
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q1.

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu

pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando

você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai

com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro

dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como

funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse

algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo

sobre as coisas que se conversam com uma criança de três

anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a

imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai

bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias

antigas que não vi mais que cinco vezes na vida.

Quando me lembro do meu pai me proibindo de

mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me

pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança

que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a

meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos

que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o

que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que

tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter

sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que

aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha

mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do

filho.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das

Letras , 2011, p. 48-9 (com adaptações) .

Acerca do texto, julgue os itens a seguir.

Depreende-se do texto que o narrador se ressente do fato de

momentos marcantes de sua adolescência não terem sido

guardados, na memória, por seu pai.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Tipologia textual

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q2.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o 

TCE/RO reuniu, em sua sede, em Porto Velho, gestores de 

unidades de conservação da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento para tratar da auditoria operacional nessas 

unidades. Essa ação integra acordo firmado em âmbito nacional 

pelos TCEs da Amazônia Legal e pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

Na oportunidade, os auditores do TCE/RO explicaram 

que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo, 

assemelhando-se a uma assessoria aos órgãos jurisdicionados, 

com o objetivo de apontar soluções para possíveis problemas 

ou falhas que sejam identificadas. 

Eles também mencionaram a importância do esforço 

conjunto que está sendo feito pelos TCs, cujo objetivo é traçar 

um diagnóstico sobre a gestão sustentável de zonas de



preservação da floresta amazônica, estudando e analisando as 

principais ações do governo para a proteção do patrimônio 

ambiental e identificando boas práticas das instituições 

envolvidas.

Idem, ibidem.

Julgue os itens que se seguem, relativos às informações e estruturas

linguísticas do texto acima.

O emprego do pretérito em “reuniu” (L.2), “explicaram” (L.8)

e “mencionaram” (L.13) tipifica trechos narrativos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q3.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, que trata

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

In: Internet: www.planalto.gov.br (com adaptações).

Com base no texto, julgue os itens .

A grafia correta da forma verbal derivada do nome

“individuais” (■.2) é individualizar.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q4.

O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém 

escolhe ter havido o saque de Troia; com efeito, a deliberação 

não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois 

o passado não pode não ter sido. Agatão está certo ao escrever: 

“Pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado: 

fazer que o que foi não tenha sido”. 

Em outras palavras, a necessidade do passado se 

contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da 

indeterminação do futuro. O possível está, portanto, articulado 

ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do 

futuro, que, em si mesmo, é contingente porque depende de 

nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, todavia, que,



uma vez feita a escolha entre duas alternativas contrárias e 

realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se 

transforma em um passado necessário, de tal maneira que nossa 

ação determina o curso do tempo. É essa passagem do 

contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação 

humana um peso incalculável.

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora

Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

acima, julgue os itens a seguir.

O emprego do acento gráfico nos vocábulos “próprio” e

“decorrência” atende à mesma regra de acentuação gráfica.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q5.

Mesmo com os avanços na área de segurança, os

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos

crimes.

O estudo revela que, com a prosperidade da economia

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte

dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para

disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são

públicas ou privadas.

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da

própria situação: 51% não entendem como funcionam os

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails

suspeitos.



Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam

mantidos, caso a expressão “Mesmo com os” (L.1) fosse

substituída por A despeito dos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q6.

Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo.

Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela

me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os livros

que ela não lia.

Até que veio para ela o magno dia de começar a

exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente,

informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de

Monteiro Lobato.

Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se

ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. E

completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu

passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria.

Até o dia seguinte eu me transformei na própria

esperança de alegria: eu não vivia, nadava devagar em um mar

suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte,

fui à sua casa, literalmente correndo. Não me mandou entrar.

Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado

o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para

buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança

de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar

pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de

Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o

dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha

vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando

pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez.

Clarice Lispector. Felicidade clandestina. In: Felicidade clandestina:

contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, referentes às ideias e às estruturas

linguísticas do texto acima.

Na linha 16, o acento indicativo de crase em “à sua casa” é

obrigatório, uma vez que o vocábulo “casa” está especificado

pelo pronome “sua” e o verbo ir — “fui” — exige a

preposição a.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q7.



Mesmo com os avanços na área de segurança, os

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos

crimes.

O estudo revela que, com a prosperidade da economia

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte

dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para

disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são

públicas ou privadas.

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da

própria situação: 51% não entendem como funcionam os

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails

suspeitos.

Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

A partícula “se”, tanto na linha 33 quanto na linha 34, introduz

circunstância condicional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q8.

