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Q1.
Texto CB1A1AAA
Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é
a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os
jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.
A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto
paiol, e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como
se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando
uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.
Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego
útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais,
convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,
se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas
na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e
creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados
positivos.
Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas
a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa
a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a
começar pelo do Maine, na baía de Havana, sem esquecer
também o do Aquidabã.
Noticiam os jornais que o governo vende, quando
avariada, grande quantidade dessas pólvoras.
Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia
ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que
explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas
em constante perigo.
Creio que o governo não é assim um negociante
ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição
de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre
zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos
suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.
Lima Barreto Pólvora e cocaína In: Vida urbana, 5/1/1915
Internet: <www.dominiopublico.gov.
br> (com adaptações)
Com relação às ideias do texto CB1A1AAA, que data de janeiro
de 1915, julgue os itens a seguir.

Conclui-se do texto que as autoridades do estado do Rio de
Janeiro eximiam-se de investigar as causas das explosões que
ocorriam no estado.
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Q2.
Texto CB4A1AAA
Narração é diferente de narrativa, uma vez que
mantém algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que
eles acontecem. A narrativa é uma totalidade de
acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está
presente em tudo: na sequência de entrada, prato principal e

sobremesa de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas,
peças, poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos
corpos; nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas óperas,
nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A narração,
por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador enuncia.
Uma contagem de palavras na base de dados do
Google mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra
vem sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
A expressão disputa de narrativas, que teve um boom
dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer respeito
à acepção mais literária do termo, como narrativa de um
romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes formas de
narrar o mundo, para que narrativas plurais possam ser
elaboradas e disputadas. É um uso do termo que talvez
aproxime narrativa de narração, porque sugere que toda
narrativa histórica e cultural carrega em si um processo e um
movimento e que dentro dela há sempre sinais deixados pelas
escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet: <www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do
texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.

Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais e
literários, o termo narrativa passou a ser considerado um
sinônimo de narração.
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Q3.
Estação do ano mais aguardada pelos brasileiros, o
verão não é sinônimo apenas de praia, corpos à mostra e pele
bronzeada. O calor extremo provocado por massas de ar quente
■ fenômeno comum nessa época do ano, mas acentuado na
última década pelas mudanças climáticas ■ traz desconfortos
e riscos à saúde. Não se trata somente de desidratação e
insolação. Um estudo da Faculdade de Saúde Pública de
Harvard (EUA), o maior a respeito do tema feito até o
momento, mostrou que as temperaturas altas aumentam
hospitalizações por falência renal, infecções do