadradinhos em branco, o eleitor
deverá colocar os algarismos dos números dos candidatos. Considere que
o número de cada candidato comece sempre com o número do partido —
os dois primeiros algarismos —, que 27 sejam os partidos políticos
registrados no TSE e que o número de registro de nenhum partido se
inicie com 0 ou 9.
Determinado eleitor, de acordo com as suas convicções,
escolherá seus candidatos da seguinte forma:
> para senador, os candidatos escolhidos serão de partidos diferentes,
mas um desses candidatos será do mesmo partido do candidato a
presidente escolhido;
> os candidatos a presidente e a governador serão do mesmo partido;
> se o candidato escolhido para deputado federal for de partido
diferente do candidato escolhido para presidente, então um dos
candidatos a senador será desse mesmo partido do deputado federal.
Durante a votação, se esse eleitor digitar todos os algarismos
corretamente, então ele demorará, no máximo, 3 minutos para concluir
a votação; no entanto, se ele digitar algum algarismo incorretamente e
acionar a tecla CORRIGE, então, para concluir a votação, demorará, no
mínimo, os 3 minutos requeridos para digitar todos os algarismos
corretamente e mais 25 segundos para cada número digitado incorretamente.
Com base nessas informações, julgue os itens de 36 a 40.
Se, para o cargo de deputado federal, o eleitor digitar o
número 9104, então, é correto concluir que ele demorará,
no mínimo, 3 minutos e 50 segundos para concluir a
votação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Raciocínio Lógico / Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2009 / CESPE

Q70.

Acerca de grandezas proporcionais e de matemática financeira, julgue os itens que seguem.
Considerando que, no hangar de uma companhia de aviação, 20 empregados, trabalhando 9 horas por dia, façam a
manutenção dos aviões em 6 dias, então, nessas mesmas
condições, 12 empregados, trabalhando com a mesma
eficiência 5 horas por dia, farão a manutenção do mesmo
número de aviões em menos de 2 semanas..
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Controle da Administração Pública / Controle interno e externo. Conceito, tipos e formas de controle
Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q71.
No que se refere aos tipos de controle e atuação dos tribunais de
contas, julgue os itens que se seguem.
A administração pública, os Poderes Legislativo e Judiciário
e o povo podem, diretamente, exercer a atribuição de
fiscalização e revisão da atuação dos órgãos públicos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Controle da Administração Pública / Controle judicial
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q72.
Em relação a controle e responsabilização da administração, julgue
os itens a seguir.
Se um agente editar ato administrativo em desconformidade
com súmula vinculante do STF, caberá reclamação a esse
tribunal, que, se julgá-la procedente, deverá anular referido ato.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Controle da Administração Pública / Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)
Fonte: CONSULTOR DO EXECUTIVO - CIêNCIAS CONTáBEIS / SEFAZ/ES / 2010 / CESPE

Q73.
A respeito do ordenamento jurídico-administrativo brasileiro,
julgue os próximos itens.
Caso um empregado de determinada empresa pública cometa
ato que a lei caracterize como improbidade administrativa, ele
responderá por esse ato, ainda que não detenha cargo público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Controle da Administração Pública / Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/CE / 2008 / CESPE

Q74.
Em relação à improbidade administrativa, julgue os itens que
se seguem.
A aprovação das contas do agente público por tribunal de
contas afasta a possibilidade de incidência em ato ímprobo
pelo servidor que o praticou.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Lei Orgânica do Distrito Federal / Fundamentos da organização dos Poderes e do Distrito Federal; Organização do Distrito Federal; Organização dos
Poderes; Tributação e orçamento do Distrito Federal; Ordem econômica do Distrito Federal
Fonte: ANALISTA DE TRâNSITO - DIREITO E LEGISLAçãO / DETRAN/DFT / 2009 / CESPE

Q75.
Acerca da Lei Orgânica do DF (LODF), julgue os itens
seguintes.
Se um deputado distrital for convidado pelo governador
do DF para assumir a direção do DETRAN/DF, então
nesse caso, se o deputado distrital aceitar o convite,
haverá a perda do seu cargo eletivo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Penal / Crimes contra a administração pública
Fonte: INSPETOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO, CONTABILIDADE, DIREITO OU ECONOMIA / TCE/RN / 2009 / CESPE

