Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados
Fonte: TéCNICO EM SEGURANçA DO TRABALHO / CORREIOS / 2017 / IADES

Q1.
Mensagem
Quando o carteiro chegou
E o meu nome gritou
Com uma carta na mão
Ante surpresa tão rude
Nem sei como pude chegar ao portão
Lendo o envelope bonito
O seu sobrescrito eu reconheci
A mesma caligrafia que me disse um dia
“Estou farto de ti”
Porém não tive coragem de abrir a mensagem
Porque, na incerteza, eu meditava
Dizia: “Será de alegria, será de tristeza?”
Quanta verdade tristonha
Ou mentira risonha uma carta nos traz
E assim pensando, rasguei sua carta e queimei
Para não sofrer mais.
CABRAL, Aldo; NUNES, Cícero. Disponível em: <https://www.letras.
mus.br/maria-bethania/112663/>. Acesso em: 24 out. 2017.
Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a
alternativa correta.
•

A) O título está relacionado ao conteúdo da carta lida
pelo destinatário.

•

B) O carteiro, ao anunciar a sua chegada, alterou
emocionalmente a rotina do destinatário.

•

C) A carta entregue pelo carteiro era esperada pelo
destinatário.

•

D) Ao ler a carta, o destinatário reconheceu a letra do
remetente, com o qual já havia se relacionado.

•

E) Depois de lida, a carta foi rasgada e queimada pelo
destinatário.
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Q2.
Experiência positiva estimula uso de chip para rastrear gado no Brasil
(5/12/2011) O Brasil tem um dos maiores rebanhos
bovinos do mundo, com cerca de 200 milhões de cabeças, e
exporta aproximadamente 2 bilhões de reais (US$ 1,3 bilhões)
em carne por ano. A indústria eletrônica no Brasil, por outro
lado, representa apenas 1,9 por cento do Produto Interno Bruto
(PIB) do País. Mas isso pode estar prestes a mudar.
No início [de 2011], a empresa pública brasileira
CEITEC S.A. (Centro de Excelência em Tecnologia
Eletrônica Avançada), relatou que seu chip de identificação
por radiofrequência (RFID) nacional, conhecido como o
“chip do boi”, completou com sucesso um teste de campo
de 12 meses conduzido pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI). O estudo envolveu o
rastreamento de 2.500 bois em fazendas dos estados de
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (...).

Isso foi uma notícia boa, tanto para os pecuaristas
brasileiros quanto para a indústria emergente de
semicondutores do País. “Atualmente, os agricultores no
Brasil devem identificar o seu gado, mas não há nenhuma
obrigação de que eles utilizem RFID para fazê-lo”, diz
Marcelo Lubaszewski. “No entanto”, acrescenta, “o governo
recomenda RFID como uma forma eficiente para apoiar os
requisitos do cliente”. A razão para o uso de RFID é a
segurança, a qualidade e a exportação da carne, segundo ele.
“Os clientes, em geral, querem saber tudo a respeito do que
estão comprando e a melhor maneira de acompanhar a
história do gado é por algum tipo de meio eletrônico”.
ZAINO, Jennifer.< Disponível em: http://brasil.rfidjournal.com/noticias/
vision?9012/1>. Acesso em: 24 nov. 2015 (fragmento), com adaptações.
Com base nas informações do texto e nas relações entre as
partes que o constituem, assinale a alternativa correta.
•

A) Os parágrafos estão dispostos de maneira a
desenvolver uma sequência temporal de
acontecimentos, o que permite classificar o texto
como predominantemente narrativo.

•

B) O primeiro parágrafo estrutura-se basicamente em
torno de uma relação de causa e consequência, pois
expõe inicialmente dados quanto ao comércio da
carne de gado no Brasil e, em seguida, apresenta o
resultado natural dos investimentos nesse mercado: a
expansão da área de eletrônica no País.

•

C) O período “Mas isso pode estar prestes a mudar.”
(linha 6) cumpre duas funções: retomar o conteúdo
dos períodos anteriores e antecipar a análise
desenvolvida nos parágrafos seguintes.

•

D) O segundo parágrafo relaciona-se apenas indiretamente
com o anterior, pois não apresenta elementos que
justifiquem a declaração contida no período “Mas isso
pode estar prestes a mudar.” (linha 6).

•

E) A principal justificativa para a informação contida no
período que abre o terceiro parágrafo encontra-se no
parágrafo anterior.
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Q3.
Novo portal do CREMEB disponibiliza pesquisa de médicos com foto
Segurança e praticidade. É o que oferece o novo portal do
Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia
(CREMEB), no ar a partir de hoje (18/01/16). A ferramenta está
mais dinâmica e moderna, com uma série de novos serviços para
os profissionais, empresas de saúde e cidadãos. Entre as
novidades, essa nova versão disponibiliza, para eventuais
consultas gratuitas, as fotos dos médicos em suas fichas
curriculares como forma de combater o exercício ilegal da
medicina.
Com um layout (formato) que facilita a navegação, o novo
portal, que continua no mesmo endereço eletrônico
(www.cremeb.org.br), conta com uma área para clipping
(recorte) das principais notícias de saúde locais e nacionais, além
de informações relevantes do próprio Conselho, a exemplo de
cursos gratuitos de qualificação. “A nossa intenção é oferecer
mais comodidade aos profissionais e engajar o cidadão, fazendo
com que ele se aproxime e contribua conosco”, ressalta o
presidente da entidade, conselheiro José Abelardo de Menezes.

Acompanhando a tendência dos acessos mobile, a nova
ferramenta foi desenvolvida em formato responsivo. Ou seja, o
site muda a sua aparência e disposição com base no tamanho da
tela do usuário. Assim, médicos, pessoas jurídicas e os cidadãos
terão acesso a todo o conteúdo do portal sem que haja perda de
qualidade, independentemente do local onde eles estejam
acessando, seja pelo computador, celular ou tablet. “Quem
acessar do celular, por exemplo, não precisa mais utilizar
recursos de zoom (ampliação) para ler a página na íntegra”,
ressalta Dr. Abelardo.
Disponível em: <http://www.noticialivre.com.br/index.php/destaque/45324
-novo-portal-do-cremeb-disponibiliza-pesquisa-de-medicos-com-foto>.
Acesso em: 23 set. 2017, com adaptações.
Com base apenas no trecho “Assim, médicos, pessoas
jurídicas e os cidadãos terão acesso a todo o conteúdo do
portal sem que haja perda de qualidade, independentemente
do local onde eles estejam acessando” (linhas de 22 a 25) e
nas questões relacionadas à regência, à concordância e ao uso
do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta.
•

A) O autor, se julgasse conveniente, poderia empregar,
logo após o vocábulo “cidadãos”, qualquer uma das
seguintes formas: baianos ou baianas, sem alteração
na correção gramatical do trecho.

•

B) O trecho “terão acesso a todo o conteúdo do portal”
poderia ser substituído pela construção poderão
acessar à todo o conteúdo do portal, sem alteração
na correção gramatical.

•

C) Caso o autor resolvesse empregar no plural o
vocábulo “perda”, o verbo “haja” deveria ser
substituído pela forma hajam.

