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Q1.
Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos
eram considerados expressões da vontade divina, revelada
mediante a imposição de legisladores que dispunham de
privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa
sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por
serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o
homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade.
Escreve H. Summer Maine que algumas experiências
societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o
enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por
favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da
produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver
conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e
ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na
direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do
direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu
a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do
poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com
algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume
aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e
espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e
práticas.
A invenção e a difusão da técnica da escritura,
somadas à compilação de costumes tradicionais,
proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o
de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas.
Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram
melhores depositários do direito e meios mais eficazes para
conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por
mais força que tivessem em função de seu constante exercício.
Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não
diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais.
Somente em tempos mais avançados da civilização é que se
começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito.
Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que
o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da
moral.
Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:
Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).
Conforme as ideias apresentadas no texto,

a legislação escrita era mais confiável que a legislação
instrumentalizada pela repetição de usos.
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Q2.
No momento em que se completa o cinquentenário do
golpe de 1964, as condições são propícias para análises menos
afetadas pelo calor dos acontecimentos. A distância no tempo
favorece um olhar mais analítico e menos passional, ainda que

interessado politicamente e compromissado com o repúdio à
violência e ao autoritarismo.
(...)
É importante pesquisar a ditadura, assim como
divulgar o conhecimento produzido e enfrentar as polêmicas
que ele inexoravelmente provoca. Além de disputas inerentes
à lógica do conhecimento por si, está em jogo a formação
política dos cidadãos brasileiros. Tal aspecto da questão é, em
particular, significativo entre nós porque, no Brasil, é muito
numeroso o grupo de pessoas que desconhece o passado
recente.
Ao contrário do que muitos têm apregoado, o melhor
não é “virar a página” no que se refere ao período da ditadura.
Escolha mais adequada é empreender uma apropriação crítica
desse passado político recente, tanto para consolidar nossa
frágil cidadania quanto para entender a realidade em que
vivemos. Para tanto, é fundamental estudar a ditadura, a fim de
compreender a atualidade do seu legado e, assim, criar
condições de superá-lo.
Rodrigo Patto Sá Motta, Daniel Aarão Reis e Marcelo
Ridenti. A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do golpe
de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014 (com adaptações).
Em relação ao texto acima, julgue os itens.

O texto é apresentado como uma resposta aos que
desejam o esquecimento do passado de ditadura no Brasil,
como evidencia o trecho “o melhor não é ‘virar a página’ no
que se refere ao período da ditadura” (L.16-17), em que o
emprego das aspas indica que a expressão ‘virar a página’
provém de discurso alheio.
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Q3.

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.
De acordo com o fragmento IV, a primeira mensagem de texto
enviada a um celular partiu de um computador.
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Q4.
De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde
que o homem pôde vingar a ofensa a ele dirigida e verificou
que tal vingança o satisfazia e atemorizava a reincidência, só
deixou de exercer sua força perante uma força maior.
No entanto, como acontece muitas vezes no domínio biológico,
a reação começou a ultrapassar de muito a ação que a
provocara. Os fracos uniram-se; e foi então que começou
propriamente a incursão do consciente e do raciocínio no
mecanismo social, ou melhor, foi aí que começou a sociedade
propriamente dita. Fracos unidos não deixam de constituir uma
força. E os fracos, os primeiros ladinos e sofistas, os primeiros
inteligentes da história da humanidade, procuraram submeter
aquelas relações até então naturais, biológicas e necessárias, ao
domínio do pensamento. Surgiu, como defesa, a ideia de que,
apesar de não terem força, tinham direitos. Novas noções de
Justiça, Caridade, Igualdade e Dever foram se insinuando
naquele grupo primitivo, instiladas pelos que delas
necessitavam, tão certo como o é o fato de os primeiros
remédios terem sido inventados pelos doentes. No espírito do
homem, foi se formando a correspondente daquela revolta: um
superego mais ou menos forte, que daí em diante regeria e
fiscalizaria as relações do novo homem com os seus
semelhantes, impedindo-lhe a perpetração de atos considerados
por todos como proibidos. (...) Na resolução de seus litígios,
não mais aparecia o mais forte e musculoso diante do menos
poderoso pelo próprio nascimento e natureza. Igualados pelas

mesmas condições, afrouxados na sua agressividade de animal
pelo nascimento do superego, fizeram uma espécie de tratado
de paz, as leis, pelas quais os interesses e os “proibidos” não
seriam violados reciprocamente, sob a garantia de uma punição
por parte da coletividade.
Clarice Lispector. Observações sobre o fundamento do direito de
punir. In: Aparecida Maria Nunes (Org.). Clarice na cabeceira.
Rio de Janeiro: Rocco, 2012, p. 67-8 (com adaptações).
A respeito do texto acima, julgue os próximos itens.
Os elementos “Igualados” (L.26) e “afrouxados” (L.27), assim
como “fizeram” (L.28), estão ligados por relação que os associa
à ideia de homem, descrito em linhas gerais, no texto, como
“o mais forte e musculoso” (L.25) e “ menos poderoso pelo
próprio nascimento e natureza” (L.25-26).
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Q5.
Texto CB8A1AAA
A democracia participativa pressupõe várias formas
de atuação do cidadão na condução política e administrativa
do Estado. No Brasil, destacam-se as audiências públicas
previstas constitucionalmente e em diversas normas
infraconstitucionais.
As audiências públicas constituem um importante
instrumento de abertura participativa que proporciona
legitimidade e transparência às decisões tomadas pelas
diferentes esferas de poder.
Tal instituto possui raízes no direito anglo-saxão
e fundamenta-se no princípio da justiça natural. Esse princípio
atualmente se traduz no dever de escutar-se o público antes
da edição de normas administrativas ou legislativas de caráter
geral, ou de decisões de grande impacto para a comunidade.
As audiências públicas integram o perfil dos Estados
democráticos de direito, modelados pelo constitucionalismo
europeu do pós-guerra, segundo o qual o poder político não
apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido,
mas comporta a participação direta do povo.
É por meio dessas audiências que o responsável pela
decisão tem acesso às diversas opiniões sobre a matéria
debatida e abre a oportunidade para as pessoas que irão sofrer
os reflexos da deliberação se manifestarem antes de seu
desfecho.
Janaína de Carvalho Pena Souza. A realização de audiências públicas como fator de
legitimação da jurisdição constitucional. In: De Jure – Revista Jurídica do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, v.10, nº 17, jul.-dez./2011, p. 392 (com adaptações).
No que se refere à tipologia e aos sentidos do texto CB8A1AAA,
julgue os itens que se seguem.

O texto, predominantemente argumentativo, objetiva
convencer o leitor de que decisões administrativas tomadas
sem o recurso das audiências públicas carecem de legitimidade
e transparência.
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Q6.
Carga tributária penaliza a todos, sobretudo os mais pobres
Brasileiros de todas as classes sociais e regiões do país
sabem que pagam impostos quando consomem. A conclusão
está exposta no livro O Dedo na Ferida: Menos Imposto,
Mais Consumo, do cientista social e sócio-diretor do Instituto
Análise, Carlos Alberto Almeida. Tal como em seu best-seller
A Cabeça do Brasileiro, o autor expõe no livro as conclusões
de pesquisa realizada em todo o país. A que deu origem a O
Dedo na Ferida foi realizada no ano passado e revela que,
apesar de a população estar ciente de que é tributada ao adquirir
bens e serviços, a maioria desconhece a proporção dos
impostos embutidos nos preços finais. Os que se arriscam a
adivinhar tendem a ser generosos com o governo e respondem
que o volume de impostos é bem menor do que realmente o é.
Nesse sentido, o livro propõe-se a jogar luz sobre grave
deficiência do complexo sistema tributário nacional: o fato de
muitos impostos que pesam sobre a economia serem invisíveis
ao contribuinte.
Beatriz Ferrari. Internet: <www.veja.abril.com.br> (com adaptações).
Com relação ao sentido e às estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens subsequentes.