Q76.
Em relação aos crimes contra a administração pública, julgue os
itens a seguir.
As penas dos crimes praticados por funcionário público
contra a administração em geral serão aumentadas da terça
parte quando os autores forem ocupantes de cargos em
comissão ou de função de direção ou assessoramento de
órgão da administração direta, sociedade de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Auditoria Governamental / Auditoria Governamental
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTáBIL / PREVIC / 2011 / CESPE

Q77.
Julgue os próximos itens, referentes aos diversos aspectos do
trabalho de auditoria no setor público.
Para que uma auditoria seja classificada como do tipo especial,
não basta que trate de fatos ou situações relevantes e tenha sido

determinada pela autoridade competente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Auditoria Governamental / Auditoria Governamental
Fonte: ANALISTA DE CONTABILIDADE - PERITO / MPU / 2010 / CESPE

Q78.
A Instrução Normativa SFC/MF n.º 01, da Secretaria Federal de Controle Interno do Ministério da Fazenda, determina
procedimentos, define diretrizes, princípios, conceitos e aprova
normas técnicas para orientar a atuação do sistema de controle
interno do Poder Executivo federal. Com relação às normas de
funcionamento e à avaliação das unidades de auditoria interna e do
controle de qualidade do SCI, julgue os próximos itens.
As unidades de auditoria interna das entidades da
administração indireta federal submetem-se, a cada três anos,
à revisão pelos pares, ou seja, executada por outra unidade de
auditoria interna. O objetivo dessa revisão é verificar se a
unidade avaliada está realizando suas atividades de acordo com
as normas estabelecidas na instrução normativa supracitada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Auditoria Governamental / Auditoria Governamental
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTABILIDADE / TJ/DFT / 2008 / CESPE

Q79.
Com base nos conceitos e na legislação de auditoria no setor
público federal, julgue os seguintes itens.
Nos programas financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sujeitos à auditoria independente,
as demonstrações financeiras do mutuário ou do executor
deverão obedecer às Normas Internacionais de Contabilidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público e sua evolução / Princípios orçamentários
Fonte: ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2007 / CESPE

Q80.
Os princípios orçamentários formam os pilares de uma gestão de
recursos públicos. O art. 2o da Lei n.o 4.320/1964 dispõe que a Lei
de Orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa de
forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de
trabalho de governo, obedecidos os princípios da unidade,
universalidade e anualidade. Com relação à observância ao
princípio da anualidade, julgue o item a seguir.
São vedados programas e projetos que não sejam incluídos na
lei orçamentária anual, excetuando-se os créditos especiais e
extraordinários, que serão incorporados, em razão da sua
natureza, ao orçamento do exercício financeiro subseqüente.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Financeira e Orçamentária / Orçamento público no Brasil / Plano Plurianual
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q81.
O Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) formam a tríade que
constitui a estrutura básica de planejamento e implementação do
orçamento no Brasil. A respeito desses dispositivos, julgue os
itens a seguir.
O PPA é adotado como referência para a elaboração dos
demais planos previstos na Constituição Federal, a fim de
garantir a coerência do planejamento orçamentário.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Pública / Plano de contas / Lançamentos Típicos
Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - CONTADOR AUDITORIA / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q82.
Julgue os itens a seguir, que versam sobre o registro contábil da
realização da receita e da despesa, tendo por base a estrutura do
plano de contas atual, composta por seis classes de contas.
A receita decorrente de operação de crédito de longo prazo
enseja registro contábil nos sistemas de contas orçamentário (pela realização da receita) e financeiro (pelo ingresso do
recurso), não repercutindo essa transação no sistema
patrimonial.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Pública / Demonstrações contábeis / Balanço patrimonial
Fonte: AUDITOR DO ESTADO - CIêNCIAS CONTáBEIS / SECONT/ES / 2009 / CESPE

Q83.
O balanço patrimonial, nos moldes apresentados na Lei n.º 4.320/1964, é composto por duas colunas distintas: ativo e
passivo. Acerca da estrutura e das características dessa
demonstração contábil, julgue os itens subsequentes.
No ativo financeiro e no passivo financeiro encontram-se
contabilizados, respectivamente, os valores realizáveis e os
compromissos exigíveis que independem de autorização
orçamentária para recebimento e pagamento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Pública / Registros contábeis de operações típicas do setor público
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CIêNCIAS CONTáBEIS / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q84.
Com relação às demonstrações contábeis aplicadas ao setor público,
segundo o MCASP 5.ª edição, julgue o item.

