Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO SêNIOR I - BIBLIOTECA/ARQUIVO/ALMOXARIFADO / Assembleia Legislativa/ES / 2011 / CESPE_ME

Q1.
As pessoas aprenderam que devem ter sempre alguma
atividade — primeiro é estudar e depois, trabalhar —; o
importante é fazer alguma coisa, nem que para isso se deixe de
ver o filho nascer ou crescer. Primeiro vem o trabalho, a
produção. Outro aspecto aterrador aparece quando o indivíduo
para para ouvir o próprio discurso: boa parte do que se fala está
centrado em um futuro almejado, nunca concreto, como:
“quando eu entrar em férias...”, “quando eu ganhar na loto...”.
Na verdade, idealiza-se o que fazer (e que dificilmente
acontece), esquecendo-se do presente. Geralmente, as
expectativas centradas nesse futuro refletem uma insatisfação
com a situação presente, tanto no nível pessoal como no
profissional.
Com o advento da aposentadoria, ocorre uma série de
mudanças implicadas nesse processo, e o indivíduo adquire
novo status econômico, político e social. Em síntese, na
aposentadoria, verifica-se mudança significativa na vida do
indivíduo. Grande parte de sua identidade e de seu status social
depende do papel profissional que a pessoa exerce. A exclusão
do mundo do trabalho é, ao mesmo tempo, perda de lugar no
sistema de produção, reorganização espacial e temporal da
vida do sujeito e reestruturação de identidade pessoal.
A aposentadoria obriga o sujeito a reorganizar as identificações
habituais, que estruturam o eu.
Lúcio Ricardo Hiurko Felippe et al. Programa de preparação
para a aposentadoria: uma política de desenvolvimento
humano. Internet: www.ser.ufpr.br (com adaptações).
De acordo com o texto,
•

A) os aposentados são excluídos do meio social daqueles que trabalham.

•

B) as pessoas costumam sofrer uma crise de identidade quando se aposentam, o que pode desencadear, por exemplo, atitudes suicidas.

•

C) os pais, mais que as mães, dedicam-se ao trabalho em detrimento da família.

•

D) a chegada da aposentadoria envolve mudanças em diversas áreas na vida das pessoas.

•

E) de um modo geral, as pessoas não gostam de ficar sem trabalhar.
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Q2.
“Quando a gente não sabe resolver um problema, não
é preciso lutar, nem insistir, cansar-se bobamente. Basta
entregá-lo à alma, ela cuida de tudo”. Fiquei devendo à
Vicentina Correias essa pérola. Foi o Soledade que me
ensinou, ela disse. Engraçado, foi exatamente o que fiz, não
por virtude, mas por fraqueza, quando parei de falar e pensar
no dente. Ainda assim deu certo. Não fui ao Clemente e tenho
levado uma vida normal com meu molar de parede derruída,
faz uns catorze meses já. Até o esqueço. Vicentina disse que
quando respondeu ao Soledade já haver perdoado a mãe, ele
insistiu: não perdoou, não. Mas, se eu mesma não sei disso,
como vou perdoar de novo, se acho que já perdoei, ela falou.
“Entregue para sua alma, ela resolve para você”. Como ele
disse, aconteceu. Da última vez que visitei minha mãe,
conversei com ela naturalmente, sem nenhum esforço, pela
primeira vez em muitos anos. Minha alma perdoou, resolveu
o assunto. Começo a achar ser este o processo ideal e

maravilhoso que procuro para comer menos. Vou também
entregar o assunto à minha alma e continuar comendo à beça.
Um dia descobrirei estar comendo apenas o necessário. Tenho
fé absoluta nesse processo que o Soledade ensinou à Correias.
Ele, sim, é um místico. Contudo, a Correias tem mais coisas
a perdoar, seu sofrimento é visível, a canga no seu pescoço.
Regimes para emagrecer e regras conventuais? Pois quero é
comer um prato fundo de doces e em horas não canônicas
rezar. Qualquer dia destes visito o Soledade.
Adélia Prado. O homem da mão-seca. São Paulo:
Siciliano, 2.ª ed., 1994, p. 17-8 (com adaptações).
Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a opção correta.
•

A) O texto descreve a trajetória de uma personagem com escasso conhecimento teológico em busca de uma religião para professar.

•

B) De acordo com o texto, os problemas físicos de pessoas que cultivam a fé são resolvidos por meio de orientações místicas e regras conventuais.

•

C) Depreende-se do texto que a narradora, que manifesta uma atitude contrária a cerceamentos e repressões, aprova o ensinamento do Soledade.

•

D) De acordo com o texto, a narradora encontrou-se com o místico Soledade para resolver problemas relacionados à sua mãe e ao seu excesso de peso.

•

E) Infere-se do texto que os personagens consideram os relacionamentos familiares um fardo espiritual, cuja transigência resulta da descrença.

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: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q3.
Texto III
A UnB investe em ideias e projetos comprometidos
com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências
têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da
realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, de
cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na
universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial.
A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira universidade
federal a adotar o sistema — buscou assumir seu papel na luta
por um projeto de combate ao racismo e à exclusão.
Outra inovação é o Programa de Avaliação
Seriada (PAS), criado como alternativa ao vestibular, em que
candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de
cada uma das séries do ensino médio. A intenção é a de
estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos
mais densos desde o primeiro ano do ensino médio.
Em treze anos de criação, mais de oitenta mil estudantes
participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402
tornaram-se calouros da UnB.
Internet: <www.unb.br> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem com relação às ideias e estruturas
linguísticas do texto III.

Infere-se do texto que, até a data de criação do PAS,
13.402 alunos foram aprovados no vestibular da UnB.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q4.
A história constitucional brasileira está repleta de
referências difusas à segurança pública, mas, até a Constituição
Federal de 1988 (CF), esse tema não era tratado em capítulo
próprio nem previsto mais detalhadamente no texto
constitucional.
A constitucionalização traz importantes consequências
para a legitimação da atuação estatal na formulação e na
execução de políticas de segurança. As leis acerca de
segurança, nos três planos federativos de governo, devem estar
em conformidade com a CF, assim como as respectivas
estruturas administrativas e as próprias ações concretas das
autoridades policiais. Devem ser especialmente observados os
princípios constitucionais fundamentais — a república, a
democracia, o estado de direito, a cidadania, a dignidade da
pessoa humana — bem como os direitos fundamentais — a
vida, a liberdade, a igualdade, a segurança. O art. 144 deve ser
interpretado de acordo com o núcleo axiológico do sistema
constitucional em que se situam esses princípios fundamentais.
Cláudio Pereira de Souza Neto. A segurança pública na Constituição Federal de
1988: conceituação constitucionalmente adequada, competências federativas e
órgãos de execução das políticas. Internet: www.oab.org.br (com adaptações).
Com relação às ideias e a aspectos gramaticais desse texto, julgue
os itens.

Depreende-se do texto que uma das consequências da
constitucionalização da segurança pública foi o amparo legal
para a atuação do Estado em ações que visam à segurança.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q5.

Fragmento I – A invenção do telefone
Alexander Graham Bell cresceu fascinado pelo som.
Sua mãe era surda, o que o levou desde cedo a refletir sobre as
características do som. Enquanto dava aulas a crianças surdas
em Boston, ele se tornou obcecado pela ideia de transmitir a
voz eletricamente, tendo inventado o telefone em 1876,
apresentado por ele na Exposição do Centenário, na Filadélfia.
Fragmento II – A maravilha sem fio de Marconi
Guglielmo Marconi, considerado o pai da transmissão
de rádio de longa distância, dividiu o Prêmio Nobel de Física
de 1909 com Karl Ferdinand Braun, por suas contribuições ao
desenvolvimento da telegrafia sem fio. No entanto,
inicialmente suas ideias não foram muito bem recebidas. Com
o apoio dos pais, realizou testes com transmissores e
receptores, enviando sinais a quilômetros de distância. Em
busca de mais recursos, Marconi escreveu ao governo italiano,
mas um funcionário descartou a ideia, dizendo que era melhor
apresentá-la em um manicômio. Ele, então, viajou para
Londres, e do principal escritório telegráfico da cidade
transmitiu o primeiro sinal sem fio. Em 13/5/1897, Marconi
realizou a primeira transmissão sem fio em mar aberto.
Fragmento III – A primeira chamada de celular
Marty Cooper, diretor de pesquisa e desenvolvimento
da Motorola, fez a primeira chamada de um telefone celular

portátil nas ruas de Nova York, em 1973. Três meses antes, a
rival AT&T começava a monopolizar o incipiente mercado das
comunicações sem fio. Para fazer frente à concorrência,
Cooper suspendeu todos os outros projetos da Motorola e
desafiou sua equipe a criar um telefone portátil funcional em
noventa dias.
Cooper usou sua nova invenção para ligar para Joel
Engel, chefe de desenvolvimento da AT&T. Depois de uma
breve saudação, Cooper lhe disse: “estou ligando para você de
um telefone celular, mas um celular de verdade, portátil”. A
única resposta do outro lado da linha foi o silêncio.
Fragmento IV – A primeira mensagem de texto
Em 3/12/1992, Neil Papworth, um engenheiro da
Vodafone, enviou a primeira mensagem de texto a seu colega
Richard Jarvis: “FELIZ NATAL”. Papworth enviou a
mensagem usando um teclado de computador, já que os
telefones celulares ainda não possuíam teclados alfabéticos.
Seriam necessários anos até que os telefones comerciais
incorporassem essa funcionalidade. O Communicator 9110 da
Nokia foi lançado em 1998 e tornou-se um dos primeiros
dispositivos a transmitir mensagens de texto e dados.
Calcula-se que, em 2011, mais de 2,3 trilhões de mensagens de
texto tenham sido enviadas em todo o mundo.
Internet: www.discoverybrasil.uol.com.br (com adaptações).
Com base nos fragmentos de texto acima, julgue os itens a seguir.
Conclui-se da leitura dos fragmentos III e IV que da primeira
chamada feita de um telefone celular portátil até o envio de
mensagens de texto por meio de telefones celulares, tecnologia
atualmente bastante popular, passaram-se mais de duas
décadas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q6.
Segundo uma abordagem educacional tradicional, a
educação objetiva a transmissão dos saberes formulados ao
longo da história, cabendo ao educando as funções de
memorizá-los e de reproduzi-los. Em uma visão
contemporânea, a educação tem como objetivo a formação
cidadã, que abrange um conhecimento qualificado fomentador
da construção da moral e do comportamento individual e socia
infantojuvenil.
Nos dias de hoje, independentemente da evolução e do
avanço das teorias e práticas pedagógicas e de suas novas
perspectivas quanto às reformulações educacionais e às
mudanças que dizem respeito ao educar, profissionais das
ciências humanas e sociais têm enfocado um grande problema:
as causas da evasão escolar.
Na mídia e em reuniões cotidianas, discutem-se os
motivos da baixa frequência escolar, problema que parece não
ter ainda uma solução definitiva. Não se trata apenas de
déficit de aprendizagem e de dificuldades econômicas e
motivacionais, sejam referentes aos métodos utilizados pelos
professores, sejam relativas ao próprio significado que a
educação tem para as pessoas. O problema da evasão escolar
possivelmente está centrado na deficiência de conscientização
da cidadania, por parte da família ou do próprio aluno, e
também na escola, onde as dificuldades educacionais são