O texto, predominantemente descritivo, apresenta detalhes do
funcionamento do sistema de tributação atualmente adotado em
todo o Brasil.
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Q7.
Com o objetivo de apresentar boas práticas da
organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do
Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e
organizacionais, acontecerá o seminário Atualidade e Futuro
da Administração da Justiça, nos dias 11 e 12 de março de
2013, em Porto Alegre. O evento será organizado pelo
Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) e pelo
Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário.
O encontro terá a participação de ministros de
tribunais superiores, desembargadores, juízes, promotores,
advogados, delegados, diretores de tribunais e professores
universitários. Entre as palestras, painéis e mesas-redondas
estão programados temas a respeito de gestão, informatização,
correição virtual, paradigmas, meio ambiente, conciliação,
comunicação, todos eles relacionados à justiça.
Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações).

Com base nas estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens
que se seguem.

A expressão “O evento” (L.6) retoma o antecedente “seminário Atualidade e Futuro da Administração da Justiça” (L.4-5).
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Q8.
Da memória e da reminiscência
A fenomenologia da memória aqui proposta estruturase em torno de duas perguntas:
De que há lembrança? De quem é a memória?
Essas duas perguntas são formuladas dentro do
espírito da fenomenologia husserliana. Privilegiou-se, nessa
herança, a indagação colocada sob o adágio bem conhecido
segundo o qual toda consciência é consciência de alguma coisa.
Essa abordagem “objetal” levanta um problema específico no
plano da memória. Não seria ela fundamentalmente reflexiva,
como nos inclina a pensar a prevalência da forma pronominal:
lembrar-se de alguma coisa é, de imediato, lembrar-se de si?
Entretanto, insistimos em colocar a pergunta “o quê?” antes da
pergunta “quem?”, a despeito da tradição filosófica, cuja
tendência foi fazer prevalecer o lado egológico da experiência
mnemônica. A primazia concedida por muito tempo à questão
“quem?” teve o efeito negativo de conduzir a análise dos
fenômenos mnemônicos a um impasse, uma vez que foi
necessário levar em conta a noção de memória coletiva. Se nos
apressarmos a dizer que o sujeito da memória é o eu, na
primeira pessoa do singular, a noção de memória coletiva
poderá apenas desempenhar o papel analógico, ou até mesmo
de corpo estranho na fenomenologia da memória. Se não
quisermos nos deixar confinar numa aporia inútil, será preciso
manter em suspenso a questão da atribuição a alguém e,
portanto, a todas as pessoas gramaticais do ato de lembrar-se,
e começar pela pergunta “o quê?”.
Paul Ricouer. A memória, a história, o esquecimento. Campinas:
Editora da Unicamp, 2007, p. 23 (com adaptações).
Ainda com relação a esse texto, julgue os itens a seguir.
Se, na linha 18, a conjunção “Se” fosse substituída por Caso,
deveria ser alterado o tempo e mantido o modo verbal
empregado na oração condicional.
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Q9.
Fundada por Ptolomeu Filadelfo, no início do século III
a.C., a biblioteca de Alexandria representa uma epígrafe perfeita
para a discussão sobre a materialidade da comunicação. As

escavações para a localização da biblioteca, sem dúvida um dos
maiores tesouros da Antiguidade, atraíram inúmeras gerações de
arqueólogos. Inutilmente. Tratava-se então de uma biblioteca
imaginária, cujos livros talvez nunca tivessem existido? Persistiam,
contudo, numerosas fontes clássicas que descreviam o lugar em que
se encontravam centenas de milhares de rolos. E eis a solução do
enigma. O acervo da biblioteca de Alexandria era composto por
rolos e não por livros — pressuposição por certo ingênua, ou seja,
atribuição anacrônica de nossa materialidade para épocas diversas.
Em vez de um conjunto de salas com estantes dispostas
paralelamente e enfeixadas em um edifício próprio, a biblioteca de
Alexandria consistia em uma série infinita de estantes escavadas nas
paredes da tumba de Ramsés. Ora, mas não era essa a melhor forma
de colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries? Os
arqueólogos que passaram anos sem encontrar a biblioteca de
Alexandria sempre a tiveram diante dos olhos, mesmo ao alcance
das mãos. No entanto, jamais poderiam localizá-la, já que não
levaram em consideração a materialidade dos meios de comunicação
dominante na época: eles, na verdade, procuravam uma biblioteca
estruturada para colecionar livros e não rolos. Quantas bibliotecas
de Alexandria permanecem ignoradas devido à negligência com a
materialidade dos meios de comunicação?
O conceito de materialidade da comunicação supõe a
reconstrução da materialidade específica mediante a qual os valores
de uma cultura são, de um lado, produzidos e, de outro,
transmitidos. Tal materialidade envolve tanto o meio de
comunicação quanto as instituições responsáveis pela reprodução da
cultura e, em um sentido amplo, inclui as relações entre meio de
comunicação, instituições e hábitos mentais de uma época
determinada. Vejamos: para o entendimento de uma forma particular
de comunicação — por exemplo, o teatro na Grécia clássica ou na
Inglaterra elizabetana; o romance nos séculos XVIII e XIX; o
cinema e a televisão no século XX; o computador em nossos dias
—, o estudioso deve reconstruir tanto as condições históricas quanto
a materialidade do meio de comunicação. Assim, no teatro, a voz e
o corpo do ator constituem uma materialidade muito diferente da
que será criada pelo advento e difusão da imprensa, pois os tipos
impressos tendem, ao contrário, a excluir o corpo do circuito
comunicativo. Já os meios audiovisuais e informáticos promovem
um certo retorno do corpo, mas sob o signo da virtualidade.
Compreender, portanto, como tais materialidades influem na
elaboração do ato comunicativo é fundamental para se entender
como chegam a interferir na própria ordenação da sociedade.
João C. de C. Rocha. A matéria da materialidade: como localizar a biblioteca de
Alexandria? In: João C. de C. Rocha (Org.). Interseções: a materialidade da
comunicação. Rio de Janeiro: Imago; EDUERJ, 1998, p. 12, 14-15 (com adaptações).
Com relação às estruturas linguísticas do texto, julgue os itens
seguintes.
A preposição “para”, em “para a discussão” (L.3) e em
“para colecionar livros” (L.23), introduz expressão que
exprime finalidade.
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Q10.