A consolidação das demonstrações contábeis na esfera pública
pode ocorrer tanto no âmbito intergovernamental quanto no
intragovernamental.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Pública / Lei Complementar federal no 101/2000 (Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal)
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 2 / ANAC / 2012 / CESPE

Q85.
No que se refere a financiamento do setor público, tributação,
orçamento e finanças públicas, julgue os itens a seguir.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, devem ser
apurados os resultados fiscais primário e nominal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Pública / Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público / Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBC T 16.1 a 16.11, aprovadas pelas Resoluções CFC no 1.128/2008 a 1.137/2008 e 1.366/2011)
Fonte: CONTADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q86.
Relativamente ao objeto e campo da contabilidade aplicada ao setor
público e à composição do patrimônio da UnB, julgue os itens que
se seguem.

Na qualidade de entidade governamental, a UnB deve observar
todas as normas e técnicas próprias da contabilidade aplicada
ao setor público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Pública / Novo Modelo de Contabilidade Aplicada ao Setor Público / Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
(NBC T 16.1 a 16.11, aprovadas pelas Resoluções CFC no 1.128/2008 a 1.137/2008 e 1.366/2011)
Fonte: AGENTE TéCNICO DE INTELIGêNCIA - CONTABILIDADE / ABIN / 2010 / CESPE

Q87.
Considerando o conceito, os objetivos e as finalidades da
contabilidade pública, julgue os itens a seguir.
É objetivo da contabilidade pública fornecer aos usuários
informações a respeito dos resultados alcançados e dos
aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e
física do patrimônio da entidade do setor público e suas
mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão.

•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Administração Pública / Indicadores de desempenho / Variáveis componentes dos indicadores
Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2015 / CESPE

Q88.
Julgue os próximos itens, relativos a políticas públicas e suas
formas de avaliação.

Para que tenha validade, o controle social de determinada
política pública deve ser realizado por movimentos sociais
organizados, capazes de avaliar de forma técnica e objetiva
cada ação relativa a tal política.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Economia / Macroeconomia / Balanço de pagamentos
Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - GERAL / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q89.
Com referência à teoria econômica do setor público, julgue os
próximos itens à luz dos principais conceitos de contabilidade
fiscal.

Se eventual elevação da taxa básica de juros por parte do
Banco Central acarretar a entrada líquida de capitais no país,
haverá expansão das reservas internacionais e contração da
dívida líquida do setor público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Previdenciário / Regime Geral da Previdência Social – RGPS: Leis federais no 8.212/1991 e 8.213/1991 / Aspectos relacionados ao Regime
Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2014 / CESPE

Q90.
No tocante ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do DF, julgue os itens a seguir.
As alíquotas de contribuição dos servidores ativos do DF para
os respectivos regimes próprios de previdência social não serão
inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Previdenciário / Previdência complementar / Leis Complementares federais no 108/2001 e 109/2001
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - EXECUçãO DE MANDADOS / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q91.
Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética,
seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas disposições do
direito previdenciário.
Felipe, que é participante de plano de benefícios de entidades
fechadas, em 2012 teve seu contrato de trabalho extinto com o
patrocinador de seu plano de benefícios, não tendo sido
cumpridos os requisitos de elegibilidade para a aquisição do
direito ao benefício pleno. Nessa situação, Felipe não terá
direito ao recebimento do benefício proporcional diferido.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Previdenciário / Previdência complementar / Leis Complementares federais no 108/2001 e 109/2001
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / PREVIC / 2011 / CESPE

Q92.
Julgue os itens subsecutivos, referentes à previdência
complementar.
Os assistidos de planos de benefícios de entidade aberta de
previdência complementar têm o direito legal de transferir os
recursos garantidores dos benefícios para outra entidade de
previdência complementar criada com o objetivo específico de
contratar plano de renda vitalícia, não necessitando, para isso,
de autorização específica do órgão regulador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Direito Previdenciário / Previdência complementar / Leis Complementares federais no 108/2001 e 109/2001
Fonte: ADVOGADO / BRB / 2010 / CESPE