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu 

pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro 

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando 

você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai 

com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro 

dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como 

funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse 

algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo



sobre as coisas que se conversam com uma criança de três 

anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a 

imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai 

bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias 

antigas que não vi mais que cinco vezes na vida. 

Quando me lembro do meu pai me proibindo de 

mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me 

pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança 

que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que 

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a 

meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos 

que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o 

que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que 

tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter 

sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que 

aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha 

mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do 

filho.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das

Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto,

julgue os próximos itens.

Nas linhas 21 e 22, a substituição das vírgulas por travessões

manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q9.

A Constituição Federal de 1988 prevê que o cidadão

que comprovar insuficiência de recursos tem direito a

assistência jurídica integral e gratuita. Em outras palavras, o

brasileiro ou o estrangeiro que não tiverem condições de pagar

honorários de um advogado e os custos de um processo têm à

disposição a ajuda do Estado brasileiro, por meio da defensoria

pública.

Podem ter acesso ao serviço pessoas com renda

familiar inferior ao limite de isenção do imposto de renda.

No entanto, se esse patamar for ultrapassado, o

ind ivíduo deve comprovar que tem gastos

extraordinários, como despesas com medicamentos

e alimentação especial.

A assistência gratuita inclui orientação e defesa

jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres,

prevenção da violência e patrocínio de causas perante o Poder

Judiciário — desde o juiz de primeiro grau até as instâncias

superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF). Com

a assistência jurídica gratuita, o indivíduo conhece um pouco

mais sobre seus direitos e deveres e tem acesso à justiça para

exercer sua cidadania.

Internet: www.brasil.gov.br (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, referentes à estrutura linguística e às ideias

do texto acima.

A supressão do acento gráfico da forma verbal “têm” (L.5) não 

prejudicaria a correção gramatical do período, uma vez que o 

verbo pode apresentar concordância com a ideia singular de



“brasileiro” (L.4) ou de “estrangeiro” (L.4) ou com a ideia 

plural de “o brasileiro ou o estrangeiro” (L.3-4).

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q10.

O Ministério Público Federal impetrou mandado de

segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão

plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante

para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre

em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume

a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se

ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta,

colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do

auxílio do intérprete.

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária

do tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas

indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que

essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua da

sociedade envolvente, que, no caso, é a portuguesa. É que,

conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é

nativo. Se, para o aspecto exterior da linguagem, que é a sua

expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a

propriedade devida, com razão mais forte a dificuldade se

impõe para o raciocínio adequado que deve balizar um

depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de

testemunha ou de acusado.

No que interessa a este estudo, entre os modelos

normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo de

direitos humanos significa a existência de norma na Declaração

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das

Nações Unidas, que provê um regime de tolerância linguística,

garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma

específica, isto é, protegem-se, imediatamente, outros direitos

fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de

reunião, de associação, de privacidade e do devido processo

legal, e apenas mediatamente o direito linguístico; já o modelo

dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.º 169 da

Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção

imediata de direitos de desenvolvimento da personalidade,

tais como oportunidade econômica, educação e saúde, e,

mediatamente, de direitos linguísticos.

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se

tanto em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela

referida ao direito de liberdade de expressão na própria língua

e também ao direito do indígena de falar sua própria língua por

força do seu direito ao desenvolvimento de sua personalidade.

Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou,

expressamente, norma específica que protege as línguas

indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que

as normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção

tem a ver com a ideia maior da própria cultura, que se compõe

das relações entre as pessoas com base na linguagem.

Paulo Thadeu Gomes da Silva. Direito linguístico: a propósito de uma

decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9,

p. 183-7, fev./2011. Internet: http://6ccr.pgr.mpf.gov.br (com adaptações).

Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens

subsecutivos.



A substituição da expressão “em qual” (L.5) por que

preservaria a correção da estrutura sintática do texto.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Significação das palavras

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - AUDITORIA / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q11.

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.

Depreende-se da leitura do fragmento III que a expressão 

“única resposta do outro lado da linha” (L.13) está empregada



em sentido figurado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q12.

Acerca da redação de correspondências oficiais, julgue os itens

seguintes.

Em documentos destinados ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o emprego do vocativo Excelentíssimo Senhor,

seguido do cargo, atende a regra de formalidade nas

comunicações oficiais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Política

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q13.

Considerando as relações entre a religião e a política no Brasil,

julgue os itens a seguir.