Sr. Leitor
Não fui, e não sou, um escrevedor de cartas. Acredito

que, no momento em que você estiver lendo esta mensagem,
meus sentimentos a respeito dela e, muitas vezes, em relação a
você podem ter mudado e isto me obrigaria a escrever outra
mensagem para explicar a mudança e assim sucessivamente,
em uma troca de correspondência absurda.
Com o telefone, a comunicação ficou mais fácil, mais
direta. Não gosto de falar ao telefone, mas, em minha
juventude, contaminado por uma timidez excessiva que me
impedia as investidas ao vivo, confesso um pouco
envergonhado, já o utilizei para conquistas, cantadas,
declarações de amor.
O tempo passou e, agora me dou conta, passo dias sem
pegar no telefone e, na maioria das vezes, nem o atendo
quando toca. Ele é coisa do passado. Em compensação surgiu
o email, isto é, a volta às cartas. São cartas virtuais, mas, como
nas de antigamente, sempre podemos escrever um parágrafo,
parar, tomar um café, recordar um fato, uma conversa, uma
declaração de amor. Tudo isto com a vantagem de deixar o
texto descansando até que a emoção acabe, ou diminua; e
podemos corrigir os erros de português e de ansiedades. Estará
voltando a epistolografia?
O maior epistológrafo (que palavra horrível!) de todos
os tempos foi, sem dúvida, São Paulo. Há quem diga que suas
epístolas deram origem à Educação a Distância, já que ele
difundia o cristianismo por meio de cartas para seus discípulos
que moravam em cidades distantes como Éfeso, Corinto, Roma
etc.
No passado, a carta era tema de obras literárias,
músicas etc., etc. Temos vários e belos contos e romances que
são epistolares. Dostoievski e Goethe usaram este método que
já foi dado como acabado e agora volta com força total — via
Internet. E aqui abro um parêntese para dizer que é epistolar
um dos mais belos, vigorosos e cruéis romances que li
ultimamente, A Caixa Preta, do escritor israelense Amoz Oz.
Na música, em minha adolescência, me comovia com
a voz de Dalva de Oliveira cantando “Quando o carteiro
chegou/e meu nome gritou/com uma carta na mão/ante surpresa
tão rude/não sei como pude/chegar ao portão...”. 40
Braz Chediak. Internet: <www.conexaomaringa.com> (com adaptações).
Julgue os próximos itens, relacionados à ordem dos termos
linguísticos no texto.
A ordem das palavras nos sintagmas nominais “timidez
excessiva” (L.10), “cartas virtuais” (L.17) e “obras literárias” (L.30) confirma a regra de que, em geral, no português, o
adjetivo vem posposto ao substantivo, principalmente quando
restritivo.
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Q11.
Como discurso que implementa e constrói
significados para as diferenças sexuais, por meio de
processos de diferenciação conflituosos e hierarquizados,
gênero é a instância onde e por meio da qual os seres
humanos aprendem a se converter em e a se reconhecer como
homens e mulheres, nos diferentes contextos históricos,
culturais e sociais. Porque referida a um corpo físico,
portanto natural, a diferença sexual assume um estatuto de

fixidez e universalidade, que oculta as clivagens,
reagrupamentos e ressignificações produzidas na dinâmica
de relações de poder e resistência, específicas e particulares,
que constroem e reconstroem o sujeito sexuado. Isso quer
dizer que a diferença biológica não se inscreve em apenas um
significado natural ou social que lhe é inerente. Ao contrário,
seus significados são construídos e reconstruídos no
entrecruzamento de uma gama de discursos, tais como os da
Medicina, da Biologia, da Psicanálise, da Educação, das
Ciências Sociais, da Política e da Religião, entre outros.
Dagmar E. Meyer. Do poder ao gênero: uma articulação
teórico-analítica. In: Gênero e Saúde, Marta Lopes et al. (Orgs.).
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 48 (com adaptações).
A respeito das ideias expressas no texto acima e de suas
estruturas linguísticas, julgue os itens a seguir.
A conjunção “e” (L.5) liga a oração iniciada por “a se
reconhecer” (L.5) à oração “os seres humanos aprendem” (L.4-5), estabelecendo entre elas uma relação de
subordinação.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MTE / 2008 / CESPE

Q12.
Grupo Móvel — O Sr. se lembra quando o Grupo esteve aqui
antes?
Jacaré — Hum! Olha, acho que faz uns oito anos...
Grupo Móvel — Saiu um monte de gente, por que o Sr. não
saiu?
Jacaré — É, saiu um monte de gente, mas o patrão pediu para
ficar e eu fiquei.
Grupo Móvel — O que o Sr. fez com o dinheiro da
indenização que recebeu na época?
Jacaré — Construí um barraquinho... Comprei umas
vaquinhas...
Grupo Móvel — Depois disso, o Sr. recebeu mais alguma
coisa?
Jacaré — Não, não recebi mais nada, além de comida. Ele
disse que eu teria de pagar pelo dinheiro que recebi.
Grupo Móvel — Mais nada?
Companheira de Jacaré — Ele diz que a gente ainda está
devendo e não deixa tirar nossas vacas, diz que são dele. Até as
leitoas que pegamos no mato ele diz que são dele.
Grupo Móvel — Por que o Sr. continua trabalhando?
Companheira de Jacaré — Porque ele não quer ir embora sem
receber nada. Nem as vacas ele deixa a gente levar.
Grupo Móvel — Quantos anos o Sr. tem?
Jacaré — Tenho 64 anos.
Grupo Móvel — E trabalha para ele há quantos anos?
Jacaré — Faz uns 30 anos.
Grupo Móvel — O Sr. pede dinheiro para ele?
Jacaré — Não, não peço. Precisa pedir? Se a gente trabalha,
não precisa pedir.
O dilema de Eduardo Silva, conhecido como Jacaré,
enfim, foi resolvido. Ele foi retirado da fazenda em Xinguara,
no Pará. O Grupo Especial Móvel de Combate ao Trabalho
Escravo do MTE abriu para ele uma caderneta de poupança,
onde foi depositado o valor das verbas indenizatórias devidas,
cerca de R$ 100 mil.