formadas e onde, portanto, deveriam ser solucionadas. De toda
sorte, tratar a evasão escolar em âmbitos diversos que não o
pedagógico pode produzir resultados perversos, como a
exclusão do aluno e sua autoexpulsão do sistema educacional.
Entretanto, dar respostas contundentes ao problema passa
também pela compreensão e discussão de seus significados, já
que reconhecê-los permite ao indivíduo transformá-los.
Nilton S. Formiga et al. As causas da evasão
escolar: um estudo descrito em jovens brasileiros.
Internet: www.psicologia.pt (com adaptações).
Acerca das ideias e dos argumentos suscitados pelo texto, julgue os
itens seguintes.
Infere-se da leitura do texto que as causas da evasão escolar
não devem ser atribuídas a fatores simples ou isolados de um
contexto mais amplo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q7.
As auditorias gerais ou controladorias e as cortes de
contas surgiram na Europa e influenciaram a organização de
quase todos os Estados nacionais. As primeiras predominam
nos países de tradição anglo-saxônica, enquanto as últimas são
mais comuns nos países influenciados pela Europa continental.
As cortes surgiram com a preocupação de controlar a
legalidade da gestão financeira do setor público. Esse controle
pressupõe que o exato cumprimento da lei é condição
necessária para a correta aplicação dos recursos públicos. Por
essa razão, a primeira atribuição das cortes de contas foi
verificar se o gestor havia agido conforme a legislação, se seus
atos estavam respaldados nas normas aplicáveis.
O controle gerencial, por sua vez, é a principal marca
das auditorias gerais ou controladorias. Essa modalidade de
controle prioriza a análise dos atos administrativos em relação
tanto aos seus custos quanto aos resultados almejados e
alcançados.
Em relação ao estatuto jurídico e à efetividade de suas
decisões, as entidades fiscalizadoras superiores diferem de país
para país. Algumas têm natureza administrativa, ou seja, as
suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Outras,
porém, apresentam natureza jurisdicional, ou seja, as suas
decisões são definitivas em relação ao seu objeto.
Alexandre Amorim Rocha. O modelo de controle externo
exercido pelos tribunais de contas e as proposições legislativas
sobre o tema. Internet: www.senado.gov.br (com adaptações).
Com base nas ideias do texto acima, julgue os itens a seguir.
Depreende-se da leitura do texto que, devido à influência
cultural e financeira da Europa continental na maior parte do
mundo, as cortes de contas são mais comuns que as
controladorias.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q8.
Três séculos depois do descobrimento, o Brasil não
passava de cinco regiões distintas, que compartilhavam a
mesma língua, a mesma religião e, sobretudo, a aversão ou o
desprezo pelos naturais do reino, como definiu o historiador
Capistrano de Abreu.
Em 1808, os ventos começaram a mudar. A vinda
da Corte e a presença inédita de um soberano em terras
americanas motivaram novas esperanças entre a elite intelectual
luso-brasileira. Àquela altura, ninguém vislumbrava a ideia de
uma separação, mas se esperava ao menos que a metrópole
deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas. Vã ilusão:
o império instalado no Rio de Janeiro simplesmente copiou
as principais estruturas administrativas de Portugal, o que
contribuiu para reforçar o lugar central da metrópole, agora na
América, não só em relação às demais capitanias do Brasil,
mas até ao próprio território europeu.
Lucia Bastos Pereira das Neves. Independência: o grito que não foi ouvido. In: Revista
de História da Biblioteca Nacional, n.º 48, set./2009, p. 19-21 (com adaptações).
Com referência às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens subsecutivos.
A autora defende a ideia de que as elites intelectuais,
na chegada da Corte ao Brasil, estavam muito insatisfeitas com
a Corte portuguesa, razão pela qual defendiam veementemente
a separação da colônia em relação à metrópole portuguesa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q9.
Saibam, agora, que a Câmara resolveu autorizar o
tesoureiro a comprar uma arca forte para recolher nela as suas
rendas. Cáspite! Esta notícia derruba todas as minhas ideias
acerca das rendas do município. A primeira convicção política
incutida em meu espírito foi que o município não tinha
recursos, e que por esse motivo andava descalçado, ou devia o
calçado; convicção que me acompanhou até hoje. A frase —
escassez das rendas municipais — há muito tempo que nenhum
tipógrafo a compõe; está já estereotipada e pronta, para entrar
no período competente, quando alguém articula as suas ideias
acerca dos negócios locais. Imaginei sempre que todas as
rendas da Câmara podiam caber na minha carteira, que é uma
carteirinha de moça. Vai senão quando a Câmara ordena que se
lhe compre uma arca, e recomenda que seja forte, deita fora as
suas muletas de mendiga, erige o corpo, como um Sisto V, e,
como um primo Basílio tilinta as chaves da burra nas
algibeiras. Diógenes batiza-se Creso; a cigarra virou formiga.
Machado de Assis. Notas semanais. In: Obra completa de Machado de Assis.
Vol. III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. Internet: <http://machado.mec.gov.br>.
Julgue os próximos itens com base nas ideias expressas no texto.

Ao mencionar Diógenes e a cigarra, no último período do
texto, o narrador estabelece uma analogia entre a Câmara Municipal carente de recursos e os referidos personagens.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q10.
As obras para melhoria das rodovias federais
brasileiras viraram um jogo de faz de conta: as empresas
responsáveis por elas fazem de conta que estão tocando os
trabalhos, e o governo finge que acredita. Já os usuários dessas
vias são obrigados a enfrentar a vida real, que é feita de trechos
congestionados, esburacados e índices de acidentes que
aumentaram mais de 50% nos últimos cinco anos. Em 2007, o
governo licitou um pacote que incluiu a Régis Bittencourt,
principal corredor entre São Paulo e o sul do país, a
Fernão Dias, que une a capital paulista à mineira, e outras
cinco rodovias importantes do Sul e do Sudeste do país. Com
a Dutra, elas formam o cerne da malha rodoviária nacional.
De acordo com o edital de privatização, as empresas que
ganharam o direito de explorá-las deveriam ampliar o seu
número de faixas e construir contornos e ramais com vistas a
desatar os nós que as asfixiam. A reportagem percorreu de
carro 4.500 quilômetros dessas estradas para chegar a uma
conclusão assustadora. Quatro anos depois da privatização
“baratinha”, nenhuma das grandes obras previstas saiu do
papel.
Kalleo Coura. O golpe do pedágio barato. In: Veja, 16/11/2011 (com adaptações).
A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens de 5 a 9.
Depreende-se da leitura do texto que “a Dutra” (L.12), apesar
de ser uma das rodovias que formam o cerne da malha
rodoviária nacional, não faz parte do grupo das rodovias
licitadas pelo governo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q11.

Embora pareça absurdo, por muito tempo os
exercícios físico-militares fizeram parte dos currículos das
escolas civis brasileiras. Isso ocorreu na passagem do século
XIX para o XX, período marcado por uma grande tensão
política e militar entre as nações europeias, e que levou à
Primeira Guerra Mundial. Os exercícios físico-militares eram
ensinados por professores e militares e tinham como objetivo
preparar os alunos para que pudessem defender a nação em
conflitos armados no futuro.
A prática dos exercícios físico-militares nas escolas
fazia parte de uma filosofia educacional geralmente
desconhecida por regentes e pais. Alguns desses acreditavam

que seus filhos corriam o risco de ter de entrar para a carreira
militar por estarem participando dessas aulas nas escolas.
Também havia aqueles que não viam qualquer sentido ou
utilidade nos exercícios. Outros apontavam os riscos para a
saúde de crianças e jovens, especialmente por inexistirem
espaços físicos para a realização das atividades.
A falta de militares, professores mal preparados e a
oposição dos pais criaram dificuldades para a realização dos
exercícios nas escolas brasileiras. Havia um sentimento
generalizado de que essas atividades representavam a formação
de um espírito belicista, estranho à realidade brasileira. Em
meados do século XX, esses exercícios caíram em desuso nas
escolas. O fim da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de
se estabelecer um ambiente mais pacífico entre as nações
certamente contribuíram muito para isso.
Revista de História da Biblioteca
Nacional, ano 6, n.º 62, p. 74-7 (com adaptações).
Os fragmentos contidos nos itens seguintes, na ordem em que são
apresentados, são trechos sucessivos e adaptados do livro Visão do
Paraíso, de Sérgio Buarque de Holanda (São Paulo: Brasiliense,
2000, p. 315-25). Julgue-os quanto à correção gramatical.
No texto, estabelece-se uma relação entre a ocorrência das
duas guerras mundiais e o surgimento e o desaparecimento de
exercícios físico-militares nas escolas brasileiras.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q12.
Se você está lendo estas linhas, saiba que seu cérebro
provavelmente difere do de quem não foi alfabetizado. Estudos
de neurociência já demonstraram que aprender a ler,
especialmente na infância, altera a anatomia do cérebro e
engrossa uma estrutura chamada corpo caloso, responsável pela
conexão entre os dois hemisférios cerebrais. Se aprender a ler
pode ter um impacto tão profundo, vários cientistas e
pensadores estão se perguntando qual será o efeito da Internet
na nossa mente e na maneira como pensamos.
Recentemente, uma série de estudos, livros e debates
tem tentado deslindar essa questão. A indicação inicial é a de
que, sim, a rede está alterando a forma como pensamos e,
possivelmente, até a estrutura do cérebro humano. Por ser um
fenômeno novo — ainda não temos uma geração que tenha
sido completamente formada na era da Internet —, existem
poucos trabalhos que confirmam o impacto no nível das
sinapses. Um dos mais famosos nessa área foi realizado pelo
neurocientista Gary Small, da Universidade da Califórnia.
Small comparou a mente de adultos com pouca experiência em
tecnologia com a de assíduos usuários da Internet. Todos
realizaram testes na própria rede. A análise mostrou maior
atividade na área de tomada de decisões e raciocínio complexo
no cérebro das pessoas acostumadas à tecnologia. Apontou
também que os inexperientes, após algum tempo, começavam
a se igualar aos conectados.
Descobertas como essa vêm motivando outros
cientistas e pensadores a discutirem o assunto amplamente.
Deve chegar, em breve, ao Brasil, por exemplo, o livro The
Shallows (algo como O Raso), do editor americano Nicholas
Carr, que expõe um ponto de vista mais negativo sobre o efeito

da Web. A tese central de Carr resume-se na ideia de que a
natureza caótica e descentralizada da Internet está diminuindo
a nossa capacidade de concentração e contemplação profundas.

Mao Barros e Victor Guy. A Internet e a mente. In:
Época Negócios, abr./2010, p. 82 (com adaptações).
Considerando as ideias do texto, julgue os itens de 1 a 5.
Infere-se da leitura do texto que, no futuro, o modo de pensar
das pessoas será diferente do atual.
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Q13.
“Você não acha que, daqui um tempo, todo mundo vai
depender de tecnologias digitais para gerenciar a vida?”
É claro que sim. Quem disser que não estará
reproduzindo o discurso daquelas pessoas que eram contrárias
às linhas férreas, por exemplo. Elas diziam que aquilo não era
seguro, que era mais fácil lidar com carroças e cavalos. Isso
não existe! Nós vivemos na era da informação e as nações que
quiserem realmente estar nesse tempo devem colocar cada vez
mais informações na rede. Não acredito que seja possível nos
desligarmos dessa dependência tecnológica, ainda mais se nós
realmente quisermos nos manter competitivos. O que nós
precisamos fazer é nos preparar para essa onda tecnológica.
Robert Lentz. Entrevista ao Correio Braziliense, 25/3/2011 (com adaptações).
Com base nas ideias e nas estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
Com o emprego da primeira pessoa do plural, a partir da linha 9, o entrevistado estabelece a distinção argumentativa entre as
pessoas da era da informação e da tecnologia — nós — e as
pessoas contrárias às linhas férreas — “Elas” (L.5).
•

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: TéCINCO - OPERAçãO DE REDES / SERPRO / 2010 / CESPE