•

D) No lugar da construção “sem que haja perda de
qualidade”, o autor poderia empregar a redação sem
que seja perdida a qualidade, sem alteração na
correção gramatical do trecho.

•

E) Uma redação mais apropriada para a construção
“onde eles estejam acessando” seria na qual eles
estejam acessando.
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Q4.
PROERD
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (PROERD), da Polícia Militar, tem foco na
prevenção e na conscientização dos alunos, alertando-os a
respeito dos malefícios das drogas lícitas e ilícitas e quanto
à conduta associada à violência.
A iniciativa foi criada no Distrito Federal, em 1998, e já
beneficiou mais de 500 mil jovens, contribuindo com ações
integradas para manter crianças e jovens longe das drogas e da
violência. Policiais com formação em psicologia, assistência
social e outras áreas de ciências comportamentais se
aproximam da classe estudantil, indo para dentro das salas de
aula, e conseguem evitar que muitos alunos se envolvam com
as drogas.
Ao final do trabalho realizado nas escolas, a PMDF
promove uma formatura, ocasião em que todos os beneficiados
pelo programa se juntam para celebrar os bons resultados
obtidos com a parceria entre escolas, comunidade e polícia.

Disponível em: <http://www.criancacandanga.df.gov.br/proerd-programa-deresistencia-as-drogas-e-a-violencia-pmdf/>. Acesso em: 8 set. 2017, com adaptações.
A respeito das regras de ortografia e de acentuação gráfica
vigentes, assinale a alternativa correta.
•

A) Caso o autor resolvesse apenas substituir a expressão
“O Programa Educacional de Resistência às Drogas e
à Violência (PROERD)” (linhas 1 e 2) pela
construção As ações do Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), a
forma verbal “tem” (linha 2) deveria ser acentuada.

•

B) O vocábulo sublinhado no período “A iniciativa foi
criada no Distrito Federal, em 1998, e já beneficiou
mais de 500 mil jovens, contribuindo com ações
integradas para manter crianças e jovens longe das
drogas e da violência.” (linhas de 6 a 9) poderia ser
substituído corretamente pela locução afim de.

•

C) Os termos assistênte e ciêntificamente seguem as
regras de acentuação gráfica por derivarem dos
vocábulos sublinhados no trecho “Policiais com
formação em psicologia, assistência social e outras
áreas de ciências comportamentais” (linhas 9 e 10).

•

D) No lugar dos termos sublinhados no trecho “todos os
beneficiados pelo programa se juntam para celebrar os
bons resultados obtidos” (linhas de 15 a 17), poderia ser
empregado corretamente o vocábulo hêxitos.

•

E) A redação apartir da parceria entre escolas,
comunidade e polícia poderia ser empregada
corretamente no lugar do trecho “com a parceria
entre escolas, comunidade e polícia.” (linha 17).
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Q5.
No exército, a regra da disciplina obriga o soldado a se
levantar às cinco da manhã. Mas, no asilo, a regra do repouso
faz com que se deixe o idoso dormir. Ora, disciplina é
princípio? É, sem disciplina a vida é ruim. E quanto ao
repouso, é princípio? É, porque sem repouso a vida também é
ruim. E aí percebemos que ela continua. Não basta mapear a
complexidade, é preciso escolher e, quanto maior for a lucidez
para mapear a complexidade, mais complicada é a escolha. [...]
O que quero dizer? Que diante dessa complexidade, é
preciso “dar a cara a tapa”. É preciso escolher. Não podemos
nos contentar e dizer: “existe uma grande complexidade e,
portanto, não vou sair do meu lugar”. Precisamos afirmar: “isto
é melhor do que aquilo. Entre disciplina e repouso, ficamos
com a disciplina. Entre transparência e sigilo, ficamos com a
transparência. Entre confiança e desconfiança, ficamos com a
confiança”, por razões que a filosofia ajuda a encontrar.
CORTELLA, Mario Sergio; FILHO, Clóvis de Barros. Ética e vergonha na
cara! Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 2014 (fragmento), com adaptações.
Acerca dos mecanismos de coesão textual, assinale a alternativa correta.
•

A) No trecho “Mas, no asilo, a regra do repouso faz com que se deixe o idoso dormir.” (linhas 2 e 3), o conector sublinhado possui o mesmo campo
semântico de logo, podendo ser por este substituído.

•

B) Na oração “‘isto é melhor do que aquilo’” (linhas 12 e 13), os termos sublinhados podem ser substituídos, nessa ordem, por isso e isto, sem
prejudicar a coerência e a coesão do texto.

•

C) O vocábulo Dentre substitui corretamente “Entre” (linha 13), mantendo a correção gramatical.

•

D) No trecho “É, porque sem repouso a vida também é ruim. E aí percebemos que ela continua.” (linhas 5 e 6), observa-se que a palavra “vida” é retomada
por uma anáfora.

•

E) O texto constitui-se de elementos de sequenciação textual injuntiva.
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Q6.
Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu
conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros, e acabou recitando-me
versos. A viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado,
fechei os olhos três ou quatro vezes; tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso.
– Continue, disse eu acordando.
– Já acabei, murmurou ele.
– São muito bonitos.
Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No dia seguinte entrou a
dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e
calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade, e eles, por
graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes: “Dom Casmurro, domingo vou jantar com você.” – “Vou para Petrópolis, dom
Casmurro; a casa é a mesma da Renânia; vê se deixas essa caverna do Engenho Novo, e vai lá passar uns quinze dias comigo.” –
“Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã; venha e dormirá aqui na cidade; dou-lhe camarote, dou-lhe
chá, dou-lhe cama; só não lhe dou moça.
Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado
e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando! Também não achei melhor título
para a minha narração; se não tiver outro daqui até ao fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe
guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso dos seus
autores; alguns nem tanto.
(ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. São Paulo: Companhia das Letras, 2016, p. 79-80.)
O verbo destacado deve sua flexão ao termo sublinhado em:
•

A) No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro (5º parágrafo)

•

B) Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou (5º parágrafo)

•

C) Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo (6º parágrafo)

•

D) Meu caro dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã (5º parágrafo)

•

E) E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua (6º parágrafo)
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Q7.
Carta de amor de soldado da II Guerra Mundial é encontrada mais de 70 anos depois
“Minha querida e adorável Bernadean”. É assim que
começa uma carta apaixonada escrita pelo soldado Bill
Moore para sua futura mulher há mais de 70 anos e
encontrada recentemente em um brechó da cidade de
Colorado, nos Estados Unidos. Bill, que tinha 20 anos de
idade na época, lutava na II Guerra Mundial e redigiu a
carta em janeiro de 1945.
Ilene Ortiz foi a responsável pelo achado. Ela buscava
discos de vinil de antigos artistas que sua mãe costumava
ouvir quando encontrou a carta. Interessada em devolver o
registro amoroso, ela entrou em contato com Melina Gale,
filha de Bill, que mal pôde acreditar na sua sorte. “A maior
parte do namoro dos meus pais era através de cartas durante
a guerra. E isso é uma coisa que eu me lembro dela falando.
Significava tudo para nós conseguir essas cartas. E nós não

conseguíamos encontrá-las. Elas foram se perdendo com o
tempo, de algum jeito. Então, esta é a única original que
temos”, disse em entrevista a uma emissora de televisão.
Ainda vivo e com 90 anos de idade, Bill mal
conseguiu conter sua emoção. Enquanto lia a carta, as
lágrimas rolavam em seu rosto numa mistura de amor e
saudade. A amada, Bernadean, com quem foi casado por 63
anos e teve três filhos, faleceu em 2010.
BURITY, Rafaela Almeida. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.
com.br/app/noticia/mundo/2015/03/12/interna_mundo,565781/carta-de-amorde-soldado-da-ii-guerra-mundial-e-encontrada-70-anos-depois.shtml>.
Acesso em: 25 out. 2017, com adaptações.
A respeito das relações sintáticas que constituem o período
“Bill, que tinha 20 anos de idade na época, lutava na II
Guerra Mundial e redigiu a carta em janeiro de 1945.”
(linhas de 5 a 7), assinale a alternativa correta.
•

A) O pronome “que”, utilizado para retomar o termo
“Bill”, desempenha a função de sujeito da oração.