As posições contra homossexuais, negros e indígenas,

defendidas pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos

da Câmara dos Deputados, encontram apoio irrestrito em toda

a comunidade evangélica nacional.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Economia

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q14.

A civilização contemporânea é marcada, entre outros aspectos,

pelo acentuado desenvolvimento científico-tecnológico, que

acabou por se constituir no sustentáculo de um sistema produtivo

cada vez mais tecnicamente sofisticado e espacialmente

globalizado. As três décadas que separam a segunda metade dos

anos 40 do século passado e a crise do petróleo, em 1973,

assinalaram a Era de Ouro do século, momento em que a

expansão do conhecimento em escala, até então desconhecida,

acelerou, de modo exponencial, a capacidade de produzir,

ampliando sobremaneira o volume do comércio mundial, tal

como se vê na atualidade. Esse cenário explicitou a importância

da defesa da titularidade de inventos e de criações inovadoras,

processo que remete a patentes, marcas e a variadas formas de

propriedade. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

Na economia globalizada dos dias atuais, compete à Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de duas de 

suas agências especializadas — Organização Mundial do Comércio e Banco Internacional de Reconstrução e de Desenvolvimento —, a tarefa de coordenar a



concessão de 

cartas-patentes pelos Estados que a integram.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Sociedade

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE

Q15.

Para Andreas Knie, pesquisador do Centro de Inovação

para a Mobilidade e Mudança Social, a implementação das metas

de desenvolvimento sustentável definidas na Conferência Rio+20,

realizada em 2012, não ocorre com a intensidade e o ritmo

desejados. Para piorar, ainda passa ao largo do que o especialista

alemão considera ser sua pauta principal: o trânsito nas cidades.

Durante conferência para planejamento urbano sustentável e

mobilidade, Knie disse que o lobby da indústria automobilística,

responsável por 70% das emissões de CO2 no planeta, impossibilita

uma discussão mais séria acerca de transporte e poluição do ar.

O Globo, caderno Amanhã, 25/6/2013, p. 14 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema nele abordado, julgue os itens

seguintes.

O elemento desencadeador de recentes manifestações

populares em várias cidades brasileiras foi a majoração da

tarifa dos ônibus. Considerando o volume de engarrafamentos

de trânsito nos grandes centros urbanos brasileiros,

especialistas concordam que parte da solução do problema

viria da melhoria significativa dos transportes coletivos, com

a cobrança de tarifas compatíveis com o poder aquisitivo dos

usuários.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q16.

Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.



Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Tecnologia

Fonte: GESTãO DE PESSOAS - PEDAGOGIA / INPI / 2013 / CESPE

Q17.

A civilização contemporânea é marcada, entre outros aspectos,

pelo acentuado desenvolvimento científico-tecnológico, que

acabou por se constituir no sustentáculo de um sistema produtivo

cada vez mais tecnicamente sofisticado e espacialmente

globalizado. As três décadas que separam a segunda metade dos

anos 40 do século passado e a crise do petróleo, em 1973,

assinalaram a Era de Ouro do século, momento em que a

expansão do conhecimento em escala, até então desconhecida,

acelerou, de modo exponencial, a capacidade de produzir,

ampliando sobremaneira o volume do comércio mundial, tal

como se vê na atualidade. Esse cenário explicitou a importância

da defesa da titularidade de inventos e de criações inovadoras,

processo que remete a patentes, marcas e a variadas formas de

propriedade. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

No Brasil, a patente está vinculada aos denominados direitos

de propriedade industrial, cujas normas estão contidas em

instrumento aprovado pelo Congresso Nacional: a Lei da Propriedade Industrial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Energia

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q18.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas

ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse

assunto, julgue os próximos itens.

O desmatamento no estado de Rondônia aumentou com a

extração de carvão vegetal para a indústria siderúrgica da

região Sudeste.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q19.



Com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e

outras Drogas, julgue os itens a seguir.

Aos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira caberá propor

ações integradas de fiscalização e segurança urbana, no âmbito

dos municípios situados na faixa de fronteira.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Desenvolvimento sustentável

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q20.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas

ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse

assunto, julgue os próximos itens.

A expansão da fronteira agrícola a partir dos projetos de

colonização às margens da BR-364 favoreceu o desmatamento

em Rondônia.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Atualidades / Segurança

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q21.

Com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e

outras Drogas, julgue os itens a seguir.

O integrante do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP) que

fornecer informações atualizadas ao sistema antes do término

dos prazos do cronograma estabelecido pelo Ministério da Justiça, com vistas à adequação dos integrantes às normas e

procedimentos de funcionamento do sistema, terá preferência

no recebimento de recursos relacionados aos programas de

segurança pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q22.