Q14.
Incentivar o uso de transportes que desafoguem o
trânsito e diminuam a poluição é uma necessidade urgente nas
metrópoles. Sintonizado com essa demanda, o Rio de Janeiro
seguiu o exemplo de cidades europeias e implantou um serviço
de aluguel de bicicletas públicas, o Pedala Rio, há um ano.
A iniciativa louvável, porém, esbarrou em um velho problema
dos grandes municípios brasileiros: o furto. Em menos de duas
semanas, cinquenta e seis unidades foram roubadas. O episódio
colocou em xeque a viabilidade do modelo em uma cidade
que sofre com a falta de segurança pública e a atuação de
gangues criminosas. Incapaz de operar sem quase um terço
da frota, a concessionária responsável cancelou o serviço

temporariamente. A empresa prometeu reativá-lo, mas agora
com novas precauções para tentar driblar os gatunos.
Para isso, usará mecanismos como travas mais
resistentes nas estações e
dispositivos eletrônicos que permitam
comunicar à central de operações a retirada forçada dos
equipamentos. Também está sendo estudada a implantação de
câmeras nos pontos de aluguel. Além disso, as bikes não
voltarão prateadas às ruas, mas com cores chamativas, para
serem mais facilmente identificadas. Ao que tudo indica, o
furto foi uma ação coordenada. Ladrões teriam usado a
estrutura do próprio equipamento como alavanca para quebrar
as travas de segurança nas estações, que, a não ser por isso,
permaneceram intactas. “Tudo ia muito bem até esse
incidente”, afirma Altamirando Moraes, subsecretário de meio
ambiente da prefeitura. Segundo ele, agora o governo estadual
concordou em dar maior atenção ao policiamento e ao controle
das estações. Essa ação integrada das duas esferas de governo
é uma providência útil para salvar uma boa ideia.
Maíra Magro. Será que dá pedal? In: Istoé online, 30/12/2009, p. 86 (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, acerca das ideias do texto apresentado.
De acordo com o texto, o precário sistema de segurança da
cidade do Rio de Janeiro contribuiu para o mau resultado
obtido nas primeiras semanas de implantação do projeto Pedala Rio.
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Q15.
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.
É correto inferir do texto que a precariedade de rodovias,
ferrovias e instalações portuárias marítimas e fluviais
brasileiras representa uma barreira para a expansão econômica
nacional.
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Q16.
Nos últimos anos, o planejamento educacional tem
privilegiado dois grandes temas de investigação: a qualidade
do ensino e a gestão educacional. Em ambos os casos,
embora as discussões não sejam recentes, foi somente a
partir dos anos 90 do séc. XX que adquiriram uma dimensão
de relevo. A experiência tem demonstrado que uma educação
de qualidade não pode ser obtida em sistemas educacionais
e escolas envoltos em burocracias lentas e centralizadoras,
excessivamente preocupados com normas e regulamentos e
com uma estrutura hierárquica que não lhes confere agilidade
na solução dos problemas. Sabe-se, hoje, que a escola faz
diferença, sim, no desempenho dos alunos, e que sua
adequada gestão é indiscutível para que seus objetivos sejam
alcançados. Há provas contundentes de que a gestão é uma
componente decisiva da eficácia escolar. Inúmeros estudos,
no Brasil e no exterior, vêm comprovando que escolas bem
dirigidas e organizadas são mais eficazes.
Internet: (com adaptações).
Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens a seguir.

A ideia central do texto está resumida na seguinte frase:
“escolas bem dirigidas e organizadas são mais
eficazes” (L.16-17).
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Q17.
O trabalho infantil no Brasil, ao longo da sua história,
nunca foi representado como um fenômeno negativo na
mentalidade da sociedade brasileira. Até a década de 1980, o
consenso em torno desse tema estava consolidado para entender
o trabalho como sendo um fator positivo no caso de crianças
que, dada sua situação econômica e social, viviam em
condições de pobreza, de exclusão e de risco social. Tanto a
elite como as classes mais pobres compartilhavam plenamente
dessa forma de encarar o trabalho infantil. Um conjunto de
idéias simples, mas de grande efeito, manteve-se inquestionável
durante séculos. Frases, tais como “é melhor a criança trabalhar
do que ficar na rua exposta ao crime e aos maus costumes”, e,
ainda, “trabalhar educa o caráter da criança”, traduziam a noção
fortemente arraigada de que trabalho é solução para a criança.
Se para a elite social o trabalho infantil era uma medida de
prevenção, para os pobres era uma maneira de sobreviver. Por
motivações diferentes, elite e classes desfavorecidas
concordavam: lugar de criança pobre é no trabalho. Esses mitos
culturais funcionaram como catalisadores das ações das
instituições públicas e privadas a respeito das crianças e
adolescentes trabalhadores. A inércia secular do Brasil diante
do trabalho social só pode ser entendida quando considerada a
força da mentalidade que albergava o trabalho infantil em seu
seio como parte da natureza das coisas. Quantitativamente, o
trabalho infantil diminuiu, mas as razões simbólicas necessárias
para sua existência continuam vivas na cultura brasileira.
Brasil. Plano nacional de prevenção e erradicação do trabalho infantil
e proteção ao trabalhador adolescente. Brasília: MTE, Secretaria
de Inspeção do Trabalho, 2004, p. 23-8 (com adaptações).
Com relação aos sentidos e estruturas lingüísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.
No trecho “viviam em condições de pobreza, de exclusão e de
risco social” (L.6-7), apresentam-se as razões pelas quais o
trabalho deve ser considerado um fator positivo na infância.
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Q18.
A capacidade dos homens para a vida em conjunto
e a coordenação de esforços, evitando conflitos ruinosos, é
determinada, em grande parte, por suas aptidões para a
comunicação correta. O circuito da comunicação humana —
esta composta por quatro elementos básicos: o transmissor,

o receptor, a mensagem e o meio, cuja dinâmica coerente
permite o intercâmbio de idéias — vem sofrendo alterações,
nos últimos tempos, devido ao acelerado desenvolvimento
das tecnologias de informação e de comunicação (TICs).
Segundo Peruzzolo, os conteúdos das mensagens
trocadas pelos homens importam menos que os veículos
usados para esses intercâmbios, ou seja, os meios são a base
dos processos de comunicação. Por isso, se um transmissor
possuir uma mensagem e desejar transmiti-la para um
receptor, deverá encontrar um meio de fazê-lo. Sem o meio,
a mensagem ficará retida com o transmissor e invalidará todo
o processo. Dessa forma, nem a fonte, nem o destino, nem
sequer a própria mensagem tem sentido por si só. Somente
em coexistência com o meio é que se tornam efetivos.
Atualmente, o correio eletrônico — ou e-mail — é
o meio de maior adesão utilizado pelos jovens estudantes.
Todavia, como não é universal, e ainda está inacessível para
muitos, esse canal ocasiona a possível perda do acesso a
informações importantes. Também pode gerar um
empobrecimento das relações sociais, além de provocar
dúvidas ou divergências devidas a informações conflitantes.
Synergismus Scyentifica. UTFPR, Pato Branco, 01 (1,2,3,4) : 1-778.
2006. Internet: <cefetpr.br/eventocientifico> (com adaptações).
A partir da leitura interpretativa do texto acima, julgue os itens.
As TICs são o tópico frasal, o pólo em torno do qual
gravitam as idéias apresentadas no primeiro parágrafo.
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Q19.
Julgue os próximos itens, com relação ao correto emprego de
porque, porquê, por que e por quê.
Se me perguntam por que sou favorável ao voto distrital, qual
o motivo porque defendo tal sistema, explico de pronto: porque
com ele diminui a briga interna dos partidos em cada distrito. Além disso, porque o voto distrital dá ao eleitor a possibilidade
de controlar quem foi por ele eleito.
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Q20.
Julgue os próximos itens, com relação ao correto emprego de
porque, porquê, por que e por quê.
Alguns prefeitos se reelegem com extrema facilidade. Por que
isso ocorre? Por que prefeitos de municípios recém-criados se
reelegem com muito mais facilidade do que os demais? Provavelmente, porque têm mais liberdade para gastar e
amplas possibilidades de contratar novos funcionários para
compor a burocracia local.
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Q21.
Jogadores de futebol de diversos times entraram em
campo em prol do programa “Pai Presente”, nos jogos do
Campeonato Nacional em apoio à campanha que visa
reduzir o número de pessoas que não possuem o nome do
pai em sua certidão de nascimento.
O Censo Escolar de 2012 apontou 5,4 milhões de
crianças nessa situação. Desde que foi criado, em agosto de
2010, pela Corregedoria do CNJ, o programa já
contabilizou a inclusão do nome do pai nas certidões de
mais de 14 mil filhos.
A parceria com a Secretaria de Políticas para as
Mulheres (SPM) resultou na campanha “Compromisso e
Atitude”, cujo objetivo é combater a violência contra a
mulher no âmbito doméstico e familiar. O Brasil é o 7.º país
no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Na última
década, segundo dados do governo federal, foram
assassinadas mais de 92 mil mulheres; 73% delas foram
assassinadas dentro de suas próprias casas e 92% foram
assassinadas por seus companheiros, cônjuges ou
namorados.
O CNJ e os demais órgãos do Judiciário estão
mobilizados para acelerar os julgamentos dos casos de
violência contra as mulheres e para promover a correta
aplicação da Lei Maria da Penha. Outra campanha que
mobilizou o Judiciário brasileiro em torno da cultura da paz
e do diálogo na resolução de conflitos foi a da 7.ª edição da
Semana Nacional de Conciliação.
De 2006 a 2012, 1,8 milhão de audiências de
conciliação foram realizadas em todo o país durante as
semanas nacionais de conciliação. As audiências realizadas
no período resultaram no fechamento de aproximadamente
930 mil acordos.
Internet: www.cnj.jus.br/q2rc (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, acerca das estruturas linguísticas
apresentas no texto acima.
Nas linhas 18 e 19, os pronomes possessivos “suas” e
“seus” referem-se ao antecedente “mulheres” (L.17).
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Q22.
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).
Julgue os próximos itens, referentes à estrutura e à tipologia do
texto em apreço.
O pronome “ele” (L.12) tem como referente o nome
“representante” (L.10).
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Q23.
Convocada por D. Pedro em junho de 1822, a
constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de
maio de 1823, mas acabaria dissolvida seis meses depois, em
12 de novembro.
Os membros da constituinte eram escolhidos por meio
dos mesmos critérios estabelecidos para a eleição dos
deputados às cortes de Lisboa. Os eleitores eram apenas os
homens livres, com mais de vinte anos e que residissem por,
pelo menos, um ano na localidade em que viviam, e
proprietários de terra. Cabia a eles escolher um colégio
eleitoral, que, por sua vez, indicava os deputados de cada
região. Estes tinham de saber ler e escrever, possuir bens e
virtudes. Em uma época em que a taxa de analfabetismo
alcançava 99% da população, só um entre cem brasileiros era
elegível. Os nascidos em Portugal tinham de estar residindo
por, pelo menos, doze anos no Brasil. Do total de cem
deputados eleitos, só 89 tomaram posse. Era a elite intelectual
e política do Brasil, composta de magistrados, membros do
clero, fazendeiros, senhores de engenho, altos funcionários,
militares e professores. Desse grupo, sairiam mais tarde
senadores, 28 ministros de Estado, dezoito presidentes de
província, sete membros do primeiro conselho de Estado e
quatro regentes do Império.
O local das reuniões era a antiga cadeia pública, que,
em 1808, havia sido remodelada pelo vice-rei conde dos Arcos
para abrigar parte da corte portuguesa de D. João. No dia da
abertura dos trabalhos, D. Pedro chegou ao prédio em uma
carruagem puxada por oito mulas. Discursou de cabeça
descoberta, o que, por si só, sinalizava alguma concessão ao
novo poder constituído nas urnas. A coroa e o cetro, símbolos
do seu poder, também foram deixados sobre uma mesa.31

Laurentino Gomes. 1822. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2010, p. 213-16 (com adaptações).
Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima,
julgue os itens de 51 a 59.
No primeiro parágrafo do texto, os verbos auxiliares das
locuções verbais “seria instalada” e “acabaria dissolvida” estão
flexionados no futuro do pretérito, forma usada para relatar um
fato que não se consumou, apesar de previsto, qual seja: a
assembleia constituinte não conseguiu cumprir a missão de
elaborar e aprovar uma constituição para o país.
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Q24.
A experiência cultural das sociedades, em nossa
época, é cada vez mais moldada e “globalizada” pela
transmissão e difusão das formas significativas, visuais e
discursivas, via meios de comunicação de massa. Conquanto o
desenvolvimento dos meios de comunicação tenha tornado
absolutamente frágeis os limites que separavam o público do
privado, assiste-se hoje a uma nova tendência de politização e
visibilidade do privado, com a estruturação de novas relações
familiares, bem como à privatização do público. Faz-se
necessário frisar que o imaginário social acompanha
lentamente essa evolução, nem sempre aceitando o rompimento
dos costumes fortemente arraigados.
Vera Lúcia Pires. A identidade do sujeito feminino: uma leitura das
desigualdades. In: M. I. Ghilardi-Lucena (Org.). Representações do
feminino. PUC: Átomo, 2003, p. 209 (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, relativos à organização das ideias no texto
acima e aos seus aspectos gramaticais.