Revista Trabalho. Brasília: MTE, ago./set./out./2008, p. 43 (com adaptações).
Acerca dos aspectos estruturais e lingüísticos e dos sentidos do
texto ao lado, julgue os itens a seguir.
Os sinais de pontuação utilizados no texto — o travessão,
os pontos de interrogação, as reticências e a exclamação
— estão relacionados ao tom de oralidade que predomina
no texto.
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Q13.
Uma decisão singular de um juiz da Vara de
Execuções Criminais de Tupã, pequena cidade a 534 km da
cidade de São Paulo, impondo critérios bastante rígidos para
que os estabelecimentos penais da região possam receber
novos presos, confirma a dramática dimensão da crise do
sistema prisional. A sentença determina, entre outras
medidas, que as penitenciárias somente acolham presos que
residam em um raio de 200 km.
Segundo o juiz, as medidas que tomou são previstas
pela Lei de Execução Penal e objetivam acabar com a
violação dos direitos humanos da população carcerária e
“abrir o debate a respeito da regionalização dos presídios”.
Ele alega que muitos presos das penitenciárias da região são
de famílias pobres da Grande São Paulo, que não dispõem de
condições financeiras para visitá-los semanalmente, o que
prejudica o trabalho de reeducação e de ressocialização.
Sua sentença foi muito elogiada. Contudo, o governo
estadual anunciou que irá recorrer ao Tribunal de Justiça, sob
a alegação de que, se os estabelecimentos penais não
puderem receber mais presos, os juízes das varas de
execuções não poderão julgar réus acusados de crimes
violentos, como homicídio, latrocínio, seqüestro ou estupro.
Além disso, as autoridades carcerárias alegam que a decisão
impede a distribuição de integrantes de uma quadrilha por
diversos estabelecimentos penais, seja para evitar que
continuem comandando seus “negócios”, seja para coibir a
formação de facções criminosas.
Com um deficit de mais de 40 mil vagas e várias
unidades comportando o triplo de sua capacidade de lotação,
a já dramática crise do sistema prisional de São Paulo se
agrava todos os dias. O mérito da sentença do juiz de Tupã,
que dificilmente será confirmada em instância superior, é o
de refrescar a memória do governo sobre a urgência de uma
solução para o problema.34
Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p. A3 (com adaptações).
Julgue os itens seguintes, referentes às estruturas lingüísticas
do texto.
O trecho “pequena cidade a 534 km da cidade de São Paulo” (L.2-3) encontra-se entre vírgulas por exercer a função de
aposto.
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Q14.
As mulheres sabem que a participação democrática é
o principal meio de defesa de seus interesses e de conquista de
representação política, tal como a implantação do sistema de
quotas para aumentar o número de representantes eleitas.
O número reduzido de mulheres que ocupam cargos
públicos — atualmente, uma média mundial de 19% nas
assembleias nacionais — constitui um déficit a corrigir. A
participação das mulheres em todos os níveis do governo
democrático — local, nacional e regional — diversifica a
natureza das assembleias democráticas e permite que o
processo de tomada de decisões responda a necessidades dos
cidadãos não atendidas no passado.
Internet: <http://www.unric.org/pt/> (com adaptações).
Julgue os itens que se seguem, relativos a aspectos estruturais do
texto.
Se a palavra “atendidas” (L.12) fosse flexionada no masculino
— atendidos —, estariam mantidos a correção gramatical e o
sentido original do texto.
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Q15.
A beleza, ao longo de sua história, esteve atrelada ao
logos filosófico, à racionalidade como medida e regra. O feio,
seu oposto e seu negativo, é aquilo que escapa a essa medida
racionalmente forjada. Quando elevado ao nível de questão
teórica, o feio sempre disse respeito ao que deveria ser
devolvido às forças luminosas da beleza, à sua promessa de
reconciliação com a vida, a sociedade, a verdade ou o divino.
O que ainda merece enfrentamento diz respeito à
construção desse lugar como negativo: o ideal de beleza foi
construído ao lado dos padrões da verdade e do bem, eles
mesmos alcançados por meio de uma luminosidade da razão
(nos períodos em que a filosofia esboça-se sob vozes
iluministas — mesmo na Grécia antiga) e como tentativa de
recondução das formas desarmônicas a um padrão.
Theodor Adorno defendeu no século XX a ideia de
que a beleza toma forma na recusa do antigo objeto de temor
e de que o feio vem a ser assim considerado apenas a partir do
seu fim, daquilo para o que deveria destinar-se. Segundo a tese
de Adorno, o feio é um retorno da violência arcaica, e a beleza
é o que aparece como violência enquanto tentativa de
dominação de um horror como que ancestral, o horror advindo
daquilo que é o pré-cultural, o pré-linguístico, o anterior à
racionalidade, e a ela não subsumível.
Marcia Tiburi. Toda beleza é difícil. Esboço de críticas sobre as relações entre
metafísica, estética e mulheres na filosofia. In: Marcia Tiburi et al. As mulheres
e a filosofia. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p. 44-5 (com adaptações).
Com referência ao texto acima, julgue os seguintes itens.

Na linha 7, o emprego do sinal indicativo de crase em
“a sociedade” e “a verdade” manteria as relações sintáticas
e semânticas e a correção gramatical do texto.
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Q16.
A miséria no Brasil não é algo ocasional, mas
resultado de um processo histórico que não resolveu questões
básicas. Com a explosão dos índices de desemprego nos anos
90 do século XX, ela se agravou. Hoje, há amplo consenso
de que o mais terrível dos efeitos da miséria, a fome, não é
consequência da baixa produção de alimentos, mas da falta
de renda das famílias para adquirir os alimentos na
quantidade necessária e com a qualidade adequada.
A implantação de políticas estruturais para erradicar
a miséria requer muitos anos para gerar frutos consistentes.
Mas a fome não espera e segue matando a cada dia,
produzindo desagregação social e familiar, doenças,
desespero e violência crescentes. Para combater a fome, não
nos podemos limitar às doações, bolsas e caridade. É
possível erradicar a fome por meio de ações integradas que
aliviem as condições de miséria e que estejam articuladas
com uma política econômica que garanta a expansão do
Produto Interno Bruto de, pelo menos, 4% ao ano. Esse
objetivo pode ser conseguido em até uma geração. Os
instrumentos que colocaremos em ação permitirão promover
o desenvolvimento, gerar emprego e distribuir renda. O
combate à fome integra-se, assim, à concepção de novo tipo
de desenvolvimento econômico.
Internet: <www.historianet.com.br> (com adaptações).
Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.
Se “às”, em “às doações” (L.14), fosse substituído por a, a
correção gramatical do período seria prejudicada.
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Q17.
No Brasil, apenas 19% dos estudantes das
faculdades estão matriculados nas áreas de ciências e
engenharia. No Chile, são 33% e na China, 53%.
Não surpreende que, como mostraram o físico
Roberto Nicolsky e o engenheiro André Korottchenko de
Oliveira, em artigo publicado recentemente, o Brasil venha
caindo na classificação dos países que mais registram
patentes no escritório norte-americano que cuida do assunto,
o USPTO (sigla do nome em inglês). Há anos, o Brasil vem
sendo superado pelos países asiáticos, que centraram as
políticas de apoio à inovação em áreas de grande impacto
sobre diferentes cadeias produtivas, como a microeletrônica.

Trata-se, como dizem os autores, de um “setor transversal que
agrega valor à tecnologia de outras indústrias”.
O Estado de S. Paulo, Editorial, 1.º/10/2008.
Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.
O emprego de sinal indicativo de crase em ‘à tecnologia’ (L.14) justifica-se pela regência do verbo agregar, que exige
preposição ‘a’, e pela presença de artigo definido feminino
antes do substantivo ‘tecnologia’.
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Q18.
No Brasil, a tradição política no tocante à
representação gira em torno de três ideias fundamentais. A
primeira é a do mandato livre e independente, isto é, os
representantes, ao serem eleitos, não têm nenhuma obrigação,
necessariamente, para com as reivindicações e os interesses de
seus eleitores. O representante deve exercer seu papel com base
no exercício autônomo de sua atividade, na medida em que é
ele quem tem a capacidade de discernimento para deliberar
sobre os verdadeiros interesses dos seus constituintes. A
segunda ideia é a de que os representantes devem exprimir
interesses gerais, e não interesses locais ou regionais. Os
interesses nacionais seriam os únicos e legítimos a serem
representados. A terceira ideia refere-se ao princípio de que o
sistema democrático representativo deve basear-se no governo
da maioria. Praticamente todas as leis eleitorais que vigoraram
no Brasil buscaram a formação de maiorias compactas que
pudessem governar.
Gilberto Bercovici. A origem do sistema eleitoral proporcional
no Brasil. In: Estudos Eleitorais, TSE, vol. 5, n.º 2, 2010, p. 53.
In t e rne t : <www. t se .gov .b r> ( com adaptações ) .
Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas sintáticas e
semânticas do texto.
Em “A segunda ideia é a de que” (L.9-10), o “a” que precede
“de que” poderia ser retirado, sem acarretar prejuízo à correção
gramatical, ao passo que, em “A primeira é a do” (L.2-3), o “a”
que precede “do” não poderia ser retirado, visto que substitui
a palavra “ideias” (L.2).
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Q19.
Em um artigo publicado em 2000, e que fez muito
sucesso na Internet, Cristovam Buarque desenhava um idílico
mundo futuro, liberto das soberanias nacionais, em que tudo
seria de todos. Se tudo der certo no planeta (o que é
discutível), quem sabe um dia, daqui a mil ou dois mil anos,

cheguemos lá. Como nada ainda deu certo no planeta, a
internacionalização só será aceitável quando se cumprirem
duas premissas. Primeira: que desapareçam os Estados
nacionais. Segunda: que os grupos, ou comunidades, ou
sociedades que restarem mantenham entre si relações
impecavelmente eqüitativas. Quem sabe um dia...
Roberto Pompeu de Toledo. Amazônia: premissas
para sua entrega. In: Veja, 28/5/2008 (com adaptações).
Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das idéias do
texto acima.
O emprego das formas verbais “cheguemos” (L.6),
“desapareçam” (L.8) e “mantenham” (L.10) indica a
expressão de ações hipotéticas; mas o desenvolvimento do
texto permite, coerentemente, considerá-las assertivas, e sem
que se prejudique a correção gramatical, em seus lugares, é
possível empregar as formas chegamos, desaparecem e
mantêm, respectivamente.
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Q20.