The aging process affects us all at different rates. Some people 

of fifty-three, like the esteemed author, look a mere thirty-five, with 

sparkling brown eyes, a handsome gait and the virility of a steam train. 

Others, like the author’s friend Colin, look like little middle-aged men 

at twenty-one with middle-aged outlooks of set ways and planned 

futures. In women the former condition is common but women rarely 

suffer from the latter, being fired with the insatiable drive of ambition



for either an independent and distinguished career in a still 

male-dominated world, or a home and seven children by the time they 

are thirty followed by an independent and distinguished career as a 

Cheltenham councillor or a public relations agent for Jonathan Cape, in 

later life. 

No such luck for Charles Charlesworth, who was born on the 

14th of March, 1829, in Stafford. At the age of four Charles had a beard 

and was sexually active. 

In the final three years of his life his skin wrinkled, he 

developed varicose veins, shortness of breath, grey hair, senile dementia 

and incontinence. Some time in his seventh year he fainted and never 

gained consciousness. 

The coroner returned a verdict of natural causes due to old age.

Hugh Cory. Advanced writing with english in use. Oxford University Press, p. 34.

According to the text above,.

women around 30 have had distinguished careers in spite of living

in a male-dominated world.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos

Fonte: ANALISTA EM CIêNCIA E TECNOLOGIA JúNIOR / CNPq / 2011 / CESPE

Q23.

Scientists publish their original research in scientific

journals, which are fundamentally different from news

magazines. The articles in scientific journals are not written by

journalists — they are written by scientists. Scientific articles

are not sensational stories intended to entertain the reader with

an amazing discovery, nor are they news stories intended to

summarize recent scientific events, nor even records of every

successful and unsuccessful research venture. Instead, scientists

write articles to describe their discoveries to the community in

a transparent manner. Within a scientific article, scientists

present their research questions, the methods by which the

question was approached, and the results they achieved using

those methods. In addition, they present their analysis of the

data and describe some of the interpretations and implications

of their work. Because these articles report new work for the

first time, they are called primary literature. In contrast, articles

or news stories that review or report on scientific research

already published elsewhere are referred to as secondary.

The articles in scientific journals are different from

news articles in another way — they must undergo a process

called peer review in which other scientists (the professional

peers of the authors) evaluate the quality and merit of research

before recommending whether or not it should be published.

Internet: <www.visionlearning.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

In the text, the word “journals” (L.2) is the same as

newspapers.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Administração direta e indireta



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q24.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração direta e indireta.

A administração direta é constituída pelo conjunto de órgãos

e entidades administrativas submetidos a regime de direito

público para os quais foi atribuída a competência para o

exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas

do Estado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Autarquias

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q25.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista

e fundações públicas possuem personalidade jurídica própria

e integram a administração indireta.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Fundações públicas

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q26.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

A fundação pública de direito privado tem sua instituição

autorizada por lei específica, cabendo a lei complementar

definir as áreas de sua atuação.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Empresas públicas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q27.

A respeito das administrações direta e indireta, julgue os itens

seguintes.

As empresas públicas, por serem pessoas jurídicas de direito

privado, estão sujeitas à falência.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Sociedade de economia mista

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q28.

Julgue os próximos itens, relativos à legislação administrativa.

Atualmente, a TELEBRAS integra a administração direta, só

podendo contratar servidores por intermédio de concurso

público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Entidades paraestatais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q29.

A respeito da administração direta e indireta e dos conceitos de

centralização e descentralização, julgue os próximos itens.

Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado que

integram a administração indireta, não podem exercer atividade

de natureza lucrativa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Agências Reguladoras

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q30.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração direta e indireta.

As agências executivas diferenciam-se das agências

reguladoras, entre outros aspectos, pela circunstância de não

terem, como principal função, exercer controle sobre

particulares prestadores de serviços públicos, mas sim a de

exercer atividade estatal de forma descentralizada.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q31.



Julgue os itens subsecutivos, referentes a atos administrativos.

De acordo com a corrente dominante na literatura, o motivo é

requisito de validade do ato administrativo, denominado

pressuposto objetivo de validade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Vinculação e discricionariedade

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q32.

Julgue os itens subsequentes, referentes aos atos administrativos.

Ato vinculado é aquele analisado apenas sob o aspecto da

legalidade; o ato discricionário, por sua vez, é analisado sob o

aspecto não só da legalidade, mas também do mérito.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação e invalidação

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q33.