A estrutura sintática iniciada por “Conquanto” (L.4) é
responsável pelo uso do modo subjuntivo em “tenha” (L.5);
por isso, a substituição dessa forma verbal por tem desrespeita
as regras gramaticais do padrão culto da língua.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q25.
Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa
metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de
“operário” e sim de “metalúrgico”. Macabéa ficava contente
com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser
datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo.
Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico e
datilógrafa” formavam um casal de classe. A tarefa de
Olímpico tinha o gosto que se sente quando se fuma um cigarro

acendendo-o do lado errado, na ponta da cortiça. O trabalho
consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de
cima da máquina para colocá-las embaixo, sobre uma placa
deslizante. Nunca se perguntara por que colocava a barra
embaixo. A vida não lhe era má e ele até economizava um
pouco de dinheiro: dormia de graça numa guarita em obras de
demolição por camaradagem do vigia.
Clarice Lispector. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 45.
Tendo como referência o texto acima, julgue os itens que se
seguem.
No trecho “porque também tinha orgulho de ser datilógrafa” (L.4-5), seriam mantidos a correção gramatical e o sentido
original do texto se o termo “porque” fosse substituído pelo
vocábulo porquanto.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q26.
Viajando pelas bocas dos rios Juruá e Purus no
início do século XIX, os naturalistas alemães Spix e Martius
anotaram, em seus diários, a presença de “índios selvagens”
e a falta de “civilização”, que, segundo os autores,
caracterizavam a região. Além da exploração da região e de
suas riquezas naturais, as primeiras expedições oficiais ao
Purus e ao Juruá, lideradas, respectivamente, por João
Rodrigues Cametá e Romão José de Oliveira, em meados do
século XIX, tinham como objetivo a atração e a pacificação
dos índios.
Essas entradas permaneceram limitadas, subindo os
rios apenas parcialmente, mas inauguraram uma série de
explorações da região durante as décadas de 50 e 60 do
século XIX. Entre essas expedições, destaca-se a viagem, a
mando da Royal Geographical Society de Londres, do
geógrafo inglês William Chandless, que subiu o Purus em
1864/65 e o Juruá em 1867. Todavia, a historiografia
regional consagrou os nomes de Manoel Urbano, explorador
do Purus em 1858, e de João da Cunha Corrêa, que percorreu
o Juruá em 1861, como os primeiros “desbravadores” e
“descobridores” das terras acreanas.
Idem, ibidem (com adaptações).
Considerando o texto acima, julgue os itens a seguir.
O uso de vírgula após “Chandless” (L.16) justifica-se por
isolar oração subordinada adjetiva explicativa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q27.

Uma vez declarada, a ilicitude de algumas relações
entre empresas e poder público e partidos políticos, ao
contrário do que se diz, certamente diminuirá o fluxo de
dinheiro clandestino. A decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) que derrubou inclusive a possibilidade de que empresas
possam doar a partidos em anos não eleitorais enquadra-se em
um esforço saneador cujo efeito imediato será obrigar as
legendas e seus candidatos a buscar recursos legais.
Esse novo cenário levou os críticos da decisão do STF
a argumentar também que, agora, somente os candidatos mais
conhecidos terão visibilidade eleitoral, inviabilizando-se a
construção de candidaturas de gente comum. Mais uma vez,
trata-se de uma falácia: desde sempre, figuras notórias puxam
votos, sem que isso represente prejuízo irremediável para a
democracia ou impeça a renovação da representação popular.
O grande prejuízo se dá quando os partidos se viciam
em dinheiro farto, transformando as campanhas eleitorais em
espetáculos dirigidos por "marqueteiros" que hoje são, na
prática, os responsáveis por formular o programa dos
candidatos. Assim, não será surpresa se, para substituir a
fartura das "doações" empresariais, os partidos pleitearem
ainda mais dinheiro do Fundo Partidário e a ampliação da
propaganda eleitoral dita "gratuita", que de gratuita não tem
nada, pois é financiada por meio de renúncia fiscal. Em ambos
os casos, o contribuinte banca as despesas de partidos com os
quais não tem necessariamente alguma afinidade.
Pelo fim do doping eleitoral. In: O Estado de S.Paulo, out./2015.
Internet: <http://opiniao.estadao.com.br> (com adaptações).
A respeito do emprego dos sinais de pontuação no texto Pelo fim
do doping eleitoral, assinale a opção correta.
•

A) O emprego de vírgula logo após "saneador" (R.7) preservaria
o sentido original do período.

•

B) As aspas foram empregadas tanto em ‘doações’ (R.21) quanto
em ‘gratuita’ (R.23) com a mesma finalidade.

•

C) A supressão da vírgula empregada logo após "se" (R.20)
manteria a correção gramatical do texto.

•

D) Caso a vírgula empregada logo após "eleitoral" (R.11) fosse
substituída por ponto final, a correção gramatical do texto seria
mantida.

•

E) Os dois-pontos empregados logo após "falácia" (R.13)
introduzem uma enumeração.
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Q28.
Em geral, os homens de ciência escrevem realmente
como todos pensam que eles devem escrever sempre. O estilo
é diferente, e o sábio em regra é um colecionador seco de fatos
nus e crus.
Aqui e ali, encontram-se homens grandemente dotados
para a literatura que foram devotos da ciência, mas isso não
pode suprimir o fato incontestável de que a maior parte dos
cientistas mal tem uma centelha de sentimento artístico e de
que a grande massa dos escritos científicos é dolorosamente
desprovida de mérito literário. Mais até, a maior parte dos
grandes clássicos da literatura científica deve sua reputação ao
assunto mais do que à maneira como o trata, e, portanto, não
faz propriamente obras de arte. É longa a lista dos escritos que
entram nessa categoria e que, pondo-se de parte o grau variável
do seu mérito artístico, devem ser incluídos entre as grandes

obras do gênio humano, em razão da enorme influência que
exerceram no progresso do pensamento e da própria
civilização. Assim, os vários escritos científicos de Aristóteles
forneceram o que parecia a última palavra em quase todos os
ramos do conhecimento humano durante cerca de cem
gerações de adeptos. A descrição dos entes que povoaram
sucessivamente o globo, e que não deixaram da sua existência
outra recordação além de ocasionais vestígios fósseis, foi-nos
apresentada pela primeira vez nas Ossamenta Fossiles, de
Cuvier. A origem dessas populações sucessivas, esboçada por
Lamarck em 1809, foi cabalmente explicada meio século mais
tarde em A Origem das Espécies, de Darwin. Entre tantas
outras, cada uma dessas obras marcou uma época e há de
permanecer eternamente famosa em consequência do muito que
adiantou o nosso saber, embora muitas delas, como a última
citada, não estejam ao alcance de grande parte dos leitores
instruídos, em razão da intrínseca natureza das questões
tratadas.
Henry Smith Williams. A literatura na ciência.
Internet: <www.logoslibrary.eu> (com adaptações).
A respeito das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens
subsequentes.
No segundo período, o emprego da vírgula antes da conjunção
coordenativa “e” justifica-se por separar orações com sujeitos
diferentes.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q29.
O Projeto de Integração do Rio São Francisco com
Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional é um
empreendimento do governo federal sob a responsabilidade do
Ministério da Integração Nacional. Esse projeto tem o objetivo
de assegurar a oferta de água para 12 milhões de habitantes
de 391 municípios do Agreste e do Sertão dos estados
de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do
Norte. A integração do rio São Francisco às bacias dos rios
temporários do Semiárido será possível com a retirada contínua
de 26,4 m³/s de água, o equivalente a apenas 1,42% da vazão
garantida pela barragem de Sobradinho (1.850 m³/s). Dos
26,4% m³/s de água a ser retirada continuamente, 16,4 m³/s
(0,88%) seguirão para o Eixo Norte e 10 m³/s (0,54%) para o
Eixo Leste. Nos anos em que o reservatório de Sobradinho
estiver com excesso de água, o volume captado poderá ser
ampliado para até 127 m³/s, aumentando a oferta de água para
múltiplos usos.
As obras do Projeto São Francisco estão em
andamento e apontam mais de 43% de avanço. Estão em
construção túneis, canais, aquedutos e barragens. São mais de
1,3 mil equipamentos em operação. O projeto contempla
ainda 38 ações socioambientais, como o resgate de bens
arqueológicos e o monitoramento da fauna e flora. O
investimento nessas atividades é de quase R$ 1 bilhão.
Internet: www.integracao.gov.br (com adaptações).
Em relação a ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens que se seguem.

As formas verbais “estão” (L.18), “apontam” (L.19), “Estão” (L.19) e “São” (L.20) estão no plural porque concordam com “As obras do Projeto São Francisco”
(L.18).
•

CERTO

•

ERRADO
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Q30.
Hoje, a era do perdularismo dá lugar a um movimento
de austeridade. Os governos se veem obrigados a colocar
ordem na área fiscal e os consumidores cortam gastos pessoais,
preocupados com o desemprego e o encolhimento na riqueza.
Uma pesquisa anual sobre gastos do consumidor indica que
dois terços dos norte-americanos estão reduzindo o padrão e
comprando produtos mais baratos. A questão é que esses cortes
de gastos terão o inevitável efeito de jogar areia no crescimento
dos países ocidentais, criando ainda mais demanda por
frugalidade. Historicamente as grandes crises financeiras foram
seguidas por longos períodos de crescimento lento e apatia
econômica, e esta última crise foi pior que a maioria das
antecessoras. Além disso, a necessidade de retração chega em
um momento em que a demanda por serviços de assistência
pública está aumentando, já que a geração do baby-boom
começa a se aposentar e as inovações médicas fazem subir o
custo da saúde. Assim, a busca por cortes em gastos públicos
será ainda mais urgente.
CartaCapital, 12/5/2010, p. 51 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, acerca da organização das ideias e das
estruturas linguísticas do texto acima.
No trecho “esta última crise foi pior que a maioria das
antecessoras” (L.12-13), a expressão “maioria das antecessoras”
está empregada de forma indefinida; caso fosse empregada de
forma definida, precedida de artigo, seria obrigatório o uso do
sinal indicativo de crase, devendo-se escrever à maioria.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q31.
A aviação civil brasileira tem crescido
continuamente nos últimos anos, apesar de passar por
momentos turbulentos de tempos em tempos. Esse cenário
começou a mudar com a aprovação, no dia 18 de fevereiro,
da Política Nacional de Aviação Civil (PNAC).
A ideia central do projeto, antiga reivindicação do
setor, é nortear o planejamento das instituições responsáveis
pelo desenvolvimento da aviação civil brasileira com base
em diretrizes e estratégias estabelecidas.
O Decreto n.º 6.780 prevê ações estratégicas para o
setor e integra-se ao contexto das políticas nacionais
brasileiras. O objetivo principal da PNAC é assegurar
à sociedade brasileira um serviço de transporte aéreo amplo,
com qualidade, segurança, eficiência e modernidade, além de

