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Q1.
Texto 1
A Política de Tolerância Zero
Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não
têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos
desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. O
drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais e mães
pela “política de tolerância zero” do governo americano tem
comovido o mundo e dividido o país do presidente Donald
Trump. Os relatos são de solidão e desespero para essas famílias
divididas, que, não raro, mal podem se comunicar com o mundo
exterior e não conseguem informações sobre o paradeiro de seus
parentes após terem cruzado a fronteira do México para os EUA
em busca de uma vida menos difícil. Em vez de encontrarem a
realização de seu “sonho americano”, elas vêm sendo recebidas
por essa prática de hostilidade reforçada na zona fronteiriça, que
já separou mais de 2300 crianças de seus pais desde abril.
Época, nº 1043. Adaptado.
Texto 2
“Isso é inacreditável. Autoridades do governo Trump estão
enviando bebês e crianças pequenas... desculpem... há pelo
menos três...”. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora
da MSNBC, antes de se render às lágrimas ao tentar noticiar esse
drama infantil latino-americano, num vídeo que já viralizou”.
Época, nº 1043, p. 11.
A relação entre o texto 1 e o texto 2 é, respectivamente, de
•

A) causa / consequência.

•

B) afirmação / explicação.

•

C) notícia / retificação.

•

D) informação / ilustração.

•

E) narração / repetição.
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Q2.
Texto 3
“A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que
é. O terremoto que aniquila uma comunidade ou a leucemia que
destrói a vida de um jovem provocam em nós um sentimento
íntimo de revolta, mas não se prestam à condenação moral. São
eventos naturais, determinados por mecanismos causais
inerentes ao mundo físico e que independem por completo da
vontade e escolha humanas. Podemos, é claro, evitar a
construção de cidades em áreas de risco e buscar a cura da
leucemia; ou aceitar estoicamente os fatos; ou rezar. Mas seria
absurdo supor que eventos como estes possam ser diferentes do
que são”.
(Eduardo Giannetti, Vícios privados, benefícios
públicos? São Paulo: Companhia das Letras, 2007. p. 19)
Uma das marcas textuais é a coesão, que liga formalmente
palavras do texto. O termo sublinhado no texto 3 que NÃO repete
ou se refere a um termo anterior é:

•

A) “A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. O
terremoto que aniquila uma comunidade ou a leucemia que
destrói a vida de um jovem”.

•

B) “A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. O
terremoto que aniquila uma comunidade ou a leucemia que
destrói a vida de um jovem”.

•

C) “A ética lida com aquilo que pode ser diferente do que é. O
terremoto que aniquila uma comunidade ou a leucemia que
destrói a vida de um jovem”.

•

D) “Mas seria absurdo supor que eventos como estes possam
ser diferentes do que são”.

•

E) “Mas seria absurdo supor que eventos como estes possam
ser diferentes do que são”.
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Q3.
TEXTO 2 - Manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde na internet
A veiculação de informações, a oferta de serviços e a venda de
produtos médicos na Internet têm o potencial de promover a
saúde mas também podem causar danos aos internautas,
usuários e consumidores.
O CREMESP define a seguir princípios éticos norteadores de uma
política de autorregulamentação e critérios de conduta dos sites
de saúde e medicina na Internet.
1) TRANSPARÊNCIA
Deve ser transparente e pública toda informação que possa
interferir na compreensão das mensagens veiculadas ou no
consumo dos serviços e produtos oferecidos pelos sites com
conteúdo de saúde e medicina. Deve estar claro o propósito do
site: se é apenas educativo ou se tem fins comerciais na venda de
espaço publicitário, produtos, serviços, atenção médica
personalizada, assessoria ou aconselhamento. É obrigatória a
apresentação dos nomes do responsável, mantenedor e
patrocinadores diretos ou indiretos do site.
2) HONESTIDADE
Muitos sites de saúde estão a serviço exclusivamente dos
patrocinadores, geralmente empresas de produtos e
equipamentos médicos, além da indústria farmacêutica que, em
alguns casos, interferem no conteúdo e na linha editorial, pois
estão interessados em vender seus produtos.
A verdade deve ser apresentada sem que haja interesses
ocultos. Deve estar claro quando o conteúdo educativo ou
científico divulgado (afirmações sobre a eficácia, efeitos,
impactos ou benefícios de produtos ou serviços de saúde) tiver
o objetivo de publicidade, promoção e venda, conforme
Resolução CFM N º 1.595/2000.
3) QUALIDADE
A informação de saúde apresentada na Internet deve ser exata,
atualizada, de fácil entendimento, em linguagem objetiva e
cientificamente fundamentada. Da mesma forma produtos e
serviços devem ser apresentados e descritos com exatidão e
clareza. Dicas e aconselhamentos em saúde devem ser prestados
por profissionais qualificados, com base em estudos, pesquisas,
protocolos, consensos e prática clínica.
Os sites com objetivo educativo ou científico devem garantir a
autonomia e independência de sua política editorial e de suas
práticas, sem vínculo ou interferência de eventuais
patrocinadores.
Deve estar visível a data da publicação ou da revisão da
informação, para que o usuário tenha certeza da atualidade do
site. Os sites devem citar todas as fontes utilizadas para as

informações, critério de seleção de conteúdo e política editorial
do site, com destaque para nome e contato com os responsáveis.
O segmento abaixo que mostra exemplo de linguagem coloquial é:
•

A) “A informação de saúde apresentada na Internet deve ser
exata, atualizada, de fácil entendimento, em linguagem
objetiva e cientificamente fundamentada”;

•

B) “Da mesma forma produtos e serviços devem ser
apresentados e descritos com exatidão e clareza”;

•

C) “Dicas e aconselhamentos em saúde devem ser prestados por
profissionais qualificados, com base em estudos, pesquisas,
protocolos, consensos e prática clínica”;

•

D) “Deve estar visível a data da publicação ou da revisão da
informação, para que o usuário tenha certeza da atualidade
do site”;

•

E) “Os sites devem citar todas as fontes utilizadas para as
informações, critério de seleção de conteúdo e política
editorial do site, com destaque para nome e contato com os
responsáveis”.
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Q4.
Texto 1 - Garoto das Meias Vermelhas (Carlos Heitor Cony)
Ele era um garoto triste. Procurava estudar muito.
Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como se estivesse
procurando alguma coisa.
Todos os outros meninos zombavam dele, por causa das suas
meias vermelhas. Um dia, o cercaram e lhe perguntaram porque
ele só usava meias vermelhas.
Ele falou, com simplicidade: "No ano passado, quando fiz
aniversário, minha mãe me levou ao circo. Colocou em mim essas
meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo
mundo ia rir de mim, por causa das meias vermelhas.
Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar
as meias vermelhas. Disse que se eu me perdesse, bastaria ela
olhar para o chão e quando visse um menino de meias
vermelhas, saberia que o filho era dela."
"Ora", disseram os garotos, "mas você não está num circo. Por
que não tira essas meias vermelhas e as joga fora?"
O menino das meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez
para disfarçar o olhar lacrimoso e explicou:
"É que a minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por
isso eu continuo usando essas meias vermelhas. Quando ela
passar por mim, em qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me
encontrar e me levará com ela."
Carlos Heitor Cony, Crônicas (adaptado)
“Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como se
estivesse procurando alguma coisa”.