•

B) Por exigirem termos que lhes completem o sentido,
todos os verbos classificam-se como transitivos.

•

C) Os termos “na época” e “em janeiro de 1945” indicam
circunstâncias referentes às ações expressas,
respectivamente, pelos verbos “tinha” e “redigiu”;
portanto, funcionam como complementos verbais.

•

D) Os verbos “lutava” e “redigiu” referem-se a um
sujeito indeterminado.

•

E) A função desempenhada pelo termo “a carta” seria
mantida na seguinte redação: A carta foi redigida em
janeiro de 1945.
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Q8.
Carta de amor de soldado da II Guerra Mundial é encontrada mais de 70 anos depois
“Minha querida e adorável Bernadean”. É assim que
começa uma carta apaixonada escrita pelo soldado Bill
Moore para sua futura mulher há mais de 70 anos e
encontrada recentemente em um brechó da cidade de
Colorado, nos Estados Unidos. Bill, que tinha 20 anos de
idade na época, lutava na II Guerra Mundial e redigiu a
carta em janeiro de 1945.
Ilene Ortiz foi a responsável pelo achado. Ela buscava
discos de vinil de antigos artistas que sua mãe costumava
ouvir quando encontrou a carta. Interessada em devolver o
registro amoroso, ela entrou em contato com Melina Gale,
filha de Bill, que mal pôde acreditar na sua sorte. “A maior
parte do namoro dos meus pais era através de cartas durante
a guerra. E isso é uma coisa que eu me lembro dela falando.
Significava tudo para nós conseguir essas cartas. E nós não
conseguíamos encontrá-las. Elas foram se perdendo com o
tempo, de algum jeito. Então, esta é a única original que
temos”, disse em entrevista a uma emissora de televisão.
Ainda vivo e com 90 anos de idade, Bill mal
conseguiu conter sua emoção. Enquanto lia a carta, as
lágrimas rolavam em seu rosto numa mistura de amor e
saudade. A amada, Bernadean, com quem foi casado por 63
anos e teve três filhos, faleceu em 2010.
BURITY, Rafaela Almeida. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.
com.br/app/noticia/mundo/2015/03/12/interna_mundo,565781/carta-de-amor-

de-soldado-da-ii-guerra-mundial-e-encontrada-70-anos-depois.shtml>.
Acesso em: 25 out. 2017, com adaptações.
Quanto às regras de ortografia e de pontuação vigentes,
considere o período “Enquanto lia a carta, as lágrimas
rolavam em seu rosto numa mistura de amor e saudade.”
(linhas de 20 a 22) e assinale a alternativa correta.
•

A) O uso da vírgula entre as orações é opcional.

•

B) A redação Enquanto lia a carta, as lágrimas
rolavam em seu rosto por que sentia um misto de
amor e saudade. poderia substituir a original.

•

C) O uso do hífen seria obrigatório, caso o prefixo re
fosse acrescentado ao vocábulo “lia”.

•

D) Caso a ordem das orações fosse invertida, o uso da
vírgula entre elas poderia ser dispensado.

•

E) Assim como o vocábulo “lágrimas”, devem ser
acentuados graficamente rúbrica, filântropo e lúcida.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal
Fonte: ADVOGADO / CREMEB / 2017 / IADES

Q9.
Denúncias
Para realizar uma denúncia para o CREMEB,
é necessário cumprir alguns requisitos processuais:
– denúncia por escrito, digitada ou a punho, assinada
e contendo dados de identificação e contato do
denunciante;
– cópia da carteira de identidade do denunciante;
– comprovante de residência do denunciante.
Os documentos podem ser enviados pelos Correios ao
CREMEB ou entregues pessoalmente na sede da
instituição (Rua Guadalajara, no 175, Morro do Gato,
Barra, CEP: 40.140-460 – Salvador/BA) ou na delegacia
regional mais próxima. Quem preferir pode levar o
formulário de denúncia já preenchido e assinado.
A denúncia deve ser acompanhada, sempre que
possível, de documentos que comprovem as alegações (cópias
de prontuários, exames, receitas, fotos, laudos, raio X etc.).
Disponível em: <http://www.cremeb.org.br/index.php/atendimento/
denuncias/>. Acesso em: 23 set. 2017, com adaptações.
Considerando apenas as regras de concordância prescritas
pela norma-padrão, assinale a alternativa correta.
•

A) Caso o autor julgasse conveniente acrescentar a
construção com as devidas cópias logo após os
termos sublinhados no trecho “Os documentos
podem ser enviados pelos Correios ao CREMEB”
(linhas 8 e 9), seria correta apenas uma das redações
a seguir: Os documentos, com as devidas cópias,
podem ser enviados pelos Correios ao CREMEB.
ou Os documentos, com as devidas cópias, podem
ser enviadas pelos Correios ao CREMEB.

•

B) Outra redação correta para o trecho “é necessário
cumprir alguns requisitos processuais” (linha 2)
seria o cumprimento de alguns requisitos
são necessários.

•

C) A redação Aqueles que preferir podem levar o
formulário de denúncia já preenchido e assinado.
poderia substituir corretamente o período “Quem

preferir pode levar o formulário de denúncia já
preenchido e assinado.” (linhas 12 e 13).
•

D) Os vocábulos sublinhados no período “Quem preferir
pode levar o formulário de denúncia já preenchido e
assinado.” (linhas 12 e 13) poderiam ser
corretamente substituídos, respectivamente, pelas
formas preenchida e assinada.

•

E) A forma as quais poderia ser empregada
corretamente no lugar do vocábulo sublinhado no
trecho “A denúncia deve ser acompanhada, sempre
que possível, de documentos que comprovem as
alegações” (linhas 14 e 15).
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Q10.

Disponível em: <https://www.facebook.com/cremeb.ba/photos/a.527653630746763.107374
1830.478194902359303/827272470784876/?type=3&theater>.
Acesso em: 23 set. 2017.
Tendo como referência apenas as regras de regência e do uso
do sinal indicativo de crase prescritas pela norma-padrão,
considere o período “O CREMEB também apoia o Setembro
Verde!” e assinale a alternativa correta.
•

A) O autor poderia substituir corretamente a forma
“apoia” pela construção começou à apoiar.

•

B) O emprego da preposição “a” seria inviável, caso o autor
substituísse a forma “apoia” pela construção se aliou.