adequado e integrado às demais modalidades de transporte.
A implantação da nova política deverá ser
acompanhada continuamente pelo Ministério da Defesa, por
intermédio da Secretaria de Aviação Civil, auxiliado pelos
demais órgãos e entidades que integram o Conselho Nacional
de Aviação Civil.
De acordo com o secretário de Aviação Civil, do
Ministério da Defesa, a nova política pode ter a capacidade
de normatizar a aviação sem alterar as leis em vigor, além de
ajudar no crescimento, na organização e no planejamento do
setor. “A aviação civil no Brasil tem um futuro promissor e,
para que isso se consolide, é preciso ter regras”, disse o
secretário.
O Congresso Nacional também está atento às
mudanças que a nova política pode representar para o setor
de aviação e, consequentemente, para outros mercados, como
o turismo.31
Internet: <www.aviacaoemrevista.com.br> (com adaptações).
Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
O emprego de sinal indicativo de crase em “à sociedade” (5.13) justifica-se pela regência do termo “objetivo” (5.12) e
pela presença de artigo definido feminino.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q32.
Os indicadores da qualidade na educação
baseiam-se em uma visão ampla de qualidade educativa e,
por isso, abrangem sete dimensões: ambiente educativo;
prática pedagógica e avaliação; ensino e aprendizagem da
leitura e da escrita; gestão escolar democrática; formação e
condições de trabalho dos profissionais da escola; ambiente
físico escolar; acesso e permanência dos alunos na escola.
Quanto ao ambiente educativo, os indicadores
referem-se ao respeito, à alegria, à amizade e solidariedade,
à disciplina, ao combate à discriminação e ao exercício dos
direitos e deveres. Em relação à prática pedagógica e
avaliação, os indicadores refletem coletivamente sobre a
proposta pedagógica da escola, sobre o planejamento das
atividades educativas, sobre as estratégias e recursos de
ensino-aprendizagem, sobre os processos de avaliação dos
alunos, incluindo-se a autoavaliação e a avaliação dos
profissionais da escola.
Amélia Hamze. In: Internet: (com adaptações).
Acerca das estruturas linguísticas do texto acima e da sua
tipologia, julgue os itens que se seguem.
O emprego de sinal indicativo de crase em “à alegria” e
“à amizade”, na linha 9, e em “à disciplina” e
“à discriminação”, na linha 10, se deve à regência de
“respeito” (L.9), que exige preposição “a” e à presença de
artigo definido feminino.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q33.
É fato reconhecido que a semelhança ou mesmo a
similitude perfeita entre pares de coisas não faz de uma a
imitação da outra. As imitações contrastam com a realidade,
mas não posso usar na análise da imitação um dos termos que
pretendo esclarecer. Dizer “isto não é real” certamente
contribui para o prazer das pessoas com as representações
imitativas, de acordo com um admirável estudo de psicologia
escrito por Aristóteles. “A visão de determinadas coisas nos
causa angústia”, escreve Aristóteles na Poética, “mas
apreciamos olhar suas imitações mais perfeitas, sejam as
formas de animais que desprezamos muito, sejam cadáveres”.
Esse tipo de prazer pressupõe o conhecimento de que seu
objeto é uma imitação, ou, correlativamente, o conhecimento
de que não é real. Há, portanto, uma dimensão cognitiva nessa
forma de prazer, assim como em muitos outros prazeres,
inclusive os mais intensos.
Suponho que o prazer de comer determinadas coisas
pressupõe algumas crenças, como a de que elas são realmente
o que pensamos estar comendo, mas a comida pode se tornar
um punhado de cinzas quando se descobre que isso não é
verdade — que é carne de porco, para um judeu ortodoxo, ou
carne de vaca, para um hindu praticante, ou carne humana, para
a maioria de nós (por mais que o sabor nos agrade). Não é
preciso sentir a diferença para haver uma diferença, pois o
prazer de comer é geralmente mais complexo, pelo menos entre
os seres humanos, do que o prazer de sentir o gosto. Saber que
algo é diferente pode fazer diferença para o gosto que
sentimos. Se não o fizer, é que a diferença de gostos talvez não
seja uma coisa que preocupe o bastante para que as respectivas
crenças sejam um requisito do prazer.
Arthur C. Danto. A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte.
Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 49-50 (com adaptações).
Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas do texto.
•

A) A coerência do quarto período do primeiro parágrafo do texto seria prejudicada caso o trecho “escreve Aristóteles na Poética” (L.9) fosse deslocado para o
final do período, mesmo com os devidos ajustes na pontuação.

•

B) A supressão da preposição “de”, em “o conhecimento de que”, (L.13-14), manteria a correção gramatical e o sentido original do período.

•

C) Na linha 2, a substituição da expressão “similitude perfeita” por igualdade não prejudicaria os sentidos originais do texto.

•

D) Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto caso o termo semelhança fosse introduzido imediatamente após “uma” (L.2).

•

E) O vocábulo “mas” (L.4) poderia ser corretamente substituído por visto que, pois ambos introduzem oração de caráter contrastivo.
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Q34.
Texto CB8A1BBB
Passados os atropelos da chegada de D. João ao
Brasil, era hora de colocar mãos à obra. Os planos eram
grandiosos e havia tudo por fazer. A colônia precisava
de estradas, escolas, tribunais, fábricas, bancos, moeda,
comércio, imprensa, biblioteca, hospitais, comunicações
eficientes. Em especial, necessitava de um governo que
se responsabilizasse por tudo isso. D. João não perdeu tempo.
No dia 10 de março de 1808, quarenta e oito horas depois
de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo

gabinete.
Caberia a esse gabinete criar um país a partir do nada.
Havia duas frentes de ação. A primeira, interna, incluiu as
inúmeras decisões administrativas que D. João tomou, logo
ao chegar, para melhorar a comunicação entre as províncias,
estimular o povoamento e o aproveitamento das riquezas
da colônia. A outra frente era externa. Visava ampliar
as fronteiras do Brasil, em uma tentativa de aumentar
a influência portuguesa na América. Era também uma forma
de punir os adversários europeus de Portugal, ocupando seus
territórios e ameaçando seus interesses americanos. Nesse caso,
os avanços foram precários e sem consequências duradouras.
No final de 1808, uma tropa de quinhentos soldados
brasileiros e portugueses, escoltada por uma pequena força
naval, invadiu a Guiana Francesa e sitiou a capital, Caiena,
cujo governador se rendeu sem resistência no dia 12 de janeiro.
Era uma retaliação à invasão de Portugal pelas tropas de
Napoleão. Uma segunda ofensiva seria a anexação da chamada
Banda Oriental do Rio da Prata, atual território do Uruguai,
em represália à aliança da Espanha com a França napoleônica.
Foram ambas conquistas efêmeras. A Guiana se livrou das
tropas de D. João oito anos mais tarde. O Uruguai conseguiria
sua independência em 1828.
Com os planos de expansão territorial fracassados,
restou a D. João se concentrar na primeira — e mais ambiciosa
— de suas tarefas: mudar o Brasil para reconstruir nos trópicos
o sonhado império americano de Portugal.
Laurentino Gomes. 1808. São Paulo:
Ed. Planeta do Brasil, 2007 (com adaptações).
Com relação a aspectos linguísticos do texto CB8A1BBB,
julgue os itens subsequentes.

Preservando-se a correção gramatical e o sentido original
do texto, seu primeiro período poderia ser reescrito da
seguinte forma: Depois de ter ultrapassado as primeiras
urgências da vinda de D. João à colônia, chegou o momento
de começar a trabalhar.
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Q35.
Apesar de motivar uma revolução econômica sem
precedentes na história mundial, a instalação das primeiras
máquinas a vapor nas fábricas inglesas no início do século XIX
gerou polêmica. Revoltados contra a mecanização, que
diminuiria empregos e pioraria as condições de trabalho,
movimentos organizados de trabalhadores ingleses calcularam
que o melhor a fazer era destruir as máquinas das indústrias.
Mais de um século depois, analistas de uma empresa
de consultoria inglesa relacionaram a expansão tecnológica
com a criação de postos de trabalho. Dessa relação, concluíram
que, na realidade, o desenvolvimento de recursos para
dinamizar a produção não só melhorou a qualidade de vida dos
trabalhadores e expandiu a economia, como também criou mais
ofertas de emprego.
A partir de dados coletados com base em censos do
Reino Unido, os pesquisadores verificaram diminuição de
empregos que envolviam grande esforço, como trabalho em

minas de carvão e agricultura, e crescimento nas profissões
ligadas a serviços e conhecimento, como magistério e
medicina.
“Historicamente, a tecnologia destrói empregos em um
momento para reconstruí-los em uma segunda etapa, mas esse
não é um processo rápido nem simpático”, afirma um dos
pesquisadores.
Tecnologia gera emprego. Revista Galileu, out./2015 (com adaptações).
Acerca das ideias e das estruturas linguísticas do texto Tecnologia
gera emprego, julgue os itens subsequentes.

A correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos
caso, no início do segundo parágrafo, fosse inserida uma
vírgula imediatamente após “coletados” (R.15) e suprimida a
utilizada logo após “Reino Unido” (R.16).
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Q36.
Texto I
Os primeiros anos que se seguiram à Proclamação da
República foram de grandes incertezas quanto aos trilhos que
a nova forma de governo deveria seguir. Em uma rápida
olhada, identificam-se dois grupos que defendiam diferentes
formas de se exercer o poder da República: os civis e os
militares. Os civis, representados pelas elites das principais
províncias — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul —, queriam uma república federativa que desse
muita autonomia às unidades regionais. Os militares, por outro
lado, defendiam um Poder Executivo forte e se opunham à
autonomia buscada pelos civis. Isso sem mencionar as
acirradas disputas internas de cada grupo. Esse era um quadro
que demonstrava a grande instabilidade sentida pelos cidadãos
que viveram naqueles anos. Mas havia cidadãos?
Formalmente, a Constituição de 1891 definia como
cidadãos os brasileiros natos e, em regra, os naturalizados.
Podiam votar os cidadãos com mais de vinte e um anos de
idade que tivessem se alistado conforme determinação legal.
Mas o que, exatamente, significava isso? Em 1894, na primeira
eleição para presidente da República, votaram 2,2% da
população. Tudo indica que, apesar de a República ter abolido
o critério censitário e adotado o voto direto, a participação
popular continuou sendo muito baixa em virtude,
principalmente, da proibição do voto dos analfabetos e das
mulheres.
No que se refere à legislação eleitoral, alguns
instrumentos legais vieram a público, mas nenhum deles
alterou profundamente o processo eleitoral da época. As
principais alterações promovidas na legislação contemplaram
o fim do voto censitário e a manutenção do voto direto. Essas
modificações, embora importantes, tiveram pouca repercussão
prática, já que o voto ainda era restrito — analfabetos e
mulheres não votavam — e o processo eleitoral continuava
permeado por toda sorte de fraudes.
Ane Ferrari Ramos Cajado, Thiago Dornelles e Amanda Camylla Pereira.
Eleições no Brasil: uma história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior

Eleitoral, 2014, p. 27-8. Internet: <www.tse.jus.br> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, acerca das estruturas linguísticas do texto I.