A forma de reescrever esse segmento do texto 1 que altera o seu
significado original é:
•

A) Na hora do recreio, como se estivesse procurando alguma
coisa, ficava afastado dos colegas;

•

B) Ficava afastado dos colegas na hora do recreio, como se
estivesse procurando alguma coisa;

•

C) Ficava afastado dos colegas, como se estivesse procurando
alguma coisa, na hora do recreio;

•

D) Como se estivesse procurando alguma coisa, ficava afastado
dos colegas na hora do recreio;

•

E) Como se estivesse procurando alguma coisa na hora do
recreio, ficava afastado dos colegas.
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Q5.
Texto 1 - Garoto das Meias Vermelhas (Carlos Heitor Cony)
Ele era um garoto triste. Procurava estudar muito.
Na hora do recreio ficava afastado dos colegas, como se estivesse
procurando alguma coisa.
Todos os outros meninos zombavam dele, por causa das suas
meias vermelhas. Um dia, o cercaram e lhe perguntaram porque
ele só usava meias vermelhas.
Ele falou, com simplicidade: "No ano passado, quando fiz
aniversário, minha mãe me levou ao circo. Colocou em mim essas
meias vermelhas. Eu reclamei. Comecei a chorar. Disse que todo
mundo ia rir de mim, por causa das meias vermelhas.
Mas ela disse que tinha um motivo muito forte para me colocar
as meias vermelhas. Disse que se eu me perdesse, bastaria ela
olhar para o chão e quando visse um menino de meias
vermelhas, saberia que o filho era dela."
"Ora", disseram os garotos, "mas você não está num circo. Por
que não tira essas meias vermelhas e as joga fora?"
O menino das meias vermelhas olhou para os próprios pés, talvez
para disfarçar o olhar lacrimoso e explicou:
"É que a minha mãe abandonou a nossa casa e foi embora. Por
isso eu continuo usando essas meias vermelhas. Quando ela
passar por mim, em qualquer lugar em que eu esteja, ela vai me
encontrar e me levará com ela."
Carlos Heitor Cony, Crônicas (adaptado)
“Ele era um garoto triste. Procurava estudar muito”.

Esse primeiro parágrafo do texto 1 é formado por duas orações.

A respeito da estrutura desse parágrafo, a afirmativa correta é:
•

A) a segunda oração é consequência da primeira;

•

B) a primeira oração é condição da segunda;

•

C) as duas orações são independentes semanticamente;

•

D) a segunda oração é explicação da primeira;

•

E) as duas orações são interdependentes.
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Q6.
Texto 1
A Política de Tolerância Zero

Suas vozes frágeis e seus corpos miúdos sugerem que elas não
têm mais de 7 anos, mas já conhecem a brutal realidade dos
desaventurados cuja sina é cruzar fronteiras para sobreviver. O
drama dessas crianças tiradas dos braços de seus pais e mães
pela “política de tolerância zero” do governo americano tem
comovido o mundo e dividido o país do presidente Donald
Trump. Os relatos são de solidão e desespero para essas famílias
divididas, que, não raro, mal podem se comunicar com o mundo
exterior e não conseguem informações sobre o paradeiro de seus
parentes após terem cruzado a fronteira do México para os EUA
em busca de uma vida menos difícil. Em vez de encontrarem a
realização de seu “sonho americano”, elas vêm sendo recebidas
por essa prática de hostilidade reforçada na zona fronteiriça, que
já separou mais de 2300 crianças de seus pais desde abril.
Época, nº 1043. Adaptado.
Texto 2
“Isso é inacreditável. Autoridades do governo Trump estão
enviando bebês e crianças pequenas... desculpem... há pelo
menos três...”. Foi o que conseguiu dizer Rachel Maddow, âncora
da MSNBC, antes de se render às lágrimas ao tentar noticiar esse
drama infantil latino-americano, num vídeo que já viralizou”.
Época, nº 1043, p. 11.
As opções a seguir mostram um verbo empregado nos textos 1
ou 2, acompanhado de um substantivo correspondente.

Assinale a opção em que essa correspondência está errada.
•

A) viralizar / visão.

•

B) cruzar / cruzamento.

•

C) comover / comoção.

•

D) receber / recepção.

•

E) enviar / envio.
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Q7.
Intercâmbio de alimentos
Renato Mocelline/Rosiane de Camargo, História em debate. São Paulo: Editora do Brasil, p. 72.
A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das
transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos
seres humanos.
Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer
produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo plantas
e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à
Europa todos os alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam
para, de alguma forma, apaziguar a Coroa pelas dificuldades que
tinham de encontrar os tão desejados metais preciosos.
Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa,
a flora e a fauna de ambos os continentes foram modificadas,
pois diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas.
Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi enriquecida.
“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo
plantas e animais de sua terra natal”.

Na reescritura desse segmento do texto 2, a pontuação está
INADEQUADA em relação às regras de pontuação em:

•

A) Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal;

•

B) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos e, por isso, trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal;

•

C) Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal;

•

D) Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos
americanos, nos primeiros anos de conquista; trouxeram
consigo, por isso, plantas e animais de sua terra natal;

•

E) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, e, por isso trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal.
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Q8.
NÃO FALTOU SÓ ESPINAFRE
A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Mostrou
também danos morais.
Aconteceu num mercadinho de bairro em São Paulo. A dona,
diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou à clientela.
Formaram-se uma pequena fila e uma grande discussão. Uma
senhora havia arrematado todos os dez maços de espinafre. No
caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante.
Não tinha. Observaram que a verdura acabaria estragada. Ela
explicou que ia cozinhar e congelar. Então, foram ao ponto:
caramba, havia outras pessoas na fila, ela não poderia levar só o
que consumiria de imediato?
“Não, estou pagando e cheguei primeiro”, foi a resposta.
Compras exageradas nos supermercados, estoques domésticos,
filas nervosas nos postos de combustível – teve muito
comportamento na base de cada um por si.
Cabem nessa categoria as greves e manifestações oportunistas.
Governo, cedendo, também vou buscar o meu – tal foi o
comportamento de muita gente.
Carlos A. Sardenberg, in O Globo, 31/05/2018.
“A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos”; se
juntarmos os adjetivos sublinhados em um só vocábulo, a forma
adequada será
•

A) sociais-econômicos.

•

B) social-econômicos.

•

C) sociais-econômico.

•

D) socioeconômicos.