•

C) A redação O CREMEB também presta apoio à
campanha do Setembro Verde! poderia substituir
corretamente a original.

•

D) A redação O CREMEB também se solidariza do
Setembro Verde! poderia substituir corretamente
a original.

•

E) A construção à campanha do Setembro Verde
poderia ser empregada corretamente no lugar do
trecho “o Setembro Verde”.
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Q11.
Cora Coralina, de Goiás
Este nome não inventei, existe mesmo, é de uma mulher
que vive em Goiás: Cora Coralina.
Cora Coralina, tão gostoso pronunciar este nome, que
começa aberto em rosa e depois desliza pelas entranhas do
mar, surdinando música de sereias antigas e de Dona Janaína
moderna.
Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil velho e
o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é
simples, mas abrange a realidade vária. Escutemos: “Vive
dentro de mim / uma cabocla velha / de mau olhado, / acocorada ao pé do borralho, / olhando pra o fogo.” “Vive dentro de mim
/ a lavadeira do rio Vermelho. / Seu cheiro gostoso d'água e
sabão.” “Vive dentro de mim / a mulher cozinheira. / Pimenta e
cebola. / Quitute bem feito.” “Vive dentro de mim / a mulher
proletária. / Bem linguaruda, / desabusada, sem preconceitos.”
“Vive dentro de mim / a mulher da vida. / Minha irmãzinha... /
tão desprezada, / tão murmurada...”
Todas as vidas. E Cora Coralina as celebra com o
mesmo sentimento de quem abençoa a vida. Ela se coloca junto
aos humildes, defende-os com espontânea opção, exalta-os,
venera-os. Sua consciência humanitária não é menor do que a
sua consciência da natureza.
Assim é Cora Coralina − um ser geral, “coração inumerável”, oferecido a estes seres que são outros tantos motivos de
sua poesia: o menor abandonado, o pequeno delinquente, o
presidiário, a mulher-da-vida. Voltando-se para o cenário goiano, tem poemas sobre a enxada, o pouso das boiadas, o trem
de gado, os becos e sobrados, o prato azul-pombinho, último
restante de majestoso aparelho de 92 peças, orgulho extinto da
família.
Cora Coralina, um admirável brasileiro. Ela mesma se
define: “Mulher sertaneja, livre, turbulenta, cultivadamente rude.
Inserida na gleba. Mulher terra. Nos meus reservatórios secretos um vago sentido de analfabetismo.” Opõe à morte “aleluias
festivas e os sinos alegres da Ressurreição. Doceira fui e gosto
de ter sido. Mulher operária”.
Cora Coralina: gosto muito deste nome, que me invoca,
me bouleversa, me hipnotiza, como no verso de Bandeira.
(Adaptado de: Carlos Drummond de Andrade. Publicado originalmente no Jornal do Brasil. Cad. B, 27.12.80. Cora Coralina. Vintém de cobre: meias confissões de Aninha. 8. ed. S.Paulo:
Global, 2001. p. 8-11)
tão gostoso pronunciar este nome – sentimento de quem abençoa a vida – Opõe à morte aleluias festivas
A substituição dos elementos grifados acima pelos pronomes correspondentes, com os necessários ajustes, foi realizada corretamente em:
•

A) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem a abençoa − Opõe-lhe aleluias festivas.

•

B) tão gostoso pronunciar-lhe − sentimento de quem abençoa-a − Lhe opõe aleluias festivas.

•

C) tão gostoso pronunciá-lo − sentimento de quem abençoa-lhe − Opõe-na aleluias festivas.

•

D) tão gostoso o pronunciar − sentimento de quem a abençoa − A opõe aleluias festivas.

•

E) tão gostoso lhe pronunciar − sentimento de quem lhe abençoa − Opõe-na aleluias festivas.
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Q12.
Sobre o blog

Bem-vindos ao Blog dos Correios!
A criação deste blog reflete o momento importante de
modernização pelo qual passa a empresa.
Esta ferramenta abre um canal de comunicação entre os
Correios e a sociedade brasileira. É um espaço aberto para
compartilhamento de informações e opiniões com o objetivo
de fortalecer a transparência da gestão corporativa da empresa.
Os temas tratados neste blog se referem aos assuntos
institucionais das diversas áreas dos Correios e os posts
publicados poderão ser comentados pelos leitores.
Disponível em: <http://blog.correios.com.br/correios/?page_id=2>.
Acesso em: 29 out. 2017, com adaptações.
De acordo com a norma-padrão e as questões gramaticais
referentes ao período “Os temas tratados neste blog se
referem aos assuntos institucionais das diversas áreas dos
Correios e os posts publicados poderão ser comentados pelos
leitores.” (linhas de 8 a 10), assinale a alternativa correta.
•

A) Caso o autor resolvesse substituir a expressão “Os
temas tratados” pela construção Grande parte dos
temas, a nova redação poderia manter o verbo da
oração na 3ª pessoa do plural.

•

B) O trecho “das diversas áreas dos Correios” poderia
ser substituído pela redação das diversas áreas que
existe nos Correios, pois o verbo existir é impessoal.

•

C) Do ponto de vista da concordância, o trecho “Os
temas tratados neste blog” poderia ser substituído
pela redação Os temas o qual é tratado neste blog.

•

D) A redação Se faz necessário dizer que os temas
tratados neste blog se referem aos assuntos
institucionais das diversas áreas dos Correios
poderia substituir a original, pois o pronome Se está
corretamente colocado no início da oração.

•

E) A concordância está correta na redação e serão
possíveis aos leitores comentar os posts publicados e
poderia substituir a original, pois as regras de
concordância foram devidamente observadas.
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Q13.
Conforme o Manual de Redação da Presidência da República,
“a lei é o instrumento básico de organização, definição e
distribuição de competências.” Essa frase refere-se a uma
função da norma jurídica que contempla um dos complexos
objetivos a que se propõe. Essa função é a
•

A) integração.

•

B) proteção.

•

C) planificação.

•

D) regulação.

•

E) inovação.
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Q14.
No Windows XP, com a utilização do Windows Explorer, é possível definir qual aplicação padrão irá abrir um determinado arquivo caso o usuário efetue um
duplo clique sobre o mesmo, ou ao clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Abrir. Para alterar a aplicação padrão de um arquivo, é necessário
entrar no menu:
•

A) Arquivo, clicar em Propriedades e em seguida clicar em Alterar.

•

B) Ferramentas, clicar em Opções de Pasta e em seguida Programas Padrão.

•

C) Visualizar, clicar em Opções e em seguida Opções de Abertura.

•

D) Editar, clicar em Programas Padrão e escolher a aplicação na listagem.

•

E) Visualizar, clicar em Programas Padrão e em seguida Opções de Abertura.
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Q15.

As imagens apresentadas referem-se, respectivamente, aos
navegadores
•

A) Edge, Opera, Safari, Firefox e Chrome.

•

B) Safari, Edge, Opera, Chrome e Firefox.

•

C) Opera, Firefox, Safari, Chrome e Edge.

•

D) Opera, Edge, Safari, Chrome e Firefox.