Q93.
No que concerne ao Regime de Previdência Complementar, julgue
os itens subsequentes.
Suponha que determinada entidade fechada de previdência
complementar celebrou operação de fusão societária com outra
entidade fechada. Nessa situação, considerando a legislação de
regência, a referida reestruturação societária, para sua
legalidade, depende de prévia e expressa autorização do órgão
fiscalizador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Geral / Equação fundamental do Patrimônio
Fonte: ADMINISTRADOR / FSCMP/PA / 2009 / CESPE

Q94.
Com base nos ensinamentos da doutrina contábil e nos
dispositivos legais vigentes, julgue os itens que se seguem, quanto

à contabilidade, seu objeto e seus usuários.

Graficamente, o patrimônio deve ser demonstrado por duas
colunas, figurando, na coluna esquerda, a parte positiva (ativo) e, na direita, a parte negativa (passivo e patrimônio
líquido).
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Geral / Classificação das contas / Levantamento do Balanço de acordo com a Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações)
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / PREVIC / 2011 / CESPE

Q95.
Julgue os itens a seguir, a respeito de reservas, provisões, contas
patrimoniais e contas de resultado.
Materiais de limpeza adquiridos em março de 2010, pagos em
abril de 2010 e consumidos em maio de 2010 devem ter sido
apropriados na demonstração do resultado do exercício em
abril de 2010.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Geral / Classificação das contas / Levantamento do Balanço de acordo com a Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações)
Fonte: ANALISTA EM GESTãO PúBLICA - CIêNCIAS CONTáBEIS / Pref. Vitória/ES / 2008 / CESPE

Q96.
A respeito da conversão de demonstrações contábeis em moedas
estrangeiras e dos princípios internacionais de contabilidade,
julgue os itens subseqüentes.
Para a elaboração das demonstrações contábeis em moeda
estrangeira, os itens monetários em moeda estrangeira devem
ser convertidos, utilizando-se da taxa da data de fechamento
do balanço.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Geral / Demonstração do resultado do exercício / Estrutura, características e elaboração de acordo com a Lei no 6.404/1976
Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - FINANçAS / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q97.

A tabela acima apresenta informações contábeis que serão
utilizadas para elaborar a demonstração do resultado do exercício,
em conformidade com o pronunciamento n.º 26 do CPC. Com base
nesse conjunto de informações, julgue os itens que se seguem.
O lucro líquido do período, a ser evidenciado na demonstração
do resultado do exercício, é de R$ 5.897.000,00.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Contabilidade Geral / Demonstração de Fluxos de Caixa: métodos direto e indireto
Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA CONTROLE INTERNO / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q98.
Acerca da demonstração dos fluxos de caixa (DFC), conforme Pronunciamento CPC n.º 3, julgue os próximos itens.
A forma de divulgação da DFC das atividades operacionais
depende do método empregado — se direto ou indireto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise das Demonstrações Contábeis / Análise da lucratividade / Análise da formação do resultado, análise da Receita, análise dos custos dos
produtos vendidos/serviços prestados, análise das despesas e análise da variação; Indicadores
Fonte: TéCNICO CONTáBIL I / EMBASA / 2009 / CESPE

Q99.
A tabela abaixo mostra a estrutura padrão de custos de uma fábrica
e os custos realmente incorridos.

Com base nessas informações, julgue os itens seguintes, que versam
acerca do comportamento dos custos e seus reflexos no patrimônio
dessa fábrica.
A variação do custo de mão de obra direta é favorável no
montante de R$ 2,40.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise das Demonstrações Contábeis / Indicadores de mercado
Fonte: CONTADOR / FUB / 2011 / CESPE

Q100.

A tabela acima apresenta os saldos contábeis, em reais, de todas as
contas patrimoniais de uma companhia, antes da apuração do
resultado do exercício. Considerando os dados da tabela, julgue os
itens subsequentes.
A liquidez seca é superior à liquidez geral.

•

CERTO

•

ERRADO

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