Com base na figura ao lado, que apresenta um texto em
edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 2007),
julgue os próximos itens, relativos à edição de textos e
planilhas.
Ao se clicar o botão

, são apresentadas
opções que permitem alterar o design geral do
documento, incluindo-se cores, fontes, efeitos e o
plano de fundo da página.
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Q21.

Com base na figura ao lado, que apresenta um texto em
edição no Microsoft Word 2007 (MSWord 2007),
julgue os próximos itens, relativos à edição de textos e
planilhas.
Considere que o último parágrafo do texto
mostrado na figura seja copiado do MSWord 2007
para uma célula de uma planilha do Microsoft Excel 2007. Nesse caso, é possível tornar todo o conteúdo visível nessa célula, com exibição em
várias linhas, formatando-a com a opção Quebrar Texto Automaticamente.
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Q22.
Considerando os conceitos de Internet, intranet e correio eletrônico,
julgue os próximos itens.
A Internet 2 é uma nova modalidade de rede, sem fio, que permite
acesso de qualquer lugar.
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Q23.
Julgue os próximos itens, relativos ao navegador Internet Explorer 11, ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e à
computação na nuvem.

Os possíveis benefícios relacionados ao uso da computação em nuvem nas organizações incluem a economia de energia elétrica.
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Q24.
No que concerne à rede de computadores e à segurança da
informação, julgue os itens que se seguem.

Biometria é uma forma de se identificar o comportamento,
garantindo a segurança dos usuários de Internet.
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Q25.
Acerca do Direito Administrativo, julgue os itens a seguir.
A posse é o contrato por meio do qual os servidores
públicos vinculam-se ao Estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais / Regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações) /
Direitos e vantagens
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TST / 2008 / CESPE

Q26.
Considere que Rodrigo, servidor do TST, ocupante de
cargo efetivo, tenha solicitado o parcelamento de suas férias em
duas etapas iguais, com a marcação da primeira etapa para
fevereiro de 2008. Essa solicitação, porém, foi indeferida, em
virtude de Rodrigo somente completar um ano de efetivo
exercício no cargo em abril de 2008. Rodrigo, porém, dirigiu à
autoridade que indeferiu sua solicitação um pedido de
reconsideração, argumentando que seria lícita a marcação de
metade de suas férias para o mês de janeiro, pois nesta data ele já
teria cumprido mais da metade do período aquisitivo. O mérito
desse pedido, porém, não foi apreciado, pois foi indeferido sob
o argumento de que não cabe pedido de reconsideração de ato
administrativo vinculado. Acerca dessa situação hipotética, julgue os seguintes itens.
É juridicamente incorreto o argumento utilizado pela
autoridade para indeferir o pedido de reconsideração.
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Q27.
Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, cada um dos
itens subseqüentes apresenta uma situação hipotética, seguida de
uma assertiva a ser julgada.
Paulo não gozou as férias relativas ao ano de 2008 e, em 16
de julho desse mesmo ano, foi exonerado do cargo em
comissão que ocupava. Nessa hipótese, Paulo fará jus a
indenização relativa ao período das férias a que tiver direito
e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de
efetivo exercício de fração superior a 14 dias.
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•

ERRADO
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Processo Administrativo Disciplinar
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q28.
Com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, julgue os itens que se seguem.
Suponha que um servidor da ANTT tenha discutido com seu
chefe e agredido-o, e que tenha sido instaurado processo
criminal contra esse servidor acusando-o de ter cometido,
nessa situação, crime de lesão corporal. Nesse caso, mesmo
que o servidor seja absolvido no processo penal, por ter sido
demonstrado que não houve lesão corporal, ele poderá
responder administrativamente por insubordinação, devido à
discussão.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q29.
No que se refere ao processo administrativo disciplinar,
estabelecido na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.
O servidor em gozo de licença para tratamento de assuntos
particulares pode participar de gerência ou administração de
sociedade privada, personificada ou não personificada, bem
como exercer o comércio.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q30.
Considerando o disposto na legislação administrativa, julgue os
itens subsequentes.

Os atos administrativos diferenciam-se dos demais atos
jurídicos por serem dotados de certos atributos que
possibilitam ao Poder Público garantir a supremacia do
interesse público sobre o privado, como a imperatividade
decorrente do poder extroverso do Estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, requisitos, atributos
Fonte: PERITO EM TELECOMUNICAçõES / Polícia Civil/ES / 2011 / CESPE

Q31.
Com relação aos atos administrativos, julgue o item que se segue.
Pelo instituto da delegação ocorre a transferência do requisito
da competência.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q32.
Julgue os itens a seguir, a respeito dos atos administrativos.
A nomeação de um cidadão para ocupar determinado cargo
público que dependa da prévia aprovação do Senado Federal
caracteriza o que se denomina de ato administrativo
complexo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q33.
A respeito de atos administrativos, julgue os itens a seguir.

Considere que um servidor público tenha sido removido de
ofício pela administração pública, com fundamento na
alegação de excesso de servidores no setor em que atuava. Nessa situação, provando o servidor que, em realidade,
faltavam funcionários no setor em que trabalhava, o ato de
remoção deverá ser considerado inválido.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q34.
Em ação direta de inconstitucionalidade, a
Procuradoria-Geral da República (PGR) provocou o Supremo
Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade de artigo
da Lei n.o 8.906/1994 que dispunha sobre a possibilidade de os
servidores da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — até aquele
momento considerados servidores públicos —, optarem pelo regime
celetista, assegurando-lhes uma compensação de cinco vezes o
valor da última remuneração quando da sua aposentadoria. A
alegação da PGR foi de que o artigo feriria o princípio da
moralidade administrativa, não se justificando o pagamento de
indenização, e de que a OAB, por ser autarquia, só poderia
contratar mediante concurso público, sendo-lhe vedada, como ente
da administração pública indireta, a contratação via CLT.

Acerca da informação acima, julgue os itens seguintes.

Os conselhos profissionais, com exceção da OAB, têm
personalidade jurídica de direito privado, detêm poder de
polícia e gozam de imunidade tributária.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q35.
Com referência à organização administrativa, julgue o item que se
segue.
O fato de um ministério distribuir competências no âmbito de
sua própria estrutura caracteriza um exemplo de
descentralização administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q36.