•

E) Firefox, Edge, Chrome, Safari e Opera.
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Q16.
Acerca dos programas Word, Writer, Calc e Excel, assinale a
alternativa correta.
•

A) Os editores Writer e Excel pertencem ao pacote do
Microsoft Office.

•

B) O atalho de impressão de páginas no Writer é
diferente do atalho no Word.

•

C) O Writer possibilita salvar documentos no formato doc, mas não no formato .odt.

•

D) O editor de planilhas Writer permite exportar
documentos como PDF.

•

E) O editor de textos Writer permite abrir textos do Word.
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Q17.

A tabela do Excel apresentada contém os lotes 1, 2, 3 e 4 de
medicamentos recebidos na farmácia Santa Saúde, com as
quantidades de medicamentos de cada lote e os respectivos
valores unitários. Joaquim, o gerente do estabelecimento,
decidiu otimizar o próprio tempo e adicionou mais uma linha
à tabela, para indicar os valores e os quantitativos totais,
além de mais uma coluna, para indicar o valor total de cada
lote. Em seguida, solicitou ao seu assistente que a
completasse corretamente com os respectivos valores.

Com base na situação hipotética e na tabela apresentada,
assinale a alternativa correta.
•

A) O valor da célula E2 pode ser encontrado pela
fórmula =C2*D3.

•

B) O resultado da fórmula =SOMA(C2:C5) é igual ao
valor da célula C6.

•

C) A fórmula indicada na célula E4 resulta em R$ 4,00.

•

D) E5=B5*C5*D5.

•

E) Para a célula E6 indicar a soma dos valores dos lotes,
deve-se escrever a fórmula =SOMA(C2:C5).
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Q18.
Um funcionário selecionou um bloco de texto do site da Prefeitura de Teresina no Google Chrome, pressionou a combinação de
teclas Ctrl + C para copiar, e deseja colar em um slide em branco do PowerPoint 2013 em português, removendo toda a
formatação do texto original. Para isso, no slide, este funcionário deve pressionar a combinação de teclas
•

A) Ctrl + Alt + V, selecionar Texto não formatado e clicar no botão OK.

•

B) Ctrl + Shift + V, selecionar Texto Simples e clicar no botão OK.

•

C) Ctrl + V, selecionar a opção Colar Especial, em seguida, a opção Texto simples e clicar no botão OK.

•

D) Alt + V, selecionar Texto não formatado e clicar no botão OK.

•

E) Ctrl + Alt + V, selecionar Formato HTML e clicar no botão OK.
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Q19.
Roberto utiliza o Microsoft Office Outlook 2010 para enviar e receber e-mails e para baixar os e-mails de sua conta de e-mail corporativa para o computador de
sua residência, de forma que ele possa ler posteriormente os e-mails baixados sem estar conectado à Internet. Quando recebe spam e e-mails que não lhe
interessam na Caixa de Entrada, ele os seleciona e pressiona a tecla Delete para excluí-los. Os e-mails excluídos são então enviados para a pasta Itens
Excluídos, mas não são apagados de fato do computador. Certo dia, Roberto excluiu por engano um e-mail importante de sua Caixa de Entrada. Dias depois,

notou a falta do e-mail e o encontrou na pasta Itens Excluídos.
Para devolver o e-mail para sua pasta Caixa de Entrada, Roberto deve clicar com o botão direito do mouse sobre o e-mail excluído, selecionar a opção ...... e,
em seguida, selecionar a opção referente à pasta Caixa de Entrada.
A palavra que preenche corretamente a lacuna é
•

A) Desfazer.

•

B) Mover.

•

C) Enviar para.

•

D) Encaminhar.

•

E) Reverter.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Sistema operacional Windows (Windows 7 ou superior)
Fonte: TéCNICO EM SEGURANçA DO TRABALHO / CORREIOS / 2017 / IADES

Q20.
Quanto aos atalhos do Windows 10, é correto afirmar que, ao
ser(em) pressionada(s), a(s) tecla(s)
•

A) F2 alterna janelas.

•

B) Ctrl + A selecionam todos os itens em um
documento.

•

C) Ctrl + Z refazem uma ação.

•

D) F3 atualiza uma janela ativa.

•

E) Ctrl + Y desfazem uma ação.
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Q21.
O ícone de uma estrela que aparece do lado direito, no interior da linha de endereço do navegador Google Chrome (onde se
digita o endereço dos sites que se quer visitar), serve para
•

A) alterar as configurações do navegador.

•

B) adicionar extensões, ou plug-ins, ao navegador.

•

C) adicionar a página corrente à lista de sites favoritos.

•

D) indicar que o site é patrocinado por alguma organização.

•

E) exibir a lista de sites favoritos.
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Q22.
O Internet Explorer 11, em português, tem uma opção no menu Ferramentas que oferece diversas funcionalidades, dentre as
quais encontram-se:

− Excluir histórico de navegação
− Navegação InPrivate
− Habilitar proteção contra rastreamento

− Desativar filtro SmartScreen
− Relatar site não seguro

A opção do menu Ferramentas que oferece estas funcionalidades é:
•

A) Gerenciar complementos.

•

B) Segurança.

•

C) Configurações do modo de exibição de compatibilidade.

•

D) Relatar problemas do site.

•

E) Gerenciar opções de navegação na internet.
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Q23.
Considere que, em seu computador, Maria trabalha com
arquivos de texto sigilosos do Word. Estes sofrem alterações
diariamente, e ela não segue procedimentos de segurança
para o caso de perdê-los. Quanto a procedimentos de
segurança e backup, e considerando a situação apresentada,
assinale a alternativa correta.
•

A) Maria não deve gravar os arquivos de backup em
CDs ou DVDs, pois essas mídias podem quebrar
facilmente.

•

B) É extremamente necessário fazer também uma cópia de
backup do programa utilizado para editar os arquivos.

•

C) Atualmente, os sistemas operacionais não contam
mais com ferramentas de backup e recuperação
integradas. Assim, Maria deve procurar algum
programa externo para realizar esses procedimentos.

•

D) Maria pode criar quantas cópias dos arquivos forem
necessárias, sempre que realizar alterações importantes.

•

E) É recomendável que Maria faça cópias de segurança
apenas uma vez ao mês, independentemente da
frequência de alteração dos arquivos.
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Q24.
De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet,
Versão 4.0 (2012), quando vulnerabilidades são descobertas,
certos fabricantes costumam lançar atualizações específicas,
chamadas de
•

A) patches.

•

B) logs.

•

C) sniffer.

•

D) spam ou trojan.

•

E) cookies.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Informática / Computação nas nuvens: acesso a distância e transferência de informação

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / COPERGÁS / 2016 / FCC

Q25.
Considere, por hipótese, que na COPERGÁS exista uma VPN − Virtual Private Network, que consegue estabelecer uma ligação
direta entre um computador e o servidor de destino, criando um tipo de túnel protegido na internet. Neste cenário,
•

A) é possível que um usuário possa acessar seus documentos, e-mails corporativos e sistemas na nuvem, via VPN, sem se
preocupar em ser interceptado.

•

B) um usuário pode fazer acesso à distância, que é uma tecnologia que permite que um computador consiga acessar um
servidor público por meio de um outro computador que deve estar fisicamente conectado à rede.

•

C) a conexão à distância é feita com segurança de dados somente na direção da empresa para o servidor externo; o caminho
contrário não é seguro.