O trecho “que se seguiram à Proclamação” (R.1) poderia ser
reescrito, sem alteração da ideia original nem prejuízo
gramatical, da seguinte forma: que seguiram a Proclamação.
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Q37.
Denomina-se política ambiental o conjunto de
decisões e ações estratégicas que visam promover a
conservação e o uso sustentável dos recursos naturais. A
política ambiental, portanto, tem relação direta com todas as
demais políticas que promovam o uso dos recursos. Por isso,
embora a responsabilidade pelo seu estabelecimento seja dos
órgãos ambientais, todas as demais áreas de governo têm um
papel a cumprir na execução das políticas ambientais.
No Brasil, as primeiras iniciativas governamentais
para instituir mecanismos para a gestão ambiental datam do
início do século XIX, com a criação do Jardim Botânico, no
Rio de Janeiro, e do Serviço Florestal, que funcionou de
a 1959, sucedido pelo Departamento de Recursos Naturais
Renováveis e, em 1967, pelo Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF). Em 1973, foi criada a
Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). Mas foi a Lei
da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, que
estabeleceu a estrutura formal do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), integrado por órgãos federais,
estaduais e municipais e por entidades ambientalistas, setores
empresariais (indústria, comércio e agricultura), populações
tradicionais e indígenas e comunidade científica.
Em 1985, foi criado o Ministério do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente e, em 1989, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), originado da fusão da SEMA com a
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca e com o IBDF.
Em 1999, a questão ambiental passou a ser tratada no âmbito
de uma secretaria especial da Presidência da República, e, em
1992, ano da Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro,
foi finalmente criado o Ministério do Meio Ambiente.
Adriana Ramos. Política ambiental. In: Almanaque Brasil
socioambiental. São Paulo: ISA, 2008 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, relativos à tipologia e às ideias do texto
acima, bem como às estruturas nele empregadas.
Haveria prejuízo para o sentido original do texto caso o trecho “têm um papel a cumprir” (L.7-8) fosse substituído por são
obrigadas a cumprir um papel.
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Q38.
Um peixe, se tivesse consciência, provavelmente
não se daria conta de que vive permanentemente na água.
Nós raramente tomamos consciência de que vivemos imersos
em uma grande camada de oxigênio. Do mesmo modo, quase
nunca nos apercebemos que vivemos em contato direto com
os grupos e as instituições. Somente quando sofremos
alguma privação de oxigênio, quando nos afastamos ou
perdemos um grupo de referência, ou seja, quando o peixe é
retirado da água, é que sentimos o quanto estávamos
envolvidos por esse meio ambiente, que nos abraça de forma
tão gentil, tão cotidiana, e que o temos como um fato, pois
pouco nos importamos com ele. De maneira parecida ocorre
com os grupos. De tão habituados a viver em relação com
os demais, poucas vezes percebemos ou constatamos sua
importância ou sua influência em nossos comportamentos ou
em nossas decisões. A vida humana é grupal.16
Francisco José B. de Albuquerque e Kátia Elizabeth Puente-Palácios.
Grupos e equipes de trabalho nas organizações. In: Zanelli et al.
Psicologia, organizações e trabalho no Brasil, p. 357-8 (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, a respeito da organização das
ideias e estruturas linguísticas do texto acima.
Preservam-se as relações de coerência entre os argumentos,
bem como sua correção gramatical, ao se explicitar um
conectivo — como, por exemplo, Apesar de — para a
última oração do texto, fazendo-se o devido ajuste na letra
inicial maiúscula dessa oração.
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Q39.
A história da fórmula FCmáx = 220-idade
Toda pessoa habituada a praticar algum tipo de atividade
física certamente já ouviu falar na fórmula 220-idade, muito
usada para calcular a frequência cardíaca máxima (FCmáx) e
depois estabelecer porcentagens a serem respeitadas para obter
benefícios, seja melhorar a condição física, seja emagrecer. Além
disso, diversos exames físicos também a utilizam para realizar
cálculos a respeito da porcentagem máxima de frequência
cardíaca atingida nos testes.
A fisiologia do exercício utiliza a fórmula desde o final
da década de 30 do século XX, e ela é frequentemente citada em
livros técnicos, revistas e outras publicações. Nunca, porém,
explica-se o estudo original que chegou a essa equação.
Apesar de amplamente aceita, a fórmula em apreço vem
sendo questionada há mais de duas décadas por diversos
fisiologistas, por apresentar uma margem de erro grande ao
estimar a FCmáx. Em geral, os estudos verificaram um erro que
varia de 7 a 11 batimentos por minuto, para cima ou para baixo.
Uma leitura mais aprofundada acerca da história dessa
fórmula mostra que o cálculo não foi construído a partir de estudo
específico, mas por meio de observações baseadas em
levantamentos e anotações científicas não publicados.
Um pesquisador chamado Karvonen teria sido o inventor

da fórmula 220-idade, mas ele mesmo, ao ser contatado por uma
publicação científica, declarou que nunca havia concluído
qualquer estudo a respeito. Indicou outro pesquisador que havia
sido o mentor desse cálculo, doutor Astrand.
Este também foi procurado para prestar esclarecimentos
e, da mesma forma, afirmou que não havia publicado nenhum
dado que tivesse apresentado essa fórmula. Doutor Astrand
comentou que, em seus estudos, a fórmula 220-idade chegava a
valores próximos de outras equações para a mesma finalidade. O
erro destas, no entanto, também seria consideravelmente alto
(mais ou menos 10 batimentos por minuto).
Portanto, devido à pouca clareza a respeito da origem
dessa fórmula e à sua precisão duvidosa, não deveríamos adotá-la
como ponto de partida para determinar faixas de treinamento
cardiorrespiratório.
Renato Dutra. Internet: <veja.abril.uol.com.br>16/7/2009 (com adaptações).
Os itens seguintes apresentam reescrituras de trechos do texto. Julgue-os quanto à correção gramatical, à adequação vocabulare à manutenção das ideias
originais.
Conquanto seja conhecido e utilizado em larga escala na fisiologia do exercício, o método de aferição da frequência cardíaca máxima é controverso no que toca
à sua autoria.
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Q40.
Trabalho demais, agenda cheia, Internet, celular e
carros que chegam a mais de 200 km/h transformam o
homem moderno numa espécie de Coelho Branco de Alice
no País das Maravilhas. Sempre apressado, eternamente
atrasado. E doente. Literalmente. A velocidade, símbolo do
desenvolvimento tecnológico e de um modo de produção e
consumo cada vez mais vorazes, criou um sentimento de
urgência que poucos conseguem administrar. Se é que
conseguem mesmo. O resultado é um novo mal que é a cara
do nosso tempo: a doença da correria, uma espécie de
superestresse que foi descrito pelo médico americano Larry
Dossey como uma resposta ao fato de o nosso relógio interno
ter virado o relógio de pulso e o despertador.
Iniciativas que privilegiam o bem-estar, a
simplicidade, a tradição local, o resgate da história e a
hospitalidade começam a pipocar pelo globo. Esse é o
começo de uma revolução cultural, uma mudança radical na
forma como vemos o tempo e como lidamos com a
velocidade e a lentidão.19
In: Galileu, out./2005, p.43 (com adaptações).
Com relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.
A inserção de administrarem depois de “mesmo” (L.9)
tornaria explícita uma idéia subentendida do texto e
preservaria sua correção gramatical.
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Q41.
Acerca dos sistemas operacionais Linux e Windows, julgue os itens
a seguir.
Uma das formas de localizar arquivo ou diretório em ambiente Linux é por meio da execução do comando chmod,
diretamente no console.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Planilhas
Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q42.
Julgue os próximos itens, relativos aos aplicativos para edição
de textos, planilhas e apresentações do ambiente Microsoft
Office 2013.

Em uma planilha do Excel 2013, ao se tentar inserir a fórmula
=$a$3*(b3-c3), ocorrerá erro de digitação, pois as fórmulas
devem ser digitadas com letras maiúsculas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Suítes de Escritório / Ambientes Microsoft Office / Apresentações
Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - CONTADOR / TELEBRAS / 2015 / CESPE

Q43.
Acerca do Microsoft Office 2013 e dos conceitos básicos de redes
de computadores, julgue os itens a seguir.

O PowerPoint 2013 dispõe de recurso que permite adicionar,
rapidamente, estilos de forma e de linha ao eslaide.
Para ter acesso a esse recurso, o usuário deverá clicar a guia
Página Inicial, localizar o grupo Desenho e, em seguida, clicar o
botão Estilos Rápidos.
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Q44.
A respeito de aplicativos do Microsoft Office 2010 e do BrOffice,
julgue os itens seguintes.
Com o objetivo de criar trilhas sonoras em eslaides, o PowerPoint permite a inclusão de áudio em apresentações e, a
partir da versão 2010, podem ser utilizados arquivos de áudio
no formato MP3. Porém, essas trilhas sonoras, quando

aplicadas, deverão abranger toda a apresentação, não sendo
permitido restringir a aplicação a apenas uma parte dela.
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Q45.

A figura acima mostra uma tela do software BrOffice Write 3.
contendo um texto em processo de edição.
Com relação à figura e à utilização do BrOffice Writer 3.0, assinale a opção correta.
•

A) A figura apresenta a página 1 de um texto que contém 10 páginas.

•

B) A indicação

•

C) A opção

•

D) Para se exportar o texto para o formato PDF é suficiente clicar sobre a opção

•

E) Para se limpar a formatação do texto é suficiente selecioná-lo e clicar a ferramenta

apresentada no canto inferior direito da tela evidencia que uma senha para acesso está sendo requisitada.
na parte inferior da tela indica que o texto foi inserido a partir de uma página da Internet.
, digitar o nome do arquivo apropriado e clicar a opção Salvar.
.
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Q46.
Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do
Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Fábio, servidor do INSS, recebeu a
listagem dos cinco últimos rendimentos de um pensionista e,

para que fosse calculada a média desses rendimentos, ele
inseriu os dados no LibreOffice Calc, conforme planilha
mostrada abaixo.

Assertiva: Nessa situação, por meio da fórmula
=MED(A1:A5;5), inserida na célula A6, Fábio poderá
determinar corretamente a média desejada.
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Q47.
Julgue os itens a seguir, relativos ao pacote BrOffice.
Na planilha eletrônica Calc, o usuário pode inserir, por meio do
comando Planilha do menu

, até 1.024 planilhas no
arquivo em que estiver trabalhando.
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Q48.
No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a
Internet, julgue os próximos itens.

No Internet Explorer, uma página adicionada à barra de
favoritos se tornará a homepage do usuário quando o
navegador for aberto.
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Q49.

Acerca de conceitos de Internet e intranet, julgue os itens seguintes.
O Internet Explorer permite que os endereços dos sítios
visitados nos últimos dias, a partir de um mesmo computador,
possam ser automaticamente armazenados e buscados em uma
lista Favoritos.
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Q50.
No que se refere a rede de dados, julgue os itens seguintes.

Hijacker é um pequeno texto que os sítios podem enviar aos
computadores que acessam a Internet para, em visitas
posteriores, o navegador reenviar dados específicos desse
computador ao servidor de páginas web.
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Q51.
Julgue os seguintes itens de acordo com
a Lei n.º 8.112/1990 e
suas posteriores alterações.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o candidato
aprovado em concurso público dentro do limite das vagas
previstas em edital tem direito à nomeação.
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Q52.
Acerca dos agentes públicos e da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens de 76 a 80.
Em conformidade com a jurisprudência do STF, a simples
aprovação em concurso público, ainda que fora do número
de vagas, gera, para o habilitado, direito adquirido à
nomeação.
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Q53.
Considerando que determinado servidor público federal tenha sido
removido para outra sede, situada em outro município, para
acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e
foi removida no interesse da administração, julgue os itens
seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

É correto inferir que houve interesse da administração na
remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para sua
concessão.
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Q54.
Com base na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens
O servidor que tiver exercício em outro município em razão de
ter sido removido tem, obrigatoriamente, prazo de trinta dias,
contado da publicação do ato, para a retomada do efetivo
desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o
tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.
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Remoção, redistribuição
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STF / 2008 / CESPE

Q55.
Acerca da remoção, da substituição e da redistribuição dos
servidores públicos federais regidos pela Lei n.º 8.112/1990,
julgue os seguintes itens.
Enquanto na redistribuição o interesse da administração
configura uma modalidade, na remoção o interesse da
administração configura um preceito pressuposto.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) /
Regime disciplinar / Deveres

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / UNIPAMPA / 2009 / CESPE

Q56.
Julgue os itens a seguir, referentes aos principais deveres do
servidor público.
O servidor público deve desempenhar, tempestivamente, as
atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja
titular, exercendo suas atribuições com rapidez, perfeição e
rendimento, tratando cuidadosamente os usuários dos
serviços e aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) /
Regime disciplinar / Acumulação
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRE/MS / 2013 / CESPE_ME

Q57.
Maria, servidora pública federal, foi eleita para o cargo eletivo de vereadora do município de seu estado natal, cidade onde já exerce cargo efetivo.
Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta sobre a situação funcional de Maria à luz do que prevê a Lei n.º 8.112/1990.
•

A) Maria deverá necessariamente optar pela remuneração do cargo efetivo.

•

B) Maria terá que pedir exoneração, visto que os referidos cargos são inacumuláveis.

•

C) Caso Maria seja transferida de ofício para outro estado, ela deverá renunciar ao mandato de vereadora ou pedir exoneração do cargo efetivo.

•

D) Se houver compatibilidade de horário, Maria poderá receber as vantagens de seu cargo cumuladas com a remuneração do cargo de vereadora.

•

E) Ao ser diplomada em cargo de mandado eletivo, Maria ficará automaticamente afastada do cargo efetivo.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações (Regime jurídico dos servidores públicos civis da União) /
Regime disciplinar / Penalidades
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2010 / CESPE_ME

Q58.
Nos termos da Lei n.º 8.112/1990, a pena de demissão é aplicada ao servidor que
•

A) recusar fé a documentos públicos.