Acerca da organização administrativa, julgue os próximos itens.
A desconcentração consiste na criação, pelo poder público, de
uma pessoa jurídica de direito público ou privado com a
atribuição de titularidade e execução de determinado serviço
público.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q37.
Em ação direta de inconstitucionalidade, a
Procuradoria-Geral da República (PGR) provocou o Supremo
Tribunal Federal a declarar a inconstitucionalidade de artigo
da Lei n.o 8.906/1994 que dispunha sobre a possibilidade de os
servidores da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) — até aquele
momento considerados servidores públicos —, optarem pelo regime
celetista, assegurando-lhes uma compensação de cinco vezes o
valor da última remuneração quando da sua aposentadoria. A
alegação da PGR foi de que o artigo feriria o princípio da
moralidade administrativa, não se justificando o pagamento de
indenização, e de que a OAB, por ser autarquia, só poderia
contratar mediante concurso público, sendo-lhe vedada, como ente
da administração pública indireta, a contratação via CLT.

Acerca da informação acima, julgue os itens seguintes.

Por ter sido criada mediante lei específica, a OAB possui
natureza de autarquia.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q38.
No que se refere à organização administrativa, julgue os seguintes
itens.
A administração direta do Estado abrange todos os órgãos dos
poderes políticos das pessoas federativas cuja competência seja
a de exercer a atividade administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q39.

A sociedade de economia mista federal X, que tem por
objeto a produção e comercialização de combustível e derivados
do petróleo, tem uma subsidiária integral que foi criada para lhe
fornecer asfalto. Foi firmado convênio entre a citada estatal e
certo estado-membro visando recuperar a malha rodoviária do
estado, tendo sido acertado que a estatal iria fornecer uma certa
quantidade de asfalto e o estado iria pavimentar as estradas com
o seu próprio pessoal. Ocorre que, antes de se iniciar o serviço
público de construção e reforma das estradas, o caminhão da
referida sociedade de economia mista, que transportava o asfalto,
colidiu com o carro de Maria, tendo derramado o produto,
causando dano ao meio ambiente e a morte de Maria.
Com relação à situação hipotética acima descrita, julgue os itens
subsequentes, acerca da ordem social, da licitação e da
responsabilidade civil do Estado.
A empresa que fabrica asfalto não integra a administração
pública indireta.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q40.
A respeito das administrações direta e indireta, julgue os itens
seguintes.
A criação de autarquia ocorre pela publicação de lei específica
e posterior registro dos estatutos em cartório competente.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q41.
Considerando que as autarquias e as fundações integram a
administração pública descentralizada, julgue os itens de 171 a 174.
As autarquias e as fundações são entidades dotadas de
personalidade jurídica própria, as quais podem exercer,
legitimamente, atividades típicas e não típicas de Estado,
respectivamente.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q42.

Com base nos critérios recursais, representações e manifestações
consultivas no âmbito da administração pública, julgue os itens a
seguir.
Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, uma
reportagem da imprensa não é considerada adequada como
representação à autoridade administrativa competente para que
seja instaurada investigação destinada a apurar enriquecimento
ilícito de agente público, decorrente de vendas irregulares de
túmulos em cemitério público.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q43.
Com relação a agentes públicos, atos administrativos e atos de
improbidade administrativa, julgue os itens subsequentes.
Constituem improbidade administrativa não apenas os atos que
geram enriquecimento ilícito, mas também os que atentam
contra os princípios da administração pública.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q44.
Acerca da improbidade adminsitrativa, julgue os seguintes itens.
É legitimado o MP para propor transação, acordo ou
conciliação nas ações de improbidade administrativa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q45.
Com relação a processo administrativo e à Lei 9.784/1999, julgue
os itens subsequentes.
No processo administrativo disciplinar, a falta de defesa
técnica por advogado ofende a Constituição Federal, pois o
contraditório e a ampla defesa são princípios orientadores do
processo administrativo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Noções de Direito Administrativo / Processo administrativo: Lei nº 9.784/1999
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q46.
A respeito do controle e responsabilização da administração, dos
atos de improbidade administrativa e do processo administrativo,
julgue os itens a seguir.
Quando uma autoridade administrativa delega parte de sua
competência, ela pode revogá-la a qualquer tempo.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q47.
No que se refere aos servidores públicos, julgue os itens
subsecutivos.
Em processo administrativo, não se admite prova ilegal, e ao
interessado cabe o ônus de apresentar as provas sobre os fatos
alegados.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q48.
Em relação ao processo administrativo, regulado
pela Lei n.º 9.784/1999, julgue os itens que se seguem.
Ainda que um ato praticado pela administração tenha
observado todas as formalidades legais, ela poderá revogá-lo
se julgar conveniente, desde que respeite os direitos
adquiridos por ele gerados.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q49.
Acerca de licitações e contratos, julgue os seguintes itens.

É vedada a participação das cooperativas de trabalho em
processo licitatório para contratação de mão de obra, quando
o labor, por sua natureza, demandar subordinação
do trabalhador, ante os prejuízos que possam advir para

o patrimônio público.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q50.
Julgue os itens a seguir, relativos à administração pública.

As entidades paraestatais não se sujeitam à licitação, e seus
empregados submetem-se ao regime da Consolidação das Leis
do Trabalho, às normas acidentárias e à justiça trabalhista.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q51.
Com relação aos contratos administrativos e à Lei de Licitações,
julgue os próximos itens.

Em qualquer caso, a administração poderá utilizar, para
aquisição de bens e serviços e obras de engenharia, a
modalidade concorrência; contudo, poderá utilizar a tomada
de preços, em substituição, na hipótese de cabimento do
convite.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q52.
Acerca dos processos licitatórios, julgue os itens a seguir.
O princípio de impessoalidade a ser observado na licitação
significa que não pode haver regras que impeçam o acesso
de interessados ao processo licitatório.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q53.
A respeito do direito administrativo, julgue os itens seguintes.
Em procedimentos licitatórios, o princípio da adjudicação
compulsória ao vencedor impede que se abra nova licitação
enquanto for válida a adjudicação anterior.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q54.
A respeito do pregão, julgue os itens a seguir.

Exige-se, para a habilitação do licitante vencedor, a
documentação relativa a sua qualificação técnica,
admitindo-se sua substituição pelo registro cadastral no sistema
de cadastramento unificado de fornecedores (SICAF).
•

CERTO

•

ERRADO
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Q55.
Considerando os princípios fundamentais, os direitos e garantias fundamentais e, em especial, o caput do art. 1.o da CF: “A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do DF, constitui-se em Estado Democrático de Direito (...)”, bem como o parágrafo único do mesmo
dispositivo, que estabelece que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”,
assinale a opção correta.
•

A) São instrumentos da democracia direta o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de emendas constitucionais, leis ordinárias e leis complementares.

•

B) República é o sistema de governo adotado pelo Brasil.

•

C) O Estado brasileiro adotou a democracia como forma de governo.

•

D) A forma federativa de Estado, adotada pelo Brasil, fica clara quando o constituinte estabelece a união indissolúvel de estados, municípios e do DF, todos
dotados de autonomia político-administrativa.

•

E) Ao estabelecer que “Todo o poder emana do povo”, o constituinte reconheceu o regime democrático de governo.
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Q56.
Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 incluem.

o direito exclusivo dos autores de utilizar, publicar ou reproduzir
suas obras, e a transmissibilidade desse direito aos herdeiros pelo
tempo que a lei fixar.
•
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•
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Q57.
Julgue os itens que se seguem, com relação aos direitos e deveres
individuais e coletivos, segundo a CF.
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q58.
Quanto aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens a
seguir.
No direito de greve, além do fato de o empregado não
trabalhar, incluem-se diversas situações de índole
instrumental, tais como atuação em piquete pacífico,
passeata, propaganda, coleta de fundos, operação tartaruga
e não colaboração.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q59.
Acerca dos direitos fundamentais, julgue os itens que se seguem.
No que concerne ao direito de greve, a CF determina que lei
ordinária definirá os serviços ou atividades essenciais e
disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q60.
Julgue os próximos itens, relativos à organização do Estado.