Julgue os itens subsequentes, referentes aos atos administrativos.

O fundamento da prescrição administrativa reside no princípio

da conservação dos valores jurídicos já concretizados, visando

impedir, em razão do decurso do prazo legalmente fixado, o

exercício da autotutela por parte da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Conceitos

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q34.

Acerca das normas que disciplinam o contrato administrativo,

julgue os itens que se seguem.

Diante da indisponibilidade da coisa pública, o ente público

fica impossibilitado de comprar determinado bem mediante

contrato verbal.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Peculiaridades e interpretação

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE



Q35.

A respeito de ato administrativo e contrato de gestão, julgue os itens

a seguir.

O contrato de gestão é uma espécie contratual mediante a qual

entidades ou órgãos da administração pública contratam

empresas especializadas em gestão pública com a finalidade de

estabelecer metas administrativas e um modelo de gestão

adequado para alcançá-las.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Formalização

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q36.

Julgue os itens subsequentes, relativos a contratos administrativos.

O resumo do instrumento de contrato deve ser publicado na imprensa oficial no prazo máximo de vinte dias, contados a partir do

quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Execução

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q37.

Acerca das normas que disciplinam o contrato administrativo,

julgue os itens que se seguem.

Em casos de faltas contratuais por parte do contratado, é

assegurado ao ente contratante o direito de intervir na

execução do contrato, de modo a garantir a continuidade de um

serviço público considerado essencial à sociedade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução; Revisão e rescisão

Fonte: ADMINISTRAçãO GERAL - ADMINISTRAçãO / INPI / 2013 / CESPE

Q38.

Em relação à gestão de contratos e convênios no setor público,

julgue os próximos itens.

É viável a subcontratação do contrato administrativo

celebrado pela administração pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal - Lei n.o 9.784/99

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q39.

Acerca do processo administrativo, julgue os próximos itens.

Caso o ministro da Justiça concedesse refúgio a estrangeiro,

após regular processo administrativo, e, em seguida, fosse

constatado ter havido vício nesse processo, que torne ilegal o

refúgio concedido, o ministro não poderia anular o seu próprio

ato, devendo tal anulação ser realizada pela via judicial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 e suas alterações

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q40.

Com relação aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

Aos servidores titulares de cargos efetivos é vedada a

percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de

previdência próprio de que eles desfrutem.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q41.

Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.

Cabe ao órgão licitante garantir a igualdade entre os

competidores durante todo o certame, a fim de assegurar a

isonomia, que é um princípio basilar do processo licitatório.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Autorização

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAçãO / ANTT / 2013 / CESPE

Q42.

No que diz respeito às normas para outorga e prorrogações das

concessões e permissões de serviços públicos e com base na Lei n.º 9.074/1995, julgue os itens a seguir.

Se determinada empresa privada pretender transportar carga

por meio rodoviário, ela só poderá fazê-lo se lhe for concedida

autorização.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Permissão

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q43.

Julgue os próximos itens, relativos à administração pública e aos

serviços públicos.

O serviço de transporte coletivo prestado por empresa de

ônibus mediante permissão constitui exemplo de serviço

público impróprio.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Concessão

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q44.

Julgue os itens a seguir a respeito do regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos.

A concessão de obras e serviços em vias federais somente

poderá ser realizada mediante lei de autorização; já o

transporte de cargas rodoviário e o aquaviário independem de

concessão.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos e deveres

Individuais e Coletivas

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q45.

Julgue os itens subsequentes, com relação aos direitos e garantias

fundamentais, aos remédios constitucionais e à aplicabilidade das

normas constitucionais.

Considerando-se que o art. 5.º da CF prevê que todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no

país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à

igualdade, à segurança e à propriedade, é correto afirmar que

aos estrangeiros não residentes no Brasil não se garantem esses

direitos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Sociais



Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q46.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A CF expressamente estabelece serem direitos sociais a

educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar e a proteção

à infância e à adolescência, além da assistência aos deficientes,

na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Nacionalidade

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q47.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a

nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do

presidente da República, na condição de chefe de Estado, com

a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem

sua decisão.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Políticos

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO PGPE 1 / Ministério da Saúde / 2013 / CESPE

Q48.

No que se refere a direitos e garantias fundamentais; direitos

sociais, políticos e de nacionalidade; e direitos e deveres individuais

e coletivos, julgue os itens seguintes. Nesse sentido, considere que

a sigla CF, sempre que for utilizada, se refere a Constituição Federal de 1988.