•

D) é possível acessar o servidor apenas de dispositivos que estejam com o mesmo sistema operacional do servidor, como
desktops, smartphones ou tablets conectados à rede.

•

E) para realizar o acesso à distância é necessário um hardware que utilize o protocolo SSLseg para fazer a ligação direta
entre o computador e o servidor.
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Q26.
Muitos núcleos urbanos goianos têm origem relacionada à garimpagem do ouro. Ao longo do século XVIII,
surgiram, por exemplo, o “Arraial de Sant’Anna” e
“Meia Ponte”. Atualmente, esses são os municípios de
•

A) Corumbá e Crixás.

•

B) Niquelândia e Catalão.

•

C) Goiás e Pirenópolis.

•

D) Pilar de Goiás e Itapaci.
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Q27.
Leia o texto.

Essa região foi objeto de uma política de expansão
da fronteira agrícola, demográfica e econômica adotada por Getúlio Vargas nos anos revolucionários de
30 – a Marcha para o Oeste –, que teve como consequência imediata a criação de Goiânia. Possui a
mais significativa placa de solos de boa fertilidade
natural que existe em todo o estado de Goiás e se
constituiu no mais autêntico polo de atração das populações migrantes.
GOMES, H.; TEIXEIRA NETO, A.; BARBOSA, A. S. Geografia: Goiás / Tocantins. Goiânia: UFG, 2005.

O texto faz referência à região goiana anteriormente
denominada
•

A) Vale do Meia Ponte.

•

B) Vale do São Patrício.

•

C) Caminho dos Trilhos.

•

D) Mato Grosso Goiano.
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Q28.
O povoamento do território goiano do século XVIII é
distinto daquele registrado no século XIX e XX, especialmente em relação à rede de cidades e à integração econômica. A principal atividade econômica, no
período citado, era
•

A) o extrativismo vegetal.

•

B) a criação de gado vacum.

•

C) o cultivo de arroz.

•

D) a exploração do ouro.
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - APOIO JUDICIáRIO E ADMINISTRATIVO / TJ/GO / 2014 / FGV

Q29.

A redução do número total de pessoas ocupadas em
estabelecimentos agropecuários em Goiás a partir da década de
1980 está associada à:
•

A) a decadência da atividade agrícola no período, em função da
crise econômica que assolou todo o país na década de 1990;

•

B) expansão das atividades rurais baseada principalmente no
turismo, que emprega pequena quantidade de mão de obra;

•

C) expansão da fronteira agrícola na região amazônica, que
atraiu muitos migrantes oriundos de Goiás;

•

D) expansão do processo de modernização agrícola, que
emprega menor quantidade de mão de obra;

•

E) substituição gradual das relações de trabalho baseadas no
arrendamento pela utilização do sistema de parceria.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás / Aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia
Fonte: CONTADOR / Assembleia Legislativa/GO / 2015 / UFG

Q30.

Em Goiás, dentre os principais produtos de exportação, destacam-se aqueles relacionados aos complexos
grãos, carnes e minérios. A soja, apesar de ser verificada em todas as regiões, tem mais de 50% de sua
produção concentrada nos dez maiores municípios
produtores desse grão, com destaque para
•

A) Jataí, Rio Verde e Cristalina.

•

B) Iporá, Fazenda Nova e Niquelândia.

•

C) Mineiros, Doverlândia e Trindade.

•

D) Sanclerlândia, Piracanjuba e Urutaí.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás / A população goiana / Povoamento; Movimentos migratórios;
Densidade e distribuição demográfica; População economicamente ativa
Fonte: CONTADOR / Assembleia Legislativa/GO / 2015 / UFG

Q31.
Observe o quadro.

O quadro apresenta o destino de estudantes de municípios goianos que se deslocam diariamente para outras cidades com o objetivo de frequentar escola. Os
destinos principais são Goiânia, que recebe 34,3%
desses estudantes, e Brasília, que recebe 21,5%. Esse
fenômeno é caracterizado como migração
•

A) rural-urbana.

•

B) esporádica.

•

C) pendular.

•

D) regional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - CONTADOR / TJ/GO / 2014 / FGV

Q32.
O cerrado contém extensas áreas em condições geoambientais
favoráveis à agricultura intensiva e à pecuária, sendo esta
historicamente extensiva e dominante espacialmente. Nos anos
60 e 70 do século passado, por essa e outras razões de natureza
geopolítica, o cerrado foi alvo de expansão da nova fronteira
agrícola, baseada na modernização da agricultura (...)
(GOMES, H. e TEIXEIRA NETO, A. Geografia Goiás-Tocantins. Goiânia: UFG,
1993.)

Entre as condições geoambientais do cerrado que favoreceram a
expansão da fronteira agrícola, destaca-se:
•

A) a presença do solo de terra roxa, cuja baixa aptidão agrícola
foi superada pelo uso de corretivos, que viabilizaram o
plantio de grãos;

•

B) o clima tropical estacional quente e semiárido que predomina
na região, no qual a baixa precipitação favorece o cultivo de
cana;

•

C) a extensa presença de solos hidromórficos que, ao facilitarem
o manejo e a mecanização, favoreceram a expansão da
agricultura moderna;

•

D) a vegetação característica, de floresta latifoliada densa, que é
responsável pela fertilidade do solo através da formação da
serapilheira;

•

E) a predominância de latossolos que, apesar da baixa
fertilidade, com a aplicação de corretivos e fertilizantes,
apresentam boa capacidade de produção.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Q33.
Conforme o teor da Resolução n. 1.007, de 20 de abril
de 1999, em relação à estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, compete
•

A) à Presidência, em matéria administrativa, dentre
outros, nomear, conceder gratificações, salários-família, licença, pôr em disponibilidade, demitir e
aposentar servidores.

•

B) à Chefia de Gabinete da Presidência interpretar,
conclusivamente, em grau de recurso, os dispositivos do Regulamento dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa.

•

C) à Diretoria Parlamentar supervisionar o processo de administração de informações legislativas, fornecendo apoio técnico e operacional,
exceto no processo de fiscalização das ações
governamentais.

•

D) à Seção de Planejamento e Orçamento autorizar a
abertura de concorrências, bem como coordenar,
organizar, orientar e programar todas as atividades
relacionadas com o planejamento e a elaboração
orçamentária.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Administrativa / Resolução nº 1.073, de 10 de outubro de 2001 (que dispõe sobre o Regulamento Administrativo da Assembleia Legislativa
do Estado de Goiás)
Fonte: CONTADOR / Assembleia Legislativa/GO / 2015 / UFG

Q34.

Nos termos da Resolução n. 1.073, de 10 de outubro de
2001, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, no
tocante às espécies de provimento previstas, tem-se que
•

A) reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação
em estágio probatório relativo a outro cargo.

•

B) aproveitamento é o retorno ao serviço público da
Assembleia Legislativa do servidor em disponibilidade.

•

C) recondução é o retorno à atividade do servidor
aposentado por invalidez, quando insubsistentes
os motivos determinantes da aposentadoria.