Tanto a decretação quanto a execução de intervenção federal
são da competência privativa do presidente da República.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q61.
Julgue o item abaixo, relativo ao Poder Executivo.
O presidente da República não dispõe de competência
constitucional para conceder indulto, por se tratar de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
•
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•
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Q62.
A respeito de processo legislativo, assinale a opção correta.
•

A) Iniciativa de lei é a prerrogativa concedida aos parlamentares e também a qualquer cidadão ou entidade de classe para apresentar projetos de lei nas
casas legislativas.

•

B) A deliberação parlamentar consiste na ampla discussão e votação sobre a matéria do projeto de lei apresentado, que pode ser aprovado ou rejeitado pelo
Poder Legislativo.

•

C) O chefe do Poder Executivo analisa o projeto de lei ordinária aprovado ou rejeitado, podendo, então, vetá-lo ou sancioná-lo.

•

D) A promulgação consiste em tornar pública a existência da lei aos seus destinatários, por meio de sua inserção no Diário Oficial.

•

E) O processo legislativo ordinário destina-se à elaboração de leis ordinárias, de leis complementares e de leis delegadas.
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Q63.
No que se refere à CF, às emendas constitucionais e aos princípios
fundamentais, julgue os itens a seguir.
Projeto de emenda constitucional que vise alterar o § 4.º do art.60 da CF, de maneira a ab-rogar a cláusula pétrea consistente
na periodicidade do voto, não ofende a Constituição, já que
inexiste vedação expressa de que o poder constituinte
reformador ab-rogue cláusulas pétreas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q64.

Julgue os itens a seguir.

No Brasil, a forma federativa de Estado constitui cláusula
pétrea insuscetível de abolição por meio de reforma
constitucional.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q65.
De acordo com as normas constitucionais, julgue os itens a seguir,
relativos às ações dos órgãos e autoridades públicas.

Constatada a ausência de dotação orçamentária para realização
de despesa pública, determinado órgão poderá efetivar sua
execução no exercício em curso, desde que, antes de assumir
a obrigação, obtenha a inserção da referida dotação no projeto
de lei orçamentária do ano seguinte.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q66.
Julgue os seguintes itens, acerca do controle e da responsabilização
da administração.
O controle financeiro exercido
pelo Poder Legislativo da União, com auxílio
do Tribunal de Contas
da União, alcança
a administração direta e indireta, bem como entidades privadas
que guardem bens ou valores da União.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q67.
Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder
Legislativo.

No exercício de atividade investigatória, caso se deparem
com a necessidade de quebra do sigilo fiscal de alguém,
as comissões parlamentares de inquérito deverão requerer
tal quebra ao Poder Judiciário, pois elas não possuem poderes

de investigação próprios das autoridades judiciais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q68.
Com relação ao Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.

O ingresso na carreira da magistratura ocorrerá mediante
concurso público de provas e títulos, sem a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q69.
A respeito do Poder Judiciário e das funções essenciais à justiça,
julgue os itens a seguir.
O Conselho Nacional do Ministério Público, presidido pelo
procurador-geral da República, é o órgão máximo do Ministério Público da União e atua junto ao Supremo Tribunal Federal.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q70.
Com relação às funções essenciais à justiça, julgue os próximos
itens.
É vedado ao defensor público o exercício da advocacia fora de
suas atribuições institucionais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q71.

O petróleo impulsionou a economia internacional e chegou
a representar 50% do consumo mundial de energia primária no
início dos anos 70. Esse número sofreu queda, mas ainda representa
cerca de 43%. O Oriente Médio detém 65,4% das reservas
petrolíferas do mundo. O anúncio da descoberta do pré-sal em
mudou radicalmente o panorama do setor de petróleo no Brasil, que
poderá mais que triplicar suas reservas petrolíferas até 2020.
O Globo. Caderno Amanhã, 8/1/2013, p. 6 (com adaptações).
Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando as múltiplas implicações do tema por ele abordado,
além de aspectos marcantes do atual estágio de desenvolvimento da
economia mundial, julgue os itens que se seguem.

O Brasil se notabiliza pelo domínio da tecnologia de
exploração do petróleo em águas profundas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q72.
No que se refere a diretrizes orçamentárias, orçamento anual,
sistema e processo de orçamento e alterações orçamentárias, julgue
os itens subsequentes.
A lei orçamentária contém a discriminação da receita e da
despesa, evidenciando, assim, a política econômico-financeira
e o programa de trabalho do governo, respeitando-se os
princípios da unidade, da universalidade e da anualidade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esta e apenas uma amostra gratis. Adquira a versao completa em http://www.concursoprepara.com.br
Noções de Administração Orçamentária e Financeira e Orçamento Público / O orçamento público no Brasil / Diretrizes orçamentárias
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO / TCDF / 2012 / CESPE

Q73.
Considerando os mecanismos básicos de atuação do Estado nas
finanças públicas, julgue os seguintes itens.
Deve a lei de diretrizes orçamentárias dispor sobre a
destinação de recursos provenientes das operações de crédito,
ressalvadas as operações de crédito por antecipação de receita.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q74.

Julgue os itens seguintes com base no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), a LDO
disporá sobre as alterações na legislação tributária e orientará
a elaboração do Plano Plurianual (PPA).
•

CERTO

•

ERRADO
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Q75.
Assinale a opção correspondente a fonte para abertura de crédito adicional.
•

A) Produto de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.

•

B) Saldo positivo proveniente da diferença entre a despesa realizada e a fixada no balanço orçamentário do exercício anterior.

•

C) Recurso que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de LOA, ficou sem despesas correspondentes.

•

D) Superavit financeiro, apurado bimestralmente, no balanço patrimonial do exercício financeiro.

•

E) Excesso de arrecadação constituído pelo saldo positivo das diferenças entre os ingressos e dispêndios do balanço financeiro.
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Q76.
A respeito das normas concernentes ao orçamento público e à Lei
de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens a seguir.
No orçamento fiscal, devem constar todos os investimentos das
empresas e autarquias cuja maioria do capital social com
direito a voto pertença, direta ou indiretamente, à União.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q77.
De acordo com o disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os
seguintes itens, acerca de dotações atribuídas às unidades
orçamentárias.
As dotações consignadas no orçamento só poderão ser
movimentadas por órgãos centrais de administração geral
quando expressamente determinado na lei de orçamento.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q78.
A respeito da aplicação prática do orçamento público e do ciclo
orçamentário no Brasil, julgue os itens que se seguem.
Caso a Controladoria-Geral da União realize inspeção na Receita Federal do Brasil, para verificar se a tributação dos
bens incluídos na bagagem de passageiros brasileiros oriundos
de países estrangeiros está de acordo com a lei pertinente, essa
inspeção será considerada ato de controle da execução
orçamentária.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q79.
Texto 5A4AAA
No primeiro dia de mandato do prefeito do município X,
sua equipe apresentou-lhe a situação das contas municipais.
A equipe alegou que não havia recursos suficientes em caixa para
o pagamento das despesas correntes do município até o final do
primeiro mês do ano, mas assegurou ao prefeito que ele poderia
recorrer à ARO como forma de obter a quantia necessária ao
atendimento das despesas.
O prefeito do município X, referido no Texto 5A4AAA, não poderá
realizar operações de ARO no período entre o dia
•

A) 1.º de dezembro de um exercício e o último dia de fevereiro do
exercício seguinte.

•

B) 1.º de janeiro e o último dia de fevereiro de cada exercício.

•

C) 1.º de janeiro e o dia 31 de março de cada exercício.

•

D) 10 de janeiro e o dia 31 de março de cada exercício.

•

E) 10 de dezembro de um exercício e o dia 9 de janeiro do
exercício seguinte.
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Q80.
Com relação a programação financeira, julgue os itens
subsequentes.
A programação periódica dos desembolsos (saídas de caixa) é
atividade unilateral do órgão central do sistema de
programação financeira, da qual não participam os órgãos
setoriais.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q81.
No que se refere à despesa pública, julgue os itens seguintes.

Se a ANTT, em resposta a necessidades urgentes, tivesse
assumido compromissos no fim do ano sem que houvesse
tempo hábil para o pagamento das obrigações, nem mesmo
para o empenho, os valores em questão deveriam constar, no
orçamento do ano seguinte, como despesas de exercícios
anteriores.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q82.
A respeito das despesas de exercícios anteriores, julgue os itens
seguintes.
Os restos a pagar somente serão considerados despesas de
exercícios anteriores quando não estiverem cancelados e não
estiver mais vigente o direito do credor.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q83.
A respeito das normas concernentes ao orçamento público e à Lei
de Responsabilidade Fiscal, julgue os itens a seguir.
São objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal a ação
planejada na gestão fiscal e o estabelecimento de normas gerais
sobre balanços contábeis.
•

CERTO

•
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Q84.
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue os próximos
itens.
É facultado ao Poder Legislativo reestimar receita, desde que
a alteração seja aprovada, em plenário, por maioria absoluta de
votos.

•

CERTO

•

ERRADO
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Q85.
Julgue os itens seguintes, acerca do processo organizacional.

Os mecanismos de controle formal, social e técnico são
exercidos sobre as pessoas para que se alcancem sistemas de
controle eficazes.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q86.
Com base em temas importantes para a administração, como
projetos, processos e qualidade nas organizações, julgue os
próximos itens.

Segundo o gespublica, se os serviços públicos são fornecidos
com mais qualidade e maior possibilidade de acesso, a
dimensão “resultados” será observada pela economicidade
medida por esses elementos de desempenho.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q87.
Acerca da etapa de controle do ciclo PDCA, julgue os itens
seguintes.
A função controle, caracterizada como ex post, deve ser
realizada apenas ao final do ciclo.
•

CERTO

•
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Q88.

Tendo em vista que a mudança, a inovação e a cultura são variáveis
importantes para o desenvolvimento organizacional, julgue os
seguintes itens.

A cultura define a missão da organização e seu papel em
relação ao meio ambiente, projetando uma imagem para os
clientes, fornecedores e outras partes interessadas, mas também
podendo criar disfunções que prejudiquem a capacidade de
resolver problemas de convivência interna e adaptação externa.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q89.
Julgue os itens subsecutivos, a respeito de planejamento estratégico.
A mobilização de atores é a última tarefa que deve ser
executada pelo gestor durante a elaboração de um
planejamento estratégico.
•
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•
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Q90.
Com relação ao planejamento organizacional, julgue os seguintes
itens.
Apesar de a administração por objetivos ser um método de
definição de metas muito utilizado em processos de
planejamento nas organizações, ele dificulta a realização da
estratégia da organização, por sofrer grande influência das
mudanças ambientais, que podem tornar as metas obsoletas.
•

CERTO

•
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Q91.
Julgue os próximos itens relativamente ao planejamento estratégico.

Na estratégia empresarial, durante o processo de formulação
estratégica, define-se o que a empresa precisa fazer, ao passo
que, durante o planejamento, define-se como alcançar os
objetivos definidos da empresa.
•

CERTO

•
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Q92.

Acerca da estrutura organizacional a da figura apresentada acima julgue os itens.
Supondo que as comissões de pós-graduação recebam
orientações formais da divisão de planejamento e
financiamento em pesquisa acerca das possibilidades ou não de
iniciarem pesquisas em oncologia, a estrutura vigente não
apresenta relação hierárquica, pois trata-se de uma estrutura
linear, e tal orientação é do tipo supervisão funcional.
•

CERTO

•
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Q93.
Acerca de departamentalização, julgue os itens que se seguem.
A departamentalização por produto permite uma visão única
acerca da organização e o controle eficaz sobre seu conjunto.
•
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•
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Q94.
Com relação ao desenvolvimento organizacional, julgue os itens
subsequentes.
A cultura e o clima organizacional são fatores irrelevantes no
desenvolvimento organizacional.

•

CERTO

•

ERRADO
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Q95.
A liderança pode ser exercida sob dois aspectos: comportamentos
do líder orientados para o relacionamento com os liderados, e
comportamentos do líder orientados para as tarefas dos liderados.
De acordo com as características definidoras da liderança, assinale
a opção correta.
•

A) As tarefas altamente estruturadas e definidas podem neutralizar
a influência do líder que tenha comportamentos orientados
para o relacionamento com os liderados.

•

B) O trabalho que apresenta feedback pode neutralizar a
influência do líder orientado para as tarefas.

•

C) Um funcionário que tenha experiência e treinamento pode
substituir o líder que tenha comportamentos orientados para as
tarefas dos liderados.

•

D) As metas explicitamente formalizadas podem substituir os
líderes orientados para o relacionamento com seus liderados.

•

E) Um funcionário indiferente às recompensas oferecidas pela
organização pode substituir o líder que tenha comportamentos
orientados para o relacionamento com os liderados.
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Q96.
Julgue os itens que se seguem, relativos ao planejamento estratégico
de uma organização.

A matriz de liderança, desenvolvida por Levy (1968),
apresenta duas dimensões básicas — compatibilização,
definida pela capacidade de criar valor no negócio, e
dominância, definida pela habilidade de inovar
constantemente —, a partir das quais são estabelecidos
quatro possíveis posicionamentos para a organização.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q97.
Com relação aos métodos técnicas e ferramentas de qualidade,
julgue os itens subsequentes.
O diagrama de Ishikawa, ferramenta da escola da qualidade, é
utilizado, tal como o controle estatístico da produção, na busca
do defeito zero mediante a análise de lotes da produção.

•

CERTO

•

ERRADO
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Q98.
No que se refere a modelos de gerenciamento de projetos e suas
características, julgue os itens subsequentes.

O modelo de execução de projetos em cascata é caracterizado
por fases que se entrelaçam e se sobrepõem. A abordagem
incremental, por sua vez, assemelha-se ao planejamento em
ondas sucessivas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q99.
Julgue os itens a seguir, a respeito de tecnologia da informação,
comunicação e gestão de projetos públicos.
O gerenciamento de riscos de projetos públicos envolve
planejamento, estimativa, orçamentação e controle das
despesas decorrentes do projeto.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q100.
A teoria contemporânea da administração apresenta o
gerenciamento de projetos e processos como soluções efetivas para
o enfrentamento dos atuais cenários de instabilidade do mercado.
A respeito desse assunto e de múltiplos aspectos a ele relacionados,
julgue os itens seguintes.
De acordo com o PMBOK, iniciação; planejamento; execução;
monitoramento e controle; e encerramento são os cinco grupos
de processos para gerenciamento de projetos.
•

CERTO

•

ERRADO

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