Os direitos políticos constituem um conjunto de regras que

disciplinam as formas de atuação da soberania popular e são

um desdobramento do princípio democrático, segundo o qual,

todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por

meio de representantes eleitos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios Fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q49.



A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988 (CF)

e dos princípios fundamentais nela dispostos, julgue os próximos

itens.

Embora os valores da livre iniciativa não estejam incluídos

entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, a CF reserva à livre concorrência a qualidade de regra

programática sobre a qual se assentam as ordens econômica e

social.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / União

Fonte: ADMINISTRADOR / TJ/RR / 2012 / CESPE

Q50.

A respeito da organização político-administrativa do Estado Federal Brasileiro, julgue o item abaixo.

Os estados, o Distrito Federal e os municípios têm assegurada

participação no resultado da exploração de petróleo ou gás

natural, de outros recursos minerais em seus respectivos Territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona

econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa

exploração.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Estados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q51.

Acerca do Estado federal brasileiro, tendo como referência a Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.

A CF atribui ao Distrito Federal competências legislativas

reservadas aos estados e aos municípios, como, por exemplo,

a de organizar seu Ministério Público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Municípios

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q52.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado

brasileiro, julgue os itens a seguir.

Os municípios contam com os Poderes Legislativo e Executivo, com cargos para os quais há eleição, na qual votam

seus eleitores, mas não com Poder Judiciário próprio.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder legislativo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q53.

Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

seguem.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público serão processados e

julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder executivo

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q54.

Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

seguem.

Insere-se na esfera das competências privativas do Poder Executivo da União e dos estados a iniciativa de, a

requerimento do tribunal interessado, propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão

judiciárias.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder judiciário

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q55.

Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

seguem.

Processar e julgar membro de tribunal regional federal, de

tribunal regional eleitoral e do trabalho, nos crimes comuns,

cabe originariamente ao Superior Tribunal de Justiça.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Direito Constitucional / Ordem Econômica e Financeira / Serviços Públicos / Atuação do Poder Público

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q56.

Acerca da organização da administração pública, julgue os itens a

seguir.

O Estado poderá intervir no domínio econômico quando, na 

forma da lei, isso se mostrar necessário diante de relevante



interesse coletivo.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Noções de administração financeira

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q57.

A respeito de orçamento público, julgue os itens seguintes.

Historicamente, o orçamento inglês é importante por esboçar

as convicções de natureza técnico-jurídica desse instrumento

e por difundir a instituição orçamentária para outras nações.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Noções de contabilidade pública / Registros contábeis de operações típicas em unidades orçamentárias ou administrativas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q58.

Julgue os próximos itens, relativos a receitas e despesas públicas.

Por meio da classificação institucional, pode-se identificar o

responsável pela programação da despesa pública.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Noções de contabilidade pública / Inventário: material permanente e de consumo

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - CONTáBIL / PREVIC / 2011 / CESPE

Q59.

Julgue os itens que se seguem, relativos à prática contábil.

Se a economia em que se encontra determinada empresa passar

por um período inflacionário, o método PEPS (primeiro que

entra, primeiro que sai) de avaliação dos estoques produzirá

um estoque final menor do que o avaliado por outros métodos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Princípios orçamentários

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q60.

Acerca dos princípios orçamentários, da técnica e da classificação

orçamentária, julgue os itens seguintes.



É vedada a vinculação de qualquer tipo de receita tributária a

órgão, fundo ou despesa, conforme o princípio da não afetação

da receita.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Diretrizes orçamentárias

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q61.

Julgue o item seguinte, acerca do Ministério Público (MP).

Caso o MP deixe de elaborar e encaminhar sua proposta

orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes

orçamentárias, caberá ao Poder Legislativo considerar, para

fins de consolidação da proposta orçamentária anual, a média

dos valores destinados ao MP nos últimos cinco anos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Processo orçamentário

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q62.

A respeito do ciclo orçamentário, que é uma premissa utilizada pela SOF para nortear o desenvolvimento do seu processo de trabalho de

elaboração da proposta orçamentária em cada exercício, e das

técnicas orçamentárias disponíveis para elaboração do orçamento

público, julgue os itens subsecutivos.

Nos termos da CF, o ciclo orçamentário desdobra-se em oito

fases, cada uma com ritmo próprio, finalidade distinta e

periodicidade definida.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q63.

Com relação às formas e dimensões da intervenção da

administração na economia e às funções do orçamento público,

julgue os itens seguintes.