•

E) socioseconômicos.
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Q9.
Texto 1
Uma carta e o Natal

Este será o primeiro Natal que enfrentaremos, pródigos e lúcidos.
Até o ano passado conseguimos manter o mistério — e eu amava
o brilho de teus olhos quando, manhã ainda, vinhas cambaleando
de sono em busca da árvore que durante a noite brotara
embrulhos e coisas. Havia um rito complicado e que começava na
véspera, quando eu te mostrava a estrela de onde Papai Noel
viria, com seu trenó e suas renas, abarrotado de brinquedos e
presentes.
Tu ias dormir e eu velava para que dormisses bem e
profundamente. Tua irmã, embora menor, creio que ela me
embromava: na realidade, ela já devia pressentir que Papai Noel
era um mito que nós fazíamos força para manter em nós
mesmos. Ela não fazia força para isso, e desde que a árvore
amanhecesse florida de pacotes e coisas, tudo dava na mesma.
Contigo era diferente. Tu realmente acreditavas em mim e em
Papai Noel.
Na escola te corromperam. Disseram que Papai Noel era eu — e
eu nem posso repelir a infâmia e o falso testemunho. De
qualquer forma, pediste um acordeão e uma caneta — e fomos
juntos, de mãos dadas, escolher o acordeão.
O acordeão veio logo, e hoje, quando o encontrar na árvore, já
vai saber o preço, o prazo da garantia, o fabricante. Não será o
mágico brinquedo de outros Natais.
Quanto à caneta, também a compramos juntos. Escolheste a cor
e o modelo, e abasteceste de tinta, para "já estar pronta" no dia
de Natal. Sim, a caneta estava pronta. Arrumamos juntos os
presentes em volta da árvore. Foste dormir, eu quedei sozinho e
desesperado.
E apanhei a caneta. Escrevi isto. Não sei, ainda, se deixarei esta
carta junto com os demais brinquedos. Porque nisso tudo o mais
roubado fui eu. Meu Natal acabou e é triste a gente não poder
mais dar água a um velhinho cansado das chaminés e tetos do
mundo.
Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 31/12/2017.
“Este será o primeiro Natal que enfrentaremos, pródigos e
lúcidos”; o adjetivo “lúcidos” se justifica porque
•

A) a noite de Natal é cheia de luz.

•

B) as fantasias do Natal se haviam extinguido.

•

C) os presentes tinham sido comprados por pai e filha juntos.

•

D) a própria filha havia escolhido os presentes do Natal.

•

E) o pai entrara em acordo com a filha sobre os presentes.
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Q10.
Comunicação Política na Suíça
Os cidadãos suíços são convocados a se pronunciar
periodicamente, de quatro a cinco vezes por ano
aproximadamente, sobre um total de quinze temas da atualidade
política. Além de cada uma dessas votações populares, os cidadãos
são convidados a dar suas opiniões (votando simplesmente sim ou
não) sobre três ou quatro problemas de interesse nacional, aos
quais se acrescentam alguns tópicos especiais dos cantões e das
comunas. Esse sistema repousa sobre a iniciativa popular e sobre o
referendum, que permitem a uma minoria, respectivamente
100.000 cidadãos, no caso da iniciativa popular, e 50.000, no caso
do referendum, obrigar o conjunto do país a se interessar sobre o
que a preocupa.

(Argumentação, Hermès. Paris: CNRS Edições.
2011, p. 58)
Cidadãos e opiniões são substantivos formados com o sufixo -ão,
que fazem seus plurais, exata e respectivamente, como:
•

A) escrivão / vulcão;

•

B) cristão / ademão;

•

C) anão / corrimão;

•

D) chorão / ancião;

•

E) cartão / aldeão.
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Q11.
A epidemia de dengue neste ano no Estado de São Paulo tem
provocado, em média, mais de uma morte por dia.
Desde o início do ano, já são ao menos 122 óbitos, segundo
levantamento da Folha de São Paulo em 60 dos 645 municípios
paulistas. Esse é o maior número em quatro anos e um dos mais
altos da série histórica do Ministério da Saúde.
O pico da doença, no entanto, ainda não chegou. Isso deve
ocorrer entre o fim de abril e o começo de maio, devido ao
comportamento do clima e à sazonalidade do mosquito
transmissor.
(Luiz Carlos Murauskas. Folhapress)
O texto emprega algumas formas de pronomes demonstrativos:

“ A epidemia de dengue neste (1) ano no Estado de São Paulo”;

“ Esse (2) é o maior número em quatro anos” e “Isso (3) deve
ocorrer entre o fim de abril e o começo de maio”.

Sobre as ocorrências numeradas desses pronomes, assinale a
afirmativa correta.
•

A) As ocorrências (1) e (3) se justificam pela relação com o
tempo presente.

•

B) A ocorrência (2) se justifica por se referir a um termo
anteriormente citado.

•

C) A ocorrência (1) se justifica pela referência a um termo
futuro.

•

D) A ocorrência (3) se justifica pela referência a um termo
anterior mais distante.

•

E) As ocorrências (2) e (3) se justificam por se referirem a
termos futuros.
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Q12.

TEXTO 1 - REFEIÇÃO EM FAMÍLIA
Rosely Sayão
Os meios de comunicação, devidamente apoiados por
informações científicas, dizem que alimentação é uma questão de
saúde. Programas de TV ensinam a comer bem para manter o
corpo magro e saudável, livros oferecem cardápios de
populações com alto índice de longevidade, alimentos ganham
adjetivos como “funcionais”. Temos dietas para cardíacos, para
hipertensos, para gestantes, para obesos, para idosos.
Cada vez menos a família se reúne em torno da mesa para
compartilhar a refeição e se encontrar, trocar ideias, saber uns
dos outros. Será falta de tempo? Talvez as pessoas tenham
escolhido outras prioridades: numa pesquisa recente sobre as
refeições, 69% dos entrevistados no Brasil relataram o hábito de
assistir à TV enquanto se alimentam.
[....]
O horário das refeições é o melhor pretexto para reunir a família
porque ocorre com regularidade e de modo informal. E, nessa
hora, os pais podem expressar e atualizar seus afetos pelos filhos
de modo mais natural.
(adaptado)
“...69% dos entrevistados no Brasil relataram o hábito de assistir
à TV enquanto se alimentam”.
Temos aqui uma concordância que envolve elementos de
porcentagem; a frase abaixo que mostra incorreção nesse tipo de
concordância é:
•

A) 5% da turma vieram ao show;

•

B) 89% dos brasileiros mostram alimentação pouco saudável;

•

C) 1% dos entrevistados demonstraram fraqueza;

•

D) chegou apenas 3% dos convidados;

•

E) compareceram 23% dos artistas.
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Q13.
TEXTO 1 – O futuro da medicina
O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das
profissões. As vítimas se contam às dezenas e incluem músicos,
jornalistas, carteiros etc. Um ofício relativamente poupado até
aqui é o de médico. Até aqui. A crer no médico e "geek" Eric
Topol, autor de "The Patient Will See You Now" (o paciente vai
vê-lo agora), está no forno uma revolução da qual os médicos não
escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes.
Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos
coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito
próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é
possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as
imagens a um algoritmo que as analisa e diz com mais precisão
do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode
ser um câncer, o que exige medidas adicionais.
Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma
o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas,
realizando mais de 50 exames a uma fração do custo atual.
Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos,
transformar o smartphone num supermicroscópio que permite
fazer diagnósticos ainda mais sofisticados.
Tudo isso aliado à democratização do conhecimento, diz
Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria

saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões e de
preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de
ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo
que desde Hipócrates assombra a medicina.
Concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol,
mas acho que, como todo entusiasta da tecnologia, ele
provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os
hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum
desconto para as previsões, "The Patient..." é uma excelente
leitura para os interessados nas transformações da medicina.
Folha de São Paulo online – Coluna Hélio Schwartsman – 17/01/2016.
“está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão,
mas que terá impactos positivos para os pacientes”.