•

B) descumprir o dever de manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

•

C) aplicar irregularmente dinheiro público.

•

D) não exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.

•

E) violar a proibição de promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição.

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

Q59.
O planejamento, que consiste no processo administrativo que
conduz uma organização da situação atual à situação desejada,
caracteriza-se como estratégico quando abrange a estratégia em
seus processos. Acerca desse assunto, julgue os itens a seguir.

Em razão de o envolvimento dos colaboradores ser de extrema
importância na formulação da missão, da visão e dos valores
de uma organização, essas etapas são definidas no
planejamento operacional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Gestão Pública / Mapa Estratégico: conceito
Fonte: ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE - PROCESSOS DE NEGóCIOS E TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / INMETRO / 2009 /
CESPE

Q60.
Julgue os itens a seguir, referentes ao planejamento estratégico.
O planejamento estratégico é o processo administrativo que
proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a
melhor direção a ser seguida pela organização, visando
aperfeiçoar a interação entre a empresa e o ambiente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Gestão Pública / Gerenciamento de projetos usando a metodologia do PMI / Conceitos de projeto, patrocinador, escritório de projetos,
gerente de projetos e EAP
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - GOVERNANçA EM TI / BASA / 2012 / CESPE

Q61.

Na organização XPTO, que adota a estrutura
organizacional ilustrada na figura acima, são aplicados conceitos e
as boas práticas descritas no PMBOK 4.0 e no ITIL versão 3 como
base, respectivamente, para gerenciamento de seus projetos e de
seus serviços.

Com referência ao cenário hipotético acima descrito, julgue os próximos itens, acerca de governança de tecnologia da informação (TI), PMBOK e ITIL nesse
cenário.
Considerando que o setor #12 seja responsável por desenhar
fluxos de processos para a gestão de atividades-chave da XPTO, tanto no ITIL quanto no PMBOK ela encontrará a
descrição de fluxos-padrão para suas gerências e processos. O seguimento desses fluxos, todavia, não é rígido para a
obtenção de sucesso em suas aplicações. Em ambos os casos,
tanto no ITIL quanto no PMBOK, a XPTO contará com a
possibilidade de customização de fluxos, podendo, inclusive,
suprimir gerências ou processos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Gestão Pública / Gestão por competências / Conceitos de competência e gestão por competências
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TJ/CE / 2014 / CESPE_ME

Q62.
No modelo de gestão por competências, o mapeamento de
competências deve contemplar, necessariamente,
•

A) os termos técnicos que caracterizam a área de trabalho
mapeada.

•

B) a descrição minuciosa e detalhada das competências.

•

C) a validação semântica das competências descritas.

•

D) o levantamento dos recursos financeiros existentes na
organização.

•

E) as descrições generalistas das competências identificadas.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Gestão Pública / Comportamento organizacional / Motivação
Fonte: ADMINISTRADOR / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q63.
Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a
seguir.

Segundo os princípios da Teoria X de McGregor, na gestão de
pessoas, o potencial humano é considerado algo de difícil
realização nas organizações.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Gestão Pública / Comportamento organizacional / Liderança
Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2008 / CESPE

Q64.
Julgue os itens que se seguem, acerca de liderança.
O líder democrático, na programação dos trabalhos, tem
participação limitada nos debates, apenas apresenta
alternativas ao grupo e se coloca à disposição para retirar
possíveis dúvidas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Gestão Pública / Comportamento organizacional / Desempenho
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q65.
Acerca da gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens que
se seguem.

Uma contribuição da avaliação de desempenho em
organizações públicas consiste na equiparação salarial obtida
por ocupantes de cargos diferentes em função do mérito do
desempenho adequado ou conforme o alcance das metas
estabelecidas em dado período de referência.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Orientação a Objetos
Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q66.
Supondo que um sistema tenha sido desenvolvido e documentado
de acordo com os conceitos da análise e do projeto orientado a
objetos e tenha sido utilizada, como ferramenta para modelagem, a UML (Unified Modeling Language), versão 2.0, julgue os próximos
itens.
Na análise orientada a objetos, o encapsulamento auxilia a
prevenção de interferências indesejadas de outros objetos sobre
os métodos e atributos de uma classe.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Métodos e técnicas ágeis / Scrum; Kanban
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/RS / 2015 / CESPE_ME

Q67.
No Scrum, o artefato burndown chart serve para
•

A) controlar um sprint e apresentar resultados relacionados à linha
de base do projeto.

•

B) criar um sprint.

•

C) criar o primeiro backlog do projeto e o primeiro sprint.

•

D) apresentar resultados de performance de uma equipe de
projeto.

•

E) controlar a qualidade e complementar um backlog.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Métricas de software / Análise de pontos de função
Fonte: ANALISTA - NEGóCIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q68.
Com relação a métricas e estimativas de software, análise por ponto
de função, CMMI (capability maturity model integration) e
qualidade de software, julgue os próximos itens.
A análise por ponto de função é dependente da tecnologia, da
metodologia e da forma da modelagem dos requisitos
empregados pelo operador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Métricas de software / Análise de pontos de função
Fonte: ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / BRB / 2011 / CESPE

Q69.
Para efeito de contagem, utilizando-se a técnica de análise de
pontos de função, julgue os itens que se seguem.
Uma consulta que possua contador incrementado é considerada
uma saída externa.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Modelagem de sistema / Diagramas de Casos de Uso, Sequência, Classes e Estados
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ADMINISTRAçãO DE DADOS / BASA / 2012 / CESPE

Q70.
Com relação a desenvolvimento de aplicativos web, Oracle e
ferramentas CASE, julgue os itens subsequentes.
Ferramentas de documentação, como geradores automáticos de
relatórios, fazem parte do conjunto de ferramentas CASE
empregadas no desenvolvimento de aplicativos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Modelagem de sistema / Diagramas de Casos de Uso, Sequência, Classes e Estados
Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - ADMINISTRAçãO DE DADOS / BASA / 2010 / CESPE

Q71.
Com relação às ferramentas CASE, julgue os itens a seguir.
As técnicas de modelagem que utilizam métodos de análise
estruturada e projeto estruturado (SA/SD) são técnicas CASE
para projetos pequenos de software de baixa complexidade.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Análise de Sistemas / Desenvolvimento para web / CSS3
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/MT / 2015 / CESPE_ME

Q72.
Assinale a opção correta acerca do código HTML que faz referência a um arquivo de folha de estilo (CSS).
•

A) <style src="tremt.css">

•

B) <link rel="stylesheet" type="text/css" href="tremt.css">

•

C) <a href="tremt.css">

•

D) <css src="tremt.css">

•

E) <stylesheet>tremt.css</stylesheet>

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Desenvolvimento para web / Web Services
Fonte: ANALISTA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q73.
Acerca dos componentes da arquitetura orientada a serviços, julgue
os itens subsecutivos.
Na arquitetura orientada a serviços, são utilizados serviços web
objetos da arquitetura CORBA (common object request broker
architecture), na qual são definidas as interfaces de
comunicação entre as extremidades da rede de componentes.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Linguagens de programação / Java SE
Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA INFORMáTICA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q74.
Julgue os próximos itens, a respeito de linguagens e tecnologias de
programação.
Em Java, qualquer método de uma classe pode ser sobrescrito
por métodos de outra classe.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Ambientes de desenvolvimento / Eclipse
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / TRE/RJ / 2012 / CESPE

Q75.
Julgue os itens seguintes, acerca das metodologias de análise,
projeto, desenvolvimento de sistemas e ferramentas de
desenvolvimento e apoio ao desenvolvimento de software.
O Eclipse — ferramenta de desenvolvimento de aplicativos em Java, PHP etc. — é muito utilizado no mercado mundial. Para
essa ferramenta, existem diversos plug-ins que se comunicam
entre si para garantir uma consistência e integração em todo o
seu ambiente de desenvolvimento.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / XML/XSD
Fonte: ATIVIDADE TéCNICA DE COMPLEXIDADE GERENCIAL - ARQUITETO DE SISTEMAS / MEC / 2011 / CESPE

Q76.
Acerca de web services, e-ping, XML e XSLT, julgue os itens a
seguir.
Referenciada na e-ping, a XSLT é uma linguagem
que transforma documentos XML em outros documentos XML, o que permite o intercâmbio de informações e a
interoperabilidade entre sistemas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Padrões de projeto
Fonte: GESTãO DA TI/ DESENVOLVIMENTO E MANUTENçãO DE SISTEMAS / INPI / 2013 / CESPE

Q77.
Com referência aos padrões de projetos de software, julgue os
itens seguintes.

Design patterns não se aplicam, exclusivamente, ao Java,
podendo ser empregados em projetos que utilizam
linguagem C#.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Bancos de dados / Conceitos e fundamentos
Fonte: TéCNICO CIENTíFICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - BANCO DE DADOS / BASA / 2012 / CESPE

Q78.
Julgue os itens a seguir, no que diz respeito aos conceitos de
dicionário de dados.
O dicionário de dados é um repositório utilizado com a
finalidade de armazenar informações dos atributos de cada
entidade com o maior número de detalhe possível.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Bancos de dados / Noções de administração dos SGBDs / PostgreSQL
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - ANáLISE DE BANCO DE DADOS / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q79.
Acerca de instalação, configuração e desempenho dos bancos de
dados comerciais Oracle, MySQL ou PostgreSQL, julgue os itens

subsequentes.
Na instalação do PostgreSQL, é necessário especificar qual o
tipo de mecanismo de armazenamento (storage engine)
desejado, visto que esse gerenciador oferece diversos
mecanismos de armazenamento, com diferentes
funcionalidades (feature set) e níveis de desempenho.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Bancos de dados / Consultas e subconsultas; Gatilho (trigger), visão (view), function e stored procedures, packages
Fonte: PERITO CRIMINAL DE 1ª CLASSE - CIêNCIAS DA COMPUTAçãO / PEFOCE/CE / 2012 / CESPE

Q80.
Acerca de sistemas de banco de dados, julgue o item seguinte.
Na implementação de um banco de dados com base no modelo relacional, uma alternativa para se evitar a desnormalização — sem
prejuízo ao aumento do desempenho na recuperação de dados constantemente usados — é criar uma visão materializada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Bancos de dados / Modelo Entidade Relacionamento
Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - BANCO DE DADOS / BASA / 2010 / CESPE

Q81.

Com relação ao modelo entidade-relacionamento ilustrado acima,
julgue os itens que se seguem.

Devido à presença da generalização do tipo total, ao se
cadastrar um novo funcionário, deve ser definida
imediatamente a sua função — que pode ser programador ou
gerente.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Redes / Redes sem fio / Padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - APOIO ESPECIALIZADO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / TRT 8ª / 2016 / CESPE_ME

Q82.
No que tange aos conceitos de segurança em redes de
computadores, assinale a opção correta.
•

A) WEP (wired equivalente privacy) é um padrão de conexão que
torna a LAN sem fio tão segura quanto uma LAN fisicamente
conectada.

•

B) Devido à limitação no alcance físico do sinal de uma conexão
bluetooth, essa tecnologia é desprovida de mecanismo de
segurança.

•

C) O método IpSec (IP security) garante que vírus e intrusões
sejam totalmente impedidos de entrar em uma rede de
computadores.

•

D) Uma VPN (virtual private network) pode ser construída para
dar segurança a uma rede ATM, mas a mesma solução não
pode ser adotada para a Internet.

•

E) Firewall é um dispositivo que recebe dos roteadores os pacotes
que tenham sido identificados como perigosos.