A utilização, pela autoridade governamental, do orçamento

público, instrumento para o controle político ou planejamento

administrativo, depende da fase por que passe a economia. Se

a política econômica em curso convergir para o

expansionismo, deverá imperar a função controle, se ela estiver

em momento contracionista, no entanto, deverá ser reforçada

a função planejamento.

• CERTO



• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / SIDOR, SIAFI

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q64.

O SIAFI, que é responsável pela execução orçamentária e

financeira dos recursos públicos do governo federal e por garantir

a integridade da informação inserida na base de dados, possui

regras claras de controles e de auditores contábeis. A respeito das

conformidades no SIAFI, julgue os itens seguintes.

No SIAFI, há mecanismos de segurança de dados que

preservam a imutabilidade dos documentos, ou seja, o sistema

não permite a alteração de documento registrado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Receita pública / Categorias

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q65.

Com relação às receitas públicas e à atividade do governo nas

finanças públicas, julgue os itens a seguir.

As receitas de alienação de bens apreendidos ou caucionados

são classificadas na categoria econômica denominada receitas

correntes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Receita pública / Fontes e estágios

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q66.

Julgue o próximo item, relativo à receita pública.

Para efetuar o lançamento de uma receita, o servidor

competente para exercer tal atividade deve verificar a

ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;

confirmar o cálculo do montante devido e identificar o sujeito

passivo da obrigação, entre outros.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Receita pública / Dívida ativa

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q67.



Julgue os itens subsecutivos, referentes a receitas e despesas

públicas.

Os créditos da fazenda pública, de natureza tributária ou não

tributária, serão reconhecidos como receita do exercício em

que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Despesa pública / Categorias

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q68.

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2013, consta crédito

para o Ministério da Justiça relativo ao início da construção de um

prédio, onde será instalada uma nova secretaria do órgão. Há

previsão de pagamentos a serem realizados em parcelas durante a

execução da obra, que será concluída em 2014.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, julgue os

próximos itens, com base na legislação vigente.

A característica da despesa apresentada indica que a ação

orçamentária é classificada como uma operação especial.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Despesa pública / Estágios

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q69.

Na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2013, consta crédito

para o Ministério da Justiça relativo ao início da construção de um

prédio, onde será instalada uma nova secretaria do órgão. Há

previsão de pagamentos a serem realizados em parcelas durante a

execução da obra, que será concluída em 2014.

Considerando a situação hipotética acima apresentada, julgue os

próximos itens, com base na legislação vigente.

O empenho para a realização da obra deverá ser realizado na

modalidade global.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Suprimento de fundos

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q70.

Com relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira(SIAFI), à Conta Única do Tesouro e ao suprimento de fundos,

julgue os itens seguintes.



A utilização do cartão de pagamento do governo federal como

mecanismo de movimentação financeira de suprimento de

fundos dispensa a emissão prévia do empenho da despesa.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Restos a pagar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRT 10ª / 2013 / CESPE

Q71.

Com relação ao disposto na Lei n.º 4.320/1964, julgue os itens a

seguir.

No registro dos restos a pagar, dadas as limitações

operacionais para a discriminação das despesas em

processadas e não processadas, dispensa-se a distinção quanto

às características da despesa não paga, sendo exigido apenas o

registro contábil agregado.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / Despesas de exercícios anteriores

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q72.

Em relação a despesas públicas, julgue os próximos itens.

As despesas a pagar de exercícios encerrados que não foram

processadas na época própria e os restos a pagar com

prescrição interrompida são casos de despesas de exercícios

anteriores.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Orçamento público / A conta única do Tesouro

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q73.

A Conta Única do Tesouro é o mecanismo que permite a

movimentação online de recursos financeiros dos órgãos e

entidades vinculados ao SIAFI em conta unificada. A respeito dessa

conta, julgue os próximos itens.

A conciliação bancária da Conta Única do Tesouro Nacional

consiste na compatibilização mensal, por grupo de

despesas, dos lançamentos contábeis efetuados no SIAFI com

a movimentação registrada no extrato de depósito do governo

federal – Conta Única – STN, fornecido pelo sistema de

informação do Banco do Brasil S.A.

• CERTO

• ERRADO



Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Licitação / Dispensa e inexigibilidade

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q74.

Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

poderá adotar a dispensa de licitação para a contratação de

pessoa física ou jurídica, com o objetivo de restauração de

objetos históricos com autenticidade certificada da época do Império.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Licitação / Pregão

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q75.

Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.