Nesse segmento do texto 1, o termo “da qual” é decorrente da
regência do verbo “escapar”; a frase abaixo em que o termo
sublinhado está erradamente empregado é:
•

A) essa é uma revolução com a qual discordamos;

•

B) esses são os fatos contra os quais lutamos;

•

C) essas são as dificuldades com as quais nos defrontamos;

•

D) esses são os resultados aos quais aludimos;

•

E) essa é a mudança à qual visamos.
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Fonte: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - AREA PROCESSUAL / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q14.
Problemas Sociais Urbanos
Brasil escola
Dentre os problemas sociais urbanos, merece destaque a questão
da segregação urbana, fruto da concentração de renda no espaço
das cidades e da falta de planejamento público que vise à
promoção de políticas de controle ao crescimento desordenado
das cidades. A especulação imobiliária favorece o encarecimento
dos locais mais próximos dos grandes centros, tornando-os
inacessíveis à grande massa populacional. Além disso, à medida
que as cidades crescem, áreas que antes eram baratas e de fácil
acesso tornam-se mais caras, o que contribui para que a grande
maioria da população pobre busque por moradias em regiões
ainda mais distantes.
Essas pessoas sofrem com as grandes distâncias dos locais
de residência com os centros comerciais e os locais onde
trabalham, uma vez que a esmagadora maioria dos habitantes
que sofrem com esse processo são trabalhadores com baixos
salários. Incluem-se a isso as precárias condições de transporte
público e a péssima infraestrutura dessas zonas segregadas, que
às vezes não contam com saneamento básico ou asfalto e
apresentam elevados índices de violência.
A especulação imobiliária também acentua um problema
cada vez maior no espaço das grandes, médias e até pequenas
cidades: a questão dos lotes vagos. Esse problema acontece por
dois principais motivos: 1) falta de poder aquisitivo da população
que possui terrenos, mas que não possui condições de construir
neles e 2) a espera pela valorização dos lotes para que esses se
tornem mais caros para uma venda posterior. Esses lotes vagos
geralmente apresentam problemas como o acúmulo de lixo,
mato alto, e acabam tornando-se focos de doenças, como a
dengue.

PENA, Rodolfo F. Alves. “Problemas socioambientais urbanos”; Brasil
Escola. Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/brasil/problemasambientais-sociais-decorrentes-urbanização.htm.
Acesso em 14 de abril de 2016.
No texto 1, há quatro ocorrências do acento grave indicativo da
crase: “vise à promoção de políticas de controle”(1), “tornandoos inacessíveis à grande massa populacional”(2), “Além disso, à
medida que as cidades crescem”(3) e “que às vezes não contam
com saneamento básico”(4).

Os casos de crase que correspondem à união de preposição +
artigo definido são:
•

A) 1 e 2;

•

B) 1 e 4;

•

C) 2 e 3;

•

D) 3 e 4;

•

E) todos eles.
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Q15.
NÃO FALTOU SÓ ESPINAFRE
A crise não trouxe apenas danos sociais e econômicos. Mostrou
também danos morais.
Aconteceu num mercadinho de bairro em São Paulo. A dona,
diligente, havia conseguido algumas verduras e avisou à clientela.
Formaram-se uma pequena fila e uma grande discussão. Uma
senhora havia arrematado todos os dez maços de espinafre. No
caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha restaurante.
Não tinha. Observaram que a verdura acabaria estragada. Ela
explicou que ia cozinhar e congelar. Então, foram ao ponto:
caramba, havia outras pessoas na fila, ela não poderia levar só o
que consumiria de imediato?
“Não, estou pagando e cheguei primeiro”, foi a resposta.
Compras exageradas nos supermercados, estoques domésticos,
filas nervosas nos postos de combustível – teve muito
comportamento na base de cada um por si.
Cabem nessa categoria as greves e manifestações oportunistas.
Governo, cedendo, também vou buscar o meu – tal foi o
comportamento de muita gente.
Carlos A. Sardenberg, in O Globo, 31/05/2018.
No segmento a seguir, a pergunta é feita em discurso indireto.

“No caixa, outras freguesas perguntaram se ela tinha
restaurante.”

Assinale a opção que apresenta a forma dessa pergunta em
discurso direto.
•

A) A senhora tinha restaurante?

•

B) A senhora tinha tido restaurante?

•

C) A senhora teria restaurante?

•

D) A senhora teve restaurante?

•

E) A senhora tem restaurante?
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Língua Portuguesa / Acentuação gráfica
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA JUDICIáRIA / TJ/AL / 2018 / FGV

Q16.
TEXTO - Ressentimento e Covardia
Tenho comentado aqui na Folha em diversas crônicas, os usos da
internet, que se ressente ainda da falta de uma legislação
específica que coíba não somente os usos mas os abusos deste
importante e eficaz veículo de comunicação. A maioria dos
abusos, se praticados em outros meios, seriam crimes já
especificados em lei, como a da imprensa, que pune injúrias,
difamações e calúnias, bem como a violação dos direitos autorais,
os plágios e outros recursos de apropriação indébita.
No fundo, é um problema técnico que os avanços da informática
mais cedo ou mais tarde colocarão à disposição dos usuários e
das autoridades. Como digo repetidas vezes, me valendo do
óbvio, a comunicação virtual está em sua pré-história.
Atualmente, apesar dos abusos e crimes cometidos na internet,
no que diz respeito aos cronistas, articulistas e escritores em
geral, os mais comuns são os textos atribuídos ou deformados
que circulam por aí e que não podem ser desmentidos ou
esclarecidos caso por caso. Um jornal ou revista é processado se
publicar sem autorização do autor um texto qualquer, ainda que
em citação longa e sem aspas. Em caso de injúria, calúnia ou
difamação, também. E em caso de falsear a verdade
propositadamente, é obrigado pela justiça a desmentir e dar
espaço ao contraditório.
Nada disso, por ora, acontece na internet. Prevalece a lei do cão
em nome da liberdade de expressão, que é mais expressão de
ressentidos e covardes do que de liberdade, da verdadeira
liberdade.
(Carlos Heitor Cony, Folha de São Paulo, 16/05/2006 –
adaptado)
Duas palavras do texto que obedecem à mesma regra de
acentuação gráfica são:
•

A) indébita / também;

•

B) história / veículo;

•

C) crônicas / atribuídos;

•

D) coíba / já;

•

E) calúnia / plágio.
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Q17.
José, servidor público estável ocupante do cargo efetivo de
assistente técnico-administrativo do Ministério Público da Bahia,
foi aposentado por invalidez, no ano de 2016. Ocorre que, no ano
de 2017, os motivos determinantes de sua aposentadoria foram
declarados insubsistentes por junta médica oficial.
Dessa forma, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado da Bahia, a Administração Pública determinou o
retorno de José ao trabalho, mediante:
•

A) o aproveitamento, no mesmo cargo ou em cargo de
atribuições e remuneração compatíveis com o anteriormente
ocupado;

•

B) a reversão, no mesmo cargo ou no cargo resultante da
transformação, permanecendo o servidor em disponibilidade
remunerada enquanto não houver vaga;

•

C) a reintegração, no mesmo cargo anteriormente ocupado ou
em cargo resultante da transformação com atribuições e
remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado;

•

D) a recondução, sem direito à indenização, no mesmo cargo
anteriormente ocupado ou em outro cargo dentro da mesma
carreira com remuneração compatível com o anteriormente
ocupado;

•

E) a readaptação, em cargo com novas atribuições, compatíveis
com a limitação que o servidor tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental, garantida a remuneração do
cargo de que é titular.
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Q18.
No sistema operacional Windows XP, versão em português, um
funcionário de nível médio da CODEBA acessou a pasta
CONTRATOS no disco C:\ e, após selecionar o arquivo
EDITAL.PDF, pressionou a tecla Delete, o que gerou a imediata
transferência do arquivo para o recurso Lixeira.
Para recuperá-lo e retornar à situação anterior, ele deve realizar
um procedimento para desfazer a última ação.

Esse procedimento corresponde ao seguinte atalho de teclado
•

A) Alt + X

•

B) Ctrl + X

•

C) Alt + Y

•

D) Ctrl + Z

•

E) Alt + Z
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Noções de Informática / Arquitetura básica de computadores / Unidade central
Fonte: TéCNICO DE NíVEL MéDIO - ADMINISTRATIVA / ALBA / 2014 / FGV

Q19.
Quando se verifica, na especificação de um microcomputador ou
notebook, o nome “Intel Core i7”, a referência está sendo feita
ao seguinte componente de hardware:
•

A) cache.

•

B) flash RAM.

•

C) placa de vídeo.

•

D) microprocessador.

•

E) coprocessador aritmético.
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Q20.

Quando a alimentação do computador é desligada, esse tipo de
memória perde seu conteúdo.

Esta característica é suficiente para classificar esta memória
como
•

A) dinâmica.

•

B) estática.

•

C) não volátil.

•

D) regravável.

•

E) volátil.
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Fonte: ASSISTENTE DE SANEAMENTO E GESTãO - TéCNICO EM CONTABILIDADE / COMPESA / 2018 / FGV

Q21.
Um disco Blue Ray de uma camada (single layer) e tamanho
padrão (12 cm) possui capacidade de armazenamento de,
aproximadamente,
•

A) 1 TB.

•

B) 1,44 MB.

•

C) 4,7 GB.

•

D) 25 GB.

•

E) 700 MB.
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Noções de Informática / MS Windows 10 BR / Tipos de arquivos, localização, criação, cópia e remoção de arquivos, cópias de arquivos para outros
dispositivos e cópias de segurança, uso da lixeira para remover e recuperar arquivos, uso da ajuda do Windows
Fonte: ASSISTENTE DE SANEAMENTO E GESTãO - TéCNICO EM CONTABILIDADE / COMPESA / 2018 / FGV

Q22.
Obs.: considere que o usuário possui todas as permissões
necessárias para completar a tarefa.
Utilizando o Windows Explorer, um usuário realiza a operação de
arrastar, com o botão esquerdo do mouse, um arquivo que está
dentro de uma pasta do disco local C: para outra pasta do disco
local D.

Assinale a opção que indica o resultado dessa operação.
•

A) Nada irá acontecer.

•

B) O arquivo será copiado.

•

C) O arquivo será movido.

•

D) O Windows irá perguntar ao usuário o que ele deseja que seja
feito.

•

E) Um atalho será criado no disco local D.
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Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/AL / 2018 / FGV

Q23.

No Windows 10, em Língua Portuguesa, é possível abrir uma
pasta no Windows Explorer com um único clique do mouse, ao
invés do duplo clique usual.
Para isso é preciso alterar as configurações padrão em
•

A) Painel de Controle -> Aparência e Personalização -> Fontes.

•

B) Painel de Controle -> Aparência e Personalização -> Opções
de Pasta.

•

C) Painel de Controle -> Facilidade de Acesso -> Central de
Facilidade de Acesso.

•

D) Painel de Controle -> Sistema e Segurança -> Sistema.

•

E) Propriedades do Windows Explorer.
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Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/AL / 2018 / FGV

Q24.
Depois de, a pedido de sua chefe, escrever o código de uma
macro no MS Excel 2016, o usuário salvou o seu trabalho com o
nome “final.xlsx” (sem as aspas). Embora tenha aparecido uma
mensagem de alerta, que ele simplesmente ignorou sem ler, ele
enviou o arquivo para a apreciação de sua chefe. Esta, ao receber
o e-mail, percebeu que não havia nenhuma macro no arquivo.

Isto ocorreu porque
•

A) arquivos Excel com macros devem ser salvos com a extensão
xlsm.

•

B) não é possível enviar arquivos com macros por e-mail.

•

C) o MS Excel não é compatível com macros.

•

D) o usuário enviou somente o arquivo com as planilhas e não
enviou o arquivo com as macros “final.mcrs”.

•

E) pela descrição dos fatos, o usuário se esqueceu que as
macros precisam ser salvas em separado das planilhas.
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Fonte: ASSISTENTE DE SANEAMENTO E GESTãO - TéCNICO EM CONTABILIDADE / COMPESA / 2018 / FGV

Q25.
Ana, Cecília, Laura, Maria e Tânia são meninas com idades
diferentes. Sabe-se que Laura é mais velha que Cecília, mas é
mais nova que Ana. Por sua vez, Ana é mais nova que Maria, que
é mais velha que Tânia, que é mais velha que Laura.

É correto concluir que
•

A) Tânia é mais nova que Ana.

•

B) Laura é mais velha que Tânia.

•

C) Cecília é mais nova que Tânia.

•

D) Maria não é a mais velha das cinco meninas.

•

E) Cecília é mais velha que Ana.
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Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e análise da lógica de uma situação; Formação de conceitos e discriminação de elementos; Diagramas
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Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRADOR / COMPESA / 2018 / FGV

Q26.
Considere a sentença a seguir.

“Todo pernambucano gosta de peixe e torce pelo Náutico.”

A negação lógica da sentença dada é
•

A) “Nenhum pernambucano gosta de peixe e torce pelo
Náutico.”

•

B) “Todo pernambucano não gosta de peixe e não torce pelo
Náutico.”

•

C) “Algum pernambucano não gosta de peixe e não torce pelo
Náutico.”

•

D) “Algum pernambucano não gosta de peixe ou não torce pelo
Náutico.”

•

E) “Algum pernambucano gosta de peixe e não torce pelo
Náutico.”
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Q27.
Considere uma sequência de números na qual cada número, a
partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores.
Se o quinto número dessa sequência é 88 e o sétimo é 229, então
o segundo número é
•

A) 17.

•

B) 18.

•

C) 19.

•

D) 20.

•

E) 21.
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Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de Caruaru/PE / 2015 / FGV

Q28.
Em um determinado ano, o mês de maio teve exatamente quatro
segundas-feiras e exatamente quatro sextas-feiras.

Nesse ano, o aniversário de emancipação política de Caruaru,
comemorado no dia 18 de maio, caiu em
•

A) um sábado.

•

B) um domingo.

•

C) uma segunda-feira.

•

D) uma quarta-feira.

•

E) uma sexta-feira.
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Administração / Processo organizacional (planejamento, coordenação, direção, organização e controle)
Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - GERAL / MPE/AL / 2018 / FGV

Q29.
Demócrito, administrador de uma grande rede de restaurantes,
decide ampliar suas operações no Brasil, abrindo filiais em
numerosos estados do país, estabelecendo a meta de ser a maior
empresa no ramo, em até 5 anos.

Concernente às funções básicas da administração, Demócrito
está exercendo a função de
•

A) planejamento.

•

B) coordenação.

•

C) liderança.

•

D) direção.

•

E) organização.
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Administração / Noções de administração / De pessoal
Fonte: TéCNICO PORTUáRIO - APOIO ADMINISTRATIVO / CODEBA / 2016 / FGV

Q30.
A Administração de Recursos Humanos está relacionada à
formulação e à aplicação de sistemas formais de alocação do
talento humano.

As opções a seguir listam atribuições da Administração de
Recursos Humanos no nível tático, à exceção de uma. Assinale-a.
•

A) Recrutamento e seleção.

•

B) Treinamento e desenvolvimento.

•

C) Controle de horários.

•

D) Avaliação de desempenho.

•

E) Sistemas de remuneração.
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Q31.
A classificação de materiais busca uma organização que permita a
melhor gestão dos materiais em um dado processo.
Um bom sistema de classificação deve possuir os seguintes
atributos:
•

A) simplicidade, precisão e abrangência;

•

B) abrangência, flexibilidade e praticidade;

•

C) praticidade, durabilidade e precisão;

•

D) durabilidade, simplicidade e precisão;

•

E) precisão, praticidade e maneabilidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de administração / De patrimônio
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA DE LICITAçãO, CONTRATOS E CONVêNIOS 1 / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV

Q32.
A administração patrimonial trata como material permanente
tangível todos aqueles que se enquadram como material
permanente, imóveis ou instalações.

Para os materiais permanentes, o procedimento de identificação
de um bem patrimonial por ocasião de sua incorporação ao
patrimônio de uma organização é definido como:
•

A) requisição;

•

B) comodato;

•

C) movimentação de bens;

•

D) inventário;

•

E) tombamento.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Relações Interpessoais: comunicação e relações interpessoais
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO ÁREA APOIO ESPECIALIZADO - ANáLISE DE SISTEMAS / TST / 2012 / FCC

Q33.
É absolutamente essencial que os membros de um grupo da empresa se comuniquem de maneira eficaz com outros membros do grupo ou mesmo membros de
outros projetos. Um fator positivo para a eficiência e eficácia dessas comunicações
•

A) é a utilização de um método unificado de comunicação.

•

B) é o tamanho do grupo, principalmente os que incluam gerentes e engenheiros experientes.

•

C) são os grupos estruturados formalmente e divididos em níveis hierárquicos.

•

D) são os grupos formados por pessoas de personalidades semelhantes.

•

E) é a comunicação bidirecional entre membros do grupo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Administração de conflitos: desenvolvimento de trabalho em equipe
Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRADOR / COMPESA / 2018 / FGV

Q34.
Uma importante característica de um grupo de trabalho é sua
coesão, fator que influencia de forma determinante na
produtividade.

Assinale a opção que indica a medida que, ao ser adotada,
estimula a coesão.
•

A) Acrescentar novos membros ao grupo, o que irá fortalecer o
espírito de equipe.

•

B) Recompensar individualmente os membros do grupo, o que
irá evidenciar a importância de cada um.

•

C) Promover o conflito entre os membros do grupo, o que irá
propiciar discussões construtivas.

•

D) Isolar fisicamente o grupo, o que irá incentivar o sentimento
de unidade.

•

E) Aumentar o tempo em que os membros praticam atividades
pessoais isoladamente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Logística / Conceito, evolução, dimensão, processo logístico, transporte
Fonte: ANALISTA DO MINISTéRIO PúBLICO - GESTãO PúBLICA / MPE/AL / 2018 / FGV

Q35.
O Ministério Público de Alagoas realizou a compra de uma
unidade de um material fundamental para a continuidade de suas
atividades.

Sob a perspectiva da importância operacional e da criticidade de
um item, segundo o aspecto logístico o item pode ser
conceituado como um material
•

A) B.

•

B) C.

•

C) X.

•

D) Y.

•

E) Z.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Arquivos / Finalidade
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q36.
O conceito de forma está associado ao de
•

A) suporte.

•

B) formato.

•

C) tradição documental.

•

D) espécie.

•

E) técnica de registro.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Arquivos / Classificação
Fonte: ANALISTA - APOIO TéCNICO ESPECIALIZADO - ARQUIVOLOGIA / CNMP / 2015 / FCC

Q37.
Na elaboração de um plano de classificação arquivística é
fundamental que sejam
•

A) levantados e identificados individualmente todos os
assuntos contidos nos documentos, para estabelecer sua tipologia.

•

B) analisadas, esquematizadas e harmonizadas as funções, subfunções e atividades da entidade produtora
dos documentos.

•

C) levadas em conta a ordem hierárquica e as datasbaliza das séries documentais produzidas pela entidade.

•

D) comparados os procedimentos genéticos de autoria,
destinação e uso dos documentos produzidos.

•

E) estabelecidos os níveis orgânicos das informações
contidas nos documentos, para fins de indexação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Arquivos / Técnicas
Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - GERAL / MPE/AL / 2018 / FGV

Q38.
Uma possível destinação de um documento público é sua
eliminação, que só poderá ocorrer caso
•

A) tenha autorização judicial da autoridade competente.

•

B) esteja previsto no prazo da tabela de temporalidade.

•

C) mantenha-se ocioso por período superior a 1 ano.

•

D) seja considerado um documento intermediário.

•

E) receba por lei o status de confidencial.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Arquivos / Sistemas e métodos de arquivamento
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRF 3ª / 2014 / FCC

Q39.
Considere o quadro abaixo.

As colunas A, B e C exemplificam, respectivamente, a aplicação dos métodos de codificação
•

A) numérico simples, bloco numérico e decimal.

•

B) dígito-terminal, unitermo e alfanumérico.

•

C) duplex, decimal e bloco numérico.

•

D) decimal, dígito-terminal e duplex.

•

E) bloco numérico, duplex e unitermo.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Arquivos / Protocolo: finalidades, objetivos e atividades; Protocolo: conceito, sistema de protocolo
Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - GERAL / MPE/AL / 2018 / FGV

Q40.
O setor de protocolo tem a função de controlar a tramitação dos
documentos de uma entidade, acompanhando seu andamento e
prestando informação aos interessados.

Em um protocolo, a abertura de um processo é conhecida como

•

A) avaliação.

•

B) recebimento.

•

C) expedição.

•

D) autuação.

•

E) classificação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções básicas de organização de arquivos e fichários
Fonte: TéCNICO PORTUáRIO - APOIO ADMINISTRATIVO / CODEBA / 2016 / FGV

Q41.
A ausência de gestão de arquivos acarreta um ciclo vicioso de
danos ao patrimônio público documental, conforme ilustra a
figura a seguir.

As opções a seguir apresentam exemplos desses danos,
à exceção de uma. Assinale-a.
•

A) Desorganização – formação de massas documentais
acumuladas.

•

B) Ineficiência – aumento de custos e de riscos institucionais.

•

C) Ilegalidade – destruição ou apropriação pessoal do
patrimônio público documental.

•

D) Desorganização – impressão racional de documentos.

•

E) Ineficiência – intensificação da obsolescência tecnológica.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Administração Pública indireta
Fonte: TéCNICO DO MINISTéRIO PúBLICO - TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / MPE/AL / 2018 / FGV

Q42.
A conceito de administração indireta está relacionado à criação
de entidades administrativas que desempenham atividades de
forma descentralizada.

Essas entidades devem estar vinculadas
•

A) a um partido político.

•

B) a uma associação de classe.

•

C) ao Poder Executivo.

•

D) a uma organização internacional.

•

E) a um instituto privado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções sobre Contratos Administrativos
Fonte: TECNICO DO MINISTERIO PUBLICO - AREA ADMINISTRATIVA / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q43.
Em relação à formalização dos contratos administrativos, a Lei
nº 8.666/93 prevê que:
•

A) o contrato verbal com a Administração é nulo e de nenhum
efeito, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento,
assim entendidas aquelas de valor não superior a quatro mil
reais, feitas em regime de adiantamento;

•

B) a Administração deverá proceder à nova licitação quando o
convocado não assinar o termo de contrato, sendo vedado
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado;

•

C) a minuta do futuro contrato é disponibilizada a todos os
licitantes no momento do julgamento, sendo desnecessário
que integre o edital ou ato convocatório da licitação;

•

D) a obtenção de cópia autenticada dos termos do contrato e do
respectivo processo licitatório é permitida a qualquer
interessado, independentemente do pagamento de
emolumentos;

•

E) a publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial é obrigatória e constitui
condição indispensável para sua existência e validade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Atos administrativos de uso mais frequente: circulares, avisos, portarias, ofícios, despachos e ordens de serviços
Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MPE/BA / 2017 / FGV

Q44.
Antônio estacionou seu automóvel com as quatro rodas em cima
da calçada em local proibido. O poder público local, na operação
“choque de ordem”, procedeu ao reboque do veículo de Antônio.
Na hipótese em tela, a remoção do bem do particular praticada
pela Administração Pública está calcada específica e diretamente
no atributo do ato administrativo da:
•

A) presunção de veracidade, que independe de prévia
manifestação do Secretário Municipal de Transporte;

•

B) discricionariedade, que obriga o agente público a promover o
reboque de todos os veículos em igual situação;

•

C) imperatividade, que obriga o poder público a entregar prévia
intimação do ato de infração ao particular antes do reboque;

•

D) autoexecutoriedade, que independe de prévia autorização
judicial e participação do particular;

•

E) presunção de legitimidade, que não admite prova em sentido
contrário, uma vez que o ato foi regularmente documentado.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Documentos oficiais, tipos de documentos; Correspondência oficial: conceito, classificação; recepção e expedição de
correspondência em geral
Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q45.
A renomada arquivista brasileira Heloísa Liberalli Bellotto considera a possibilidade de estabelecer dois pontos de partida para a
análise tipológica:
•

A) paleografia e diplomática.

•

B) diplomática e arquivística.

•

C) edótica e arquivística.

•

D) ciência da informação e gestão do conhecimento.

•

E) sigilografia e epigrafia.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Ética profissional; O papel do servidor
Fonte: PERITO MéDICO PREVIDENCIáRIO / INSS / 2012 / FCC

Q46.
Considere duas hipóteses:
I. Fernanda, servidora pública civil do Poder Executivo Federal, tem sido vista embriagada, habitualmente, em diversos locais públicos, como eventos, festas e
reuniões.
II. Maria, também servidora pública civil do Poder Executivo Federal, alterou o teor de documentos que deveria encaminhar para providências.
Nos termos do Decreto no 1.171/1994:
•

A) ambas as servidoras públicas não se sujeitam às disposições previstas no Decreto no 1.171/1994.

•

B) apenas o fato descrito no item II constitui vedação ao servidor público; o fato narrado no item I não implica vedação, vez que a lei veda embriaguez
apenas no local do serviço.

•

C) apenas o fato descrito no item I constitui vedação ao servidor público, desde que ele seja efetivo.

•

D) ambos os fatos não constituem vedações ao servidor público, embora possam ter implicações em outras searas do Direito.

•

E) ambos os fatos constituem vedações ao servidor público.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Interação com o público interno e externo
Fonte: ESCRITURáRIO / Banco do Brasil / 2013 / FCC

Q47.
O atendimento bancário pode ser classificado como um tipo específico de SERVIÇO. Como tal, apresenta uma série de características que posicionam esse
produto nessa categoria. A característica que NÃO pertence à categoria dos SERVIÇOS é a
•

A) intangibilidade.

•

B) estocabilidade.

•

C) inseparabilidade.

•

D) perecibilidade.

•

E) heterogeneidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de Administração Pública / Princípios
Fonte: ANALISTA DO MINISTERIO PUBLICO - AREA ADMINISTRATIVA / MPE/RJ / 2016 / FGV

Q48.
A organização governamental brasileira, em um processo de
integração ao movimento da Nova Administração Pública,
incorporou em seu marco constitucional um princípio inspirado
em trecho do discurso de Margareth Thatcher, no início da
década de 80, no qual ela afirma:

“Nós temos o dever de garantir que cada centavo que arrecadam
com a tributação seja gasto bem e sabiamente.”

Esse trecho exemplifica a influência internacional para a
incorporação à Constituição da República Federativa do Brasil do
princípio da:
•

A) eficiência;

•

B) impessoalidade;

•

C) legalidade;

•

D) moralidade;

•

E) publicidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de Administração Pública / Descentralização e desconcentração
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA ADMINISTRATIVA 2 / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV

Q49.
A Câmara Municipal, na busca de aprimorar seu sistema de
controle interno e atender ao princípio da eficiência, subdividiu a
gerência de controladoria e finanças em duas novas gerências,
uma de controladoria, outra de finanças.

Esse fenômeno administrativo, eminentemente interno, de
distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica, é
chamado pela doutrina de direito administrativo de:
•

A) descentralização, que decorre do poder normativo;

•

B) delegação, que decorre do poder disciplinar;

•

C) concessão, que decorre do poder regulamentar;

•

D) desconcentração, que decorre do poder hierárquico;

•

E) outorga, que decorre do poder discricionário.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de Administração Pública / Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público.
Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / FHEMIG / 2013 / FCC

Q50.
Uma organização pública, que pretende incorporar uma orientação empreendedora em seu planejamento estratégico, deve priorizar
•

A) a vinculação entre remuneração individual e produtividade pessoal.

•

B) o desenvolvimento de ações de controle centralizado nos processos administrativos.

•

C) o uso da qualificação formal para obter uma avaliação mais subjetiva do desempenho.

•

D) o alinhamento das expectativas de desempenho individual com os objetivos da organização.

•

E) a ligação das expectativas de desempenho com objetivos individuais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de Administração Pública / Convergências e diferenças entre a gestão pública e a gestão privada
Fonte: AUDITOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO / TCM/GO / 2015 / FCC

Q51.
O modelo de excelência em gestão da FNQ − Fundação
Nacional da Qualidade, aplicável às organizações públicas
e privadas, preconiza um conjunto de fundamentos de

excelência em gestão, tendo como referência as organizações de excelência em nível mundial. Constitui um
desses fundamentos:
•

A) Reengenharia: significa redesenhar os processos
existentes, com mapeamento das melhorias necessárias à satisfação do usuário.

•

B) Liderança: examina o sistema de liderança da organização e o comprometimento pessoal dos membros
da direção no estabelecimento e disseminação de
princípios que promovam a cultura da excelência.

•

C) Perspectiva instrumental: construção da comunicação por todos os envolvidos, resultando da interação
entre atores, seus meios e suas particularidades.

•

D) Visão de futuro: compreensão dos fatores que afetam a organização, seu ecossistema e o ambiente
externo no curto e no longo prazo, visando à sua perenização.

•

E) Abordagem sistêmica: exame da organização e
identificação dos processos de agregação de valor,
com foco no usuário.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de Administração Pública / Excelência nos serviços públicos
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA ADMINISTRATIVA 2 / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV

Q52.
Ao ter a sua primeira edição elaborada em 2005, o “Modelo de
Excelência em Gestão Pública” visava guiar a administração
pública brasileira para uma gestão focada em resultados e
orientada para:
•

A) o mercado;

•

B) o produto;

•

C) o agente político;

•

D) a impessoalidade;

•

E) o cidadão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de Administração Pública / Gestão da Qualidade. Gestão de resultados na produção de serviços públicos
Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ANALISTA DE GESTãO DE PESSOAS (HABILITAçãO EM ADMINISTRAçãO) / COMPESA / 2018 / FGV

Q53.
A gestão por resultados permite maior flexibilidade aos
colaboradores da organização, enfatizando o alcance dos
resultados finais.

Sendo assim, em um modelo de gestão por resultados, é
imprescindível a presença de
•

A) técnicas relativistas.

•

B) grades gerenciais.

•

C) estruturas matriciais.

•

D) atividades interdependentes.

•

E) indicadores de desempenho.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de Administração Pública / O paradigma do cliente na gestão pública
Fonte: TéCNICO DE NíVEL SUPERIOR - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / SME - Pref. Cuiabá/MT / 2015 / FGV

Q54.

Com relação ao tema da satisfação do consumidor nas
organizações, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.

( ) A satisfação do usuário carrega consigo um forte componente
de afetividade para o seu resultado final.

( ) As expectativas do usuário são processadas no seu nível
cognitivo e envolvem também experiências prévias.

( ) A satisfação do cliente é a resultante da soma do valor
percebido frente às suas necessidades e expectativas.

As afirmativas são, respectivamente,
•

A) F, V e F.

•

B) F, V e V.

•

C) V, F e F.

•

D) V, V e F.

•

E) F, F e V.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Características básicas das organizações formais modernas / Tipos de estrutura organizacional
Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / TJ/SC / 2018 / FGV

Q55.
Sistemas de controle organizacional eficazes devem atender a
alguns critérios gerais, tais como precisão, rapidez e
inteligibilidade. No entanto, para serem eficazes, os sistemas de
controle precisam também se adequar às necessidades de cada
organização, levando em conta suas características – ou seja, os
sistemas de controle precisam se adequar aos fatores
contingenciais que condicionam sua eficácia.

Um fator contingencial relevante e seu impacto no sistema de
controle organizacional são, respectivamente:
•

A) estrutura organizacional descentralizada; controles
diversificados e abrangentes;

•

B) pequeno porte organizacional; sistema definido de forma
participativa;

•

C) grande porte organizacional; sistema formal e não
participativo;

•

D) nível hierárquico alto; critérios de mensuração simples e
objetivos;

•

E) alta relevância da atividade; controle informal e baseado em
observação direta.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Características básicas das organizações formais modernas / Natureza, finalidades e critérios de departamentalização
Fonte: ANALISTA DE GESTãO - ADMINISTRADOR / COMPESA / 2018 / FGV

Q56.

A estrutura funcional é um modelo de departamentalização que
está baseado no agrupamento de tarefas segundo as funções
organizacionais.

Assinale a opção que apresenta uma vantagem dessa estrutura.
•

A) Estimular a comunicação entre os departamentos funcionais.

•

B) Facilitar a centralização do processo decisório.

•

C) Acelerar a responsividade às mudanças externas.

•

D) Ampliar a visão dos objetivos organizacionais.

•

E) Reduzir as distâncias hierárquicas entre os cargos.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de administração de recursos materiais / Funções e objetivos; classificação e especificação de materiais
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ÁREA DE LICITAçãO, CONTRATOS E CONVêNIOS 1 / Câmara de Salvador/BA / 2018 / FGV

Q57.
Um sistema de classificação eficaz deve abordar as seguintes
etapas:
•

A) identificação – simplificação – codificação – normalização –
padronização – catalogação;

•

B) catalogação – simplificação – especificação – normatização –
aglutinação – codificação;

•

C) catalogação – complementação – identificação –
normatização – padronização – codificação;

•

D) sintetização – simplificação – normatização – padronização –
codificação – identificação;

•

E) catalogação – simplificação – flexibilização – normalização –
padronização – codificação.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Administração / Noções de administração de recursos materiais / Compras
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVO / TJ/BA / 2015 / FGV

Q58.
O ciclo de compras inicia-se com a recepção e análise das
solicitações de compra dos diversos requisitantes – indivíduos ou
setores – da organização. Para o desenvolvimento adequado
dessa fase do ciclo de compras, são indispensáveis informações
acerca de:
•

A) especificação dos materiais a serem comprados;

•

B) disponibilidade de estoques internos;

•

C) determinação do preço certo;

•

D) confiabilidade dos fornecedores;

•

E) demanda do mercado.
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