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Redes / Redes sem fio / Padrões 802.11, protocolos 802.1x, EAP, WEP, WPA e WPA2
Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ANALISTA DE TI / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q83.
Com relação à arquitetura e protocolos para redes de transmissão de
dados, julgue os itens subsequentes.
Em uma LAN (local area network) sem fio, o access point
concentra a comunicação entre os computadores, o que torna
possível comunicar-se no padrão IEEE 802.11g.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Segurança em redes de computadores / Sistemas de segurança / Firewalls
Fonte: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q84.
Julgue os itens subsequentes, relativos a firewall.
Um tipo comum de firewall consiste em um filtro de pacotes de
entrada, um filtro de pacotes de saída e um gateway de
aplicação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Segurança em redes de computadores / Sistemas de segurança / IDS, IPS
Fonte: ANALISTA DE SEGURANçA / MEC / 2015 / CESPE

Q85.
Julgue os próximos itens, considerando que os capítulos sobre
segurança em redes de computadores e sobre resposta a incidentes
computacionais em redes contenham uma série de diretrizes
organizacionais, técnicas e computacionais para o ministério.

Considere que, para a defesa de perímetros na rede do
ministério, tenha sido proposta uma solução com o uso dos
seguintes dispositivos: firewall de aplicação web (WAF);
sistemas de prevenção de intrusão (IPS) em rede; e firewall de
filtragem de pacotes stateful. Nesse caso, seria recomendável
a colocação do firewall de filtragem na camada mais externa;
do WAF na camada mais interna; e de IPS na camada
intermediária.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Segurança em redes de computadores / Sistemas de segurança / Tipos de ataques: spoofing, DoS, DDoS, phishing
Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - BANCO DE DADOS / BASA / 2010 / CESPE

Q86.
Acerca dos mecanismos de segurança e controle de concorrência
dos sistemas de banco de dados, julgue os itens que se seguem.
O uso de views, stored procedures e cursores pode evitar
ataques de SQL injection.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Sistemas operacionais / Windows Server 2012
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q87.
A respeito de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos e pastas e programas nos sistemas operacionais Windows
e Linux, julgue os itens a seguir.

No ambiente Windows, a ferramenta Windows Explorer é
utilizada para navegação no sistema de arquivos. No Linux,
essa função é exercida pela ferramenta Nautilus. A diferença
entre elas é que, ao contrário do Windows Explorer, o Nautilus
não possui recurso que permite alternar para o modo
navegador.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Sistemas operacionais / LDAP
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / TRE/ES / 2011 / CESPE

Q88.
Com relação à administração de sistemas operacionais e de sistemas
de informação, julgue os itens seguintes.
O Squid, assim como o Active Directory, é uma
implementação de serviço de diretório no protocolo LDAP,
que armazena informações sobre objetos em rede de
computadores e as disponibiliza aos usuários e administradores
dessa rede.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Conceitos de virtualização de máquinas / Tipos de hipervisor; virtualização total e paravirtualização
Fonte: AUDITOR GOVERNAMENTAL - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / CGE/PI / 2015 / CESPE

Q89.
Julgue os itens a seguir, referentes a técnicas de virtualização.

Mediante o uso de técnicas de virtualização de servidores, é
possível migrar cargas de trabalho de forma transparente entre
servidores físicos.
•

CERTO

•

ERRADO
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Análise de Sistemas / Serviços de armazenamento / Arranjos de discos: níveis RAID (0, 5, 10, 50), JBOD
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / STJ / 2015 / CESPE

Q90.
Acerca de subsistemas de armazenamento de dados e
compartilhamento de arquivos, julgue os itens subsequentes.

Durante uma falha de disco, a recuperação de dados no
RAID 1 é mais lenta que nas outras implementações de RAID.
•

CERTO

•

ERRADO
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Análise de Sistemas / Serviços de armazenamento / Tecnologias de armazenamento: DAS, NAS e SAN
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q91.
No que tange a subsistemas de armazenamento de dados, julgue os
itens que se seguem.

Um armazenamento conectado a uma rede NAS utiliza
o sistema de arquivos de rede NFS que possibilita a clientes
Windows, Linux e Unix acessarem os arquivos mediante uma
rede IP.
•

CERTO

•

ERRADO
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Análise de Sistemas / Backup / Tipos de backup: completo (full), diferencial e incremental; estratégias de backup e recuperação
Fonte: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO - SUPORTE TéCNICO / BASA / 2010 / CESPE

Q92.
Acerca da proteção de dados em redes de computadores, julgue os
itens a seguir.
O padrão de fita LTO (linear tape-open) é utilizado em sistemas
de backup. Há fitas nesse padrão capazes de armazenar centenas
de gigabytes de dados, com velocidade de transmissão acima de
100 MBps e fazendo-se uso de criptografia.
•

CERTO

•

ERRADO
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Análise de Sistemas / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços
Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q93.
Em relação aos processos e às fases do ciclo de vida da biblioteca
de gerenciamento de projetos ITIL, versão 3, julgue os itens a
seguir.

O propósito da fase de transição de serviço é oferecer serviços
que sejam necessários ao uso operacional do negócio.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Análise de Sistemas / Gerenciamento de serviços – ITIL v3 / Processos e funções de estratégia, desenho, transição e operação de serviços
Fonte: ANALISTA - NEGóCIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q94.
Julgue os itens a seguir, referentes a gestão da tecnologia da
informação com base na ITIL (information technology
infrastructure library), versão 2.
Considere que o Service Desk tenha recebido uma ocorrência
relativa à indisponibilidade de uma impressora de rede e que
o suporte ao serviço tenha optado por uma atualização do
equipamento. Nesse caso, o gerenciamento da disponibilidade
estará corretamente envolvido quando orientar a realização da
instalação e da configuração do novo equipamento de acordo
com as exigências atuais do negócio.
•

CERTO

•
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Análise de Sistemas / Gestão de riscos / Norma NBR ISO/IEC 27005
Fonte: GERENTE DE PROJETOS / MEC / 2015 / CESPE

Q95.
À luz da norma ISO/IEC 27005, julgue os itens subsequentes,
acerca de gestão de riscos.

Após ser realizado o tratamento de um risco poderá existir
riscos não identificados.
•
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•
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Língua Inglesa / Compreensão de textos escritos em língua inglesa
Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – MICROINFORMáTICA E INFRAESTRUTURA DE TI / TCDF / 2014 / CESPE

Q96.
This text refers to the items from 17 through 24.
Over the past three decades, information technology
has slowly but consistently permeated government
organizations and institutions at all levels. This has largely
been the result of an inevitable process of converting
information from analog to digital forms. The lifeblood of
government is information and the digital revolution has
allowed government organizations to more effectively and
efficiently store, analyze and retrieve information.
E-government, a catch-all phrase for use of the Internet by
government to deliver services, collect data and enhance
democratic processes, has become the technological innovation
du jour. Although there are several important uses associated
with e-government such as direct delivery of services to
citizens, it is, at its core, simply another information technology
being adapted to governmental use. In that regard, many of the
earlier, more general lessons of both technological and
organizational change may apply to it. Yet, as has been true for
each previous wave of new information technology, proponents
of e-government claim it provides the mechanism to radically
redesign governmental organizations. Unfortunately, this
sounds all too familiar. Almost 20 years ago a similar debate
arose around public-management information systems, pitting
proponents of new information technology against those who
suggested that existing organizational and political
relationships would dramatically influence any use of new
technology.
Stuart Bretschneider. Information Technology, E-government,
and Institutional Change. In: Public Administration Review,
December, 2003, vol 63, n.º 6, p.738 (adapted).
It can be concluded from the text that.
e-government has radically redesigned governmental
organizations.
•
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•
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Língua Inglesa / Compreensão de textos escritos em língua inglesa
Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / BACEN/DEPES / 2013 / CESPE

Q97.
Recent corporate collapses, such as EBS International and
Société Générale, have brought about renewed scrutiny into
corporate governance mechanisms. Given the pervasiveness of
Information Technology (IT) in many organizations, the
examination of corporate governance mechanisms also includes IT
governance mechanisms. IT governance is defined as “a structure
of relationships and processes to direct and control the enterprise in
order to achieve the enterprise’s goals by adding value while
balancing risk versus return over IT and its processes”.
In light of increased public awareness, professional bodies
such as the Information Systems Audit and Control Association
(ISACA) have undertaken a number of steps to provide guidance in
the implementation of effective IT governance. The approach taken
by ISACA appears to be largely based upon two concepts. The first
concept relates to increasing the awareness of issues and concepts
relating to IT governance in the public domain. The second concept
involves the provision of guidelines and the identification of
best-practice IT governance mechanisms. Interestingly, the
effectiveness of these best-practice mechanisms in improving IT
governance is largely based upon conceptual arguments. As such,
it becomes important to ascertain if these best-practice mechanisms
do impact upon the level of IT governance.
As IT escalates in terms of importance and pervasiveness
in the operations of firms, it is inexorably tied to specific
mechanisms that are prescribed for good corporate governance,
most notably, a sound system of internal controls. Accordingly,
effective IT governance is a critical underpinning for a system of
good corporate governance that minimizes agency losses for a firm.
Internet: < http://onlinelibrary.wiley.com> (adapted).
Based on the text above, judge the following items.
Although considerable research has been devoted to IT
governance, rather less attention has been paid to corporate
governance mechanisms.
•
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•
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Língua Inglesa / Compreensão de textos escritos em língua inglesa
Fonte: TRADUTOR INTéRPRETE - INGLêS / UNIPAMPA / 2009 / CESPE

Q98.
The global economy is in the grips of a deepening
recession that isn’t likely to turn around until sometime next
year, the International Monetary Fund (IMF) said. The IMF,
which had been slow to apply the word to the current
downturn, also released a new definition of global recession.
Overall, the world economy is now expected to
contract 1.3% this year — a sharp reduction from the IMF’s
January estimate of 0.5% growth for 2009 — and then grow
just 1.9% in 2010, well below the global growth rate before
the economic crisis hit.
“By any measure,” the IMF’s twice-yearly World
Economic Outlook concluded Wednesday, “this downturn
represents by far the deepest global recession since the Great
Depression.”
Treasury Secretary Timothy Geithner said that “only

17 of the 182 economies followed by the IMF are expected
to grow faster this year than they did last year. Some 71 —
including 30 of the world’s 34 advanced economies — are
expected to shrink.”
Ahead of a gathering of Group of Seven finance
ministers and central bankers this week, as well as the spring
meetings of the IMF and the World Bank, the IMF urged
global leaders to keep up the momentum that began at the
Group of 20 summit this month.
The fund is anticipating that G-20 countries will
pursue fiscal-stimulus measures totaling about 2% of gross
domestic product this year and 1.5% next year, but said that
may not be enough.
“It is now apparent that the effort will need to be at
least sustained, if not increased, in 2010, and countries with
fiscal room should stand ready to introduce new stimulus
measures as needed to support the recovery,” the IMF said.
Internet: < online.wsj.com> (adapted).
According to what can be concluded from the text, judge the
items from 98 through 107.
the IMF is not sure whether the fiscal-stimulus will work out.
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Língua Inglesa / Compreensão de textos escritos em língua inglesa
Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA III - LíNGUA INGLESA / Pref. Vitória/ES / 2007 / CESPE

Q99.
On workdays, I almost always have lunch after midday.
Regarding this sentence, judge the following items.
In Brazil, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are usually considered to be workdays.
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Fonte: ANALISTA DE SISTEMA OPERACIONAL / MEC / 2015 / CESPE

Q100.
They are in there, often unnoticed. The words that
have become part of everyday English: Nirvana, pyjamas,
shampoo and shawl; bungalow, jungle, and loot.
One landmark book records the etymology of
colloquial Anglo-Indian words and phrases. Compiled by
two India enthusiasts, Henry Yule and Arthur C Burnell,
‘Hobson-Jobson: The Definitive Glossary of British India’ was
published in 1886.
The editor of its contemporary edition — which has
just been published in paperback — explains how many of the
words pre-date British rule. “Ginger, pepper and indigo entered
English via ancient routes: they reflect the early Greek and
Roman trade with India and come through Greek and Latin into
English,” says Kate Teltscher.
India’s influence on English points towards how
language is perpetually in motion, and highlights the

importance of former colonies in the making of the modern
world. “It’s so fascinating to look at words,” says Teltscher. “It
opens up these unexpected rhythms and paths of travel, and
extraordinary, unlikely connections.”
How India changed English. Internet: <www.bbc.com> (adapted).
Based on the text How India changed English, judge the following
items.

The book mentioned in the text shows how the assimilation of
Indian words in the English language happened during the time
India was a British colony.
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