•

D) reversão é a reinvestidura do servidor efetivo no
cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação.
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Noções de Direito Administrativo / Ato administrativo / Conceito, classificação, requisitos
Fonte: ANALISTA I - ADVOGADO / CRF/DF / 2017 / IADES

Q35.
Acerca dos atributos dos atos administrativos, assinale a
alternativa correta.
•

A) Como decorrência da imperatividade, o ordenamento
jurídico confere aos atos administrativos a autoridade, a
presunção de juridicidade e a impossibilidade de
atuação consensual na Administração Pública.

•

B) Caracteriza-se a eficácia do ato administrativo quando
simplesmente são atendidos os elementos da
competência, da finalidade, da forma, do motivo e do
objeto.

•

C) A avaliação social dos atos administrativos decorre da
respectiva efetividade, com referência metajurídica,
considerando o parâmetro de alcance de resultados
práticos.

•

D) A relatividade não pode ser considerada atributo do
ato administrativo, uma vez que a atuação estatal
caracteriza-se por princípios não aplicáveis ao setor
privado.

•

E) No estágio atual, a executoriedade, como atributo
imanente à ação administrativa, destina-se a compelir
imediatamente os particulares para os fins almejados da
Administração, também se caracterizando como um dos
privilégios administrativos.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - SECRETáRIO / CLDF / 2018 / FCC

Q36.
Determinado ente público realizou uma licitação para a contratação de fornecimento de merenda nas unidades escolares. O
administrador público responsável pela secretaria que promoveu a licitação soube que o licitante vencedor do certame era seu
desafeto político. Indicando a superveniência de fato que teria tornado desnecessário o contrato, revogou a licitação. O ano
letivo foi iniciado sem que o fornecimento de merenda estivesse equacionado, razão pela qual a administração iniciou outro
procedimento licitatório. O ato de revogação praticado pelo administrador
•

A) pode ser questionado judicialmente, sob a alegação de desvio de finalidade, demonstrando que sua edição se fundava em
motivo diverso daquele externado.

•

B) não pode ser revisto, considerando que se inseriu no âmbito da discricionariedade administrativa, que não admite controle
externo.

•

C) possui vício, considerando que deveria ter sido anulada a licitação.

•

D) deve ser impugnado judicialmente, por vício de motivação, ensejando a anulação.

•

E) possui vício de finalidade, podendo ser revogado, determinando-se o reaproveitamento do procedimento de licitação.
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Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder hierárquico
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 5ª / 2017 / FCC

Q37.
O exercício dos poderes inerentes à Administração pública, tal como o poder hierárquico, se expressa de diversas formais, a
exemplo
•

A) da edição de atos administrativos, independentemente da natureza, pelos superiores dos agentes públicos originalmente
competentes, e em substituição a estes.

•

B) da edição de atos vinculados, que traduzem a atuação da Administração pública em sua vertente da hierarquia, considerando que esta autoriza apenas as
condutas, atos e negócios expressamente previstos em lei.

•

C) da competência dos agentes superiores, para apreciação dos recursos interpostos contra atos de seus subordinados,
como decorrência da relação de hierarquia.

•

D) do poder de rever diretamente os atos praticados pelos seus subordinados nos processos disciplinares em que atuam,
considerando que em sede de infrações disciplinares, a autoridade superior pode suprir os atos inferiores não praticados.

•

E) dos atos praticados pelos agentes públicos incumbidos da gestão da Administração pública, cuja tradução inclui a prática
de atos não só pelos funcionários efetivos, mas por todos os demais administrados em geral.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: PERITO CRIMINAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO/ INFORMáTICA / Polícia Civil/DF / 2016 / IADES

Q38.
Considere hipoteticamente que a Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal celebrou contrato administrativo
com determinada empresa de terceirização, cujo objeto é a
prestação de serviços de limpeza e conservação. Após a
constatação de falhas na execução do objeto contratado, a
autoridade administrativa competente, observado o devido
processo legal, aplicou sanção de multa à empresa.

Com base nesse caso, é correto afirmar que a aplicação de tal
sanção por parte do administrador público decorre do poder
•

A) disciplinar.

•

B) hierárquico.

•

C) discricionário.

•

D) de polícia.

•

E) regulamentar.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder regulamentar
Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / HEMOCENTRO / 2017 / IADES

Q39.
A competência constitucional de “sustar os atos normativos
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou
dos limites de delegação legislativa” é exemplo do controle
da administração pública denominado
•

A) controle parlamentar.

•

B) controle jurisdicional.

•

C) controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional
e patrimonial externo.

•

D) controle interno.

•

E) autotutela administrativa.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da administração / Poder de polícia
Fonte: ARQUIVOLOGIA / HEMOCENTRO / 2017 / IADES

Q40.
Quanto à função da administração pública que, concreta e
diretamente, preventiva ou repressivamente, aplica
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, ainda que,
excepcionalmente, mediante constrangimento pessoal,
visando à compatibilização com os interesses públicos e com
uma boa convivência social, assinale a alternativa correta.
•

A) Polícia judiciária.

•

B) Fomento.

•

C) Polícia administrativa.

•

D) Poder disciplinar.

•

E) Poder regulamentar.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q41.
Felipe foi processado e condenado por prática de crime, por decisão judicial transitada em julgado, tendo cumprido a respectiva
pena de privação de liberdade. Contudo, a condenação de Felipe se deu por erro judiciário. Diante dessa situação, considerando
apenas os dados ora fornecidos, Felipe
•

A) não poderá pleitear indenização do Estado, pois o reconhecimento da responsabilidade acarretaria ofensa à coisa julgada.

•

B) não poderá pleitear indenização do Estado, pois o Poder Judiciário é soberano.

•

C) poderá pleitear indenização do Estado pois, de acordo com a Constituição Federal, este indenizará o condenado por erro
judiciário.

•

D) poderá pleitear indenização do Estado, desde que a condenação por erro judiciário tenha sido confirmada pelos Tribunais
Superiores.

•

E) não poderá pleitear indenização do Estado, pois ao magistrado é assegurada a independência.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Princípios fundamentais da Constituição Federal
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 6ª / 2018 / FCC

Q42.
À luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais,
•

A) todo o poder emana de Deus, que o exerce por meio de representantes eleitos pelo povo, nos termos da Constituição.

•

B) são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Moderador.

•

C) constituem, dentre outros, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa.

•

D) a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina,
visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

•

E) a República Federativa do Brasil tem como um de seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade.
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Fonte: OFICIAL MILITAR DE ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DF / 2017 / IADES

Q43.
O artigo 5o da Constituição Federal trata dos direitos e
deveres individuais e coletivos. De acordo com esse
dispositivo legal, assinale a alternativa correta.
•

A) Não haverá prisão senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade
judiciária competente, exceto nas situações de
transgressão militar ou crime propriamente militar.

•

B) A casa é asilo inviolável do indivíduo, mas, por
determinação judicial, em qualquer horário pode-se nela
penetrar, mesmo sem o consentimento do morador.

•

C) É admissível, no processo, a prova obtida por
meio ilícito.

•

D) Ao preso não é garantido o direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão.

•

E) A lei penal nunca retroagirá, nem mesmo para
beneficiar o réu.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos Estados / Administração pública
Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO - AGENTE DE POLíCIA LEGISLATIVA / CLDF / 2018 / FCC

Q44.
Jaime exerce o cargo remunerado de professor público em determinada instituição de ensino, no período matutino e, após
aprovação em concurso público, nos termos da lei, pretende exercer também o mesmo cargo remunerado em uma outra
instituição pública de ensino, no período noturno. Sua esposa, Rosa, exerce cargo público científico remunerado no período
vespertino e tem interesse em prestar concurso para exercer também cargo remunerado de professora em uma instituição
pública de ensino superior no período noturno. Com base apenas nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição
Federal, obedecidos os limites remuneratórios eventualmente aplicáveis, a acumulação de cargos pretendida é
•

A) vedada ao Jaime e à Rosa.

•

B) permitida apenas ao Jaime.

•

C) permitida apenas à Rosa.

•

D) permitida ao Jaime e à Rosa.

•

E) permitida ao Jaime e à Rosa, desde que se trate de cargos integrantes de Administrações de diferentes esferas da
federação.
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Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder legislativo – do processo legislativo
Fonte: ANALISTA I - ADVOGADO / CRF/DF / 2017 / IADES

Q45.
Com relação ao processo legislativo e à separação de poderes
previstos na CF, é correto afirmar que
•

A) o substitutivo de proposta de emenda rejeitada ou
havida por prejudicada não impede a apreciação da
PEC originária, que pode ser objeto de nova proposta
na mesma sessão legislativa.

•

B) o sistema de governo adotado pela Constituição não
pode ser alterado mediante Emenda Constitucional,
por encontrar impeditivo nas cláusulas pétreas.

•

C) o processo legislativo também compreende a
elaboração de Decreto Delegatório.

•

D) o Presidente da República pode vetar, no todo ou em
parte, por contrariedade ao interesse público, as
Emendas à Constituição.

•

E) é da competência exclusiva do Congresso Nacional
escolher um terço dos membros do Tribunal de
Contas da União.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Qualidade em prestação de serviços / As dimensões da qualidade pessoal e profissional
Fonte: OFICIAL MILITAR DE ADMINISTRAçãO / Polícia Militar/DF / 2017 / IADES

Q46.
Na maioria das vezes, organizações e pessoas buscam
objetivos próprios e diferentes, que não coincidem. Com base
nessa informação, assinale a alternativa que apresenta um
objetivo claramente relacionado às pessoas.
•

A) Sustentabilidade.

•

B) Qualidade de vida no trabalho.

•

C) Qualidade nos produtos/serviços.

•

D) Competitividade.

•

E) Novos mercados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Qualidade em prestação de serviços / Fatores que determinam a qualidade de um serviço
Fonte: ANALISTA I - ADMINISTRADOR / CRF/DF / 2017 / IADES

Q47.
De acordo com as diversas acepções em relação à qualidade,
no contexto geral, assinale a alternativa que apresenta a
acepção diretamente relacionada com o grau de identidade
entre o produto e as respectivas especificações.
•

A) Valor.

•

B) Excelência.

•

C) Especificações.

•

D) Conformidade.

•

E) Regularidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Qualidade em prestação de serviços / Qualidade no atendimento ao público interno e externo
Fonte: ASSISTENTE I - ADMINISTRAçãO / CRF/DF / 2017 / IADES

Q48.
Em relação ao tema qualidade no atendimento ao público,
assinale a alternativa cuja ação descrita pode contribuir para
a melhoria do serviço prestado por uma empresa.
•

A) Oferecer horários de funcionamento convenientes
apenas para a empresa.

•

B) Mostrar disposição para ajudar os clientes na fase
pré-venda, mesmo que negligenciando o atendimento
na fase pós-venda.

•

C) Dispor de equipamentos obsoletos e precários.

•

D) Mostrar segurança e agilidade ao lidar com os
problemas de serviço dos clientes.

•

E) Manter funcionários apáticos e desmazelados.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Qualidade em prestação de serviços / Comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, eficiência, tolerância, discrição,
conduta e objetividade
Fonte: AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO / CREMEB / 2017 / IADES

Q49.
A comunicação é uma sofisticada e complexa ferramenta de
interação entre as pessoas. No âmbito das organizações, é
ainda mais relevante, pois os clientes, nesse mundo
globalizado, são exigentes e conectados, e uma boa
comunicação com eles torna-se importante diferencial
competitivo. Segundo Berg (2006), existem empresas que
tratam o cliente como um mal necessário. Também existem
empresas que usam a comunicação como selo de qualidade.
Considerando esse jogo de comunicação, assinale a
alternativa que apresenta atitudes que agregam valor para o
cliente.
•

A) Equilíbrio emocional, discriminação, empatia,
criatividade, comunicação e sorriso.

•

B) Criatividade, comunicação, apatia, ética e equilíbrio
emocional.

•

C) Automatismo, comunicação, empatia,
relacionamento interpessoal e ética.

•

D) Comunicação, empatia, criatividade, equilíbrio
emocional e relacionamento interpessoal.

•

E) Apatia, ética, criatividade, comunicação,
relacionamento interpessoal e jogo de
responsabilidades.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Trabalho em equipe / Personalidade e relacionamento; Eficácia no comportamento interpessoal
Fonte: AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO / CREMEB / 2017 / IADES

Q50.
Atualmente, as diversas possibilidades de interações virtuais
ocupam uma parte significativa do tempo das pessoas,
principalmente dos mais jovens. Diferentemente da visão
taylorista de organização, na qual as pessoas eram vistas
quase como máquinas e sem necessidades autônomas, a
empresa passou a ser vista como um sistema social. Nessa
perspectiva, ela é constituída por pessoas com necessidades,
interesses e motivações para realizarem relacionamentos, que
não podem ser ignorados pelos administradores. Pode-se
dizer que todo indivíduo de uma organização faz parte de um
grupo, formal ou informal.

Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.
•

A) Grupo informal: origina-se nos relacionamentos, na
amizade, na formação de grupos, nas interações e em
outras relações.

•

B) Grupo formal: tem base na divisão do trabalho
racional, porém não planejada pela organização.

•

C) Grupo temporário: é designado para cumprir uma
tarefa de prazo indeterminado.

•

D) Grupo de interesse: é formado por pessoas que não
trabalham juntas e compartilham informações
genéricas.

•

E) Grupo de amizade: é composto por pessoas que
descobrem interesses profissionais no âmbito interno
da empresa.
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Q51.
O gerente, como maestro, é capaz de fazer um
conjunto de pessoas produzir um resultado coletivo,
utilizando técnicas que ele conhece.
MAXIMIANO, Antônio C. A. Introdução à Administração. 6a. ed. São
Paulo: Atlas, 2006, p. 45, com adaptações.
Com base no exposto, qual é o comportamento gerencial que,
de acordo com o modelo do referido autor, compromete a
habilidade gerencial de trabalhar em equipe?
•

A) Comunicar aos seus colaboradores as mudanças na
empresa e as alterações de procedimentos.

•

B) Demonstrar sistematicamente ser mais competente
do que a equipe, do ponto de vista técnico.

•

C) Distribuir as tarefas e responsabilidades de acordo
com as aptidões de cada integrante da equipe.

•

D) Orientar seus colaboradores quanto à execução das
tarefas e à solução de problemas.

•

E) Acompanhar regularmente o desenvolvimento dos
trabalhos.
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