Para garantir a agilidade na contratação de bens e serviços pela

modalidade pregão, a administração pública poderá redigir o

edital de forma a limitar o processo licitatório a uma pequena

quantidade de participantes.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Licitação / Contratos e compras

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q76.

Com referência ao sistema de registro de preços e à modalidade de

licitação denominada pregão, julgue os seguintes itens.

Caso determinado órgão federal deseje realizar contratação de

serviço comum pelo sistema de registro de preços, não será

possível, nesse caso, a adoção da modalidade de pregão.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Licitação / Modalidades

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q77.

Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.

Para a contratação de serviços de engenharia, a utilização da 

modalidade concorrência será obrigatória quando o valor 

global estimado do contrato for superior a seiscentos e



cinquenta mil reais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Convênios e termos similares

Fonte: ESPECIALISTA EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ANALISTA SUPERIOR - ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q78.

Em relação a convênios e termos similares, julgue os itens que se seguem.

No contrato de credenciamento é estabelecida competição para a escolha de um número limitado de organizações particulares que serão habilitadas para

prestar um serviço público.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Matemática financeira / Regra de três simples e composta

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q79.

Suponha que determinado servidor público esteja revisando um texto de 10

páginas e que cada página contenha 36 linhas completamente digitadas. Considere ainda que, ao revisar o texto, o servidor encontre em média um

erro tipográfico a cada 4 linhas revisadas. Com base nessas informações,

julgue os itens seguintes.

Se cada página desse texto fosse reduzida a 30 linhas, ele passaria a

ter 12 páginas no total.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Matemática financeira / Juros simples e compostos: capitalização e desconto

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q80.



A figura acima ilustra um terreno limitado pela poligonal ABCDE em que os ângulos internos nos vértices A, B e C são retos; as medidas

dos lados estão mostradas na figura. Para a construção de uma cerca nos limites do terreno, uma empresa recebeu R$ 100.000,00, que

foram pagos no início da obra. Para cada x inteiro e

representa a porcentagem do comprimento total da cerca que

foi construída em x meses. Considerando essas informações e 1,17 como valor aproximado para 1,044, julgue os itens que se seguem.

Se a empresa tivesse aplicado, no momento do recebimento, o valor recebido à taxa de juros compostos de 4% ao mês, então, ao

término da construção, os juros auferidos por essa aplicação seriam superiores a R$ 20.000,00.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Matemática financeira / Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente

Fonte: ANALISTA DE ORçAMENTO / MPU / 2010 / CESPE

Q81.

Um título cujo valor de face é de R$ 1.000,00 está sendo colocado

à venda pelo emissor, um ano antes do seu vencimento, por R$ 860,00. Considerando essa situação, julgue os itens que se

seguem.

A taxa de juros efetiva da operação apresentada é de 15%

ao ano.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Matemática financeira / Percentagens

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / TELEBRAS / 2013 / CESPE

Q82.

Suponha que determinado servidor público esteja revisando um texto de 10 

páginas e que cada página contenha 36 linhas completamente digitadas. Considere ainda que, ao revisar o texto, o servidor encontre em média um



erro tipográfico a cada 4 linhas revisadas. Com base nessas informações, 

julgue os itens seguintes.

Se, ao revisar determinada página, o servidor encontrar um erro

tipográfico em cada uma das 6 primeiras linhas revisadas, é correto

afirmar que apenas 10% das linhas restantes conterá erros tipográficos.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Conceitos e ferramentas de gestão de recursos humanos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q83.

Acerca de gestão de pessoas e comportamento organizacional,

julgue os itens a seguir.

Os processos e as práticas relacionados à gestão de pessoas nas

organizações públicas têm sofrido mudanças em virtude do

impacto das novas tecnologias de informação e comunicação

sobre as estruturas administrativas e as competências

profissionais.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Funções básicas de recursos humanos, provimento, capacitação, avaliação, retenção de talentos, benefícios, gratificações,

pagamento e controle

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q84.

Acerca das atribuições e dos objetivos do órgão de recursos

humanos (RH), julgue os itens seguintes.

No contexto dos processos de agregar pessoas, percebe-se que

as organizações públicas sempre desconsideram o perfil

profissional e a formação acadêmica durante a alocação de

novos servidores em seus postos de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administração / Regimes de trabalho dos servidores e a legislação aplicável

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q85.

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

itens que se seguem.

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor

estável, deverá ele ser reintegrado, e o eventual ocupante da

vaga, se for estável, deverá ser reconduzido ao cargo de

origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo

ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao

tempo de serviço.



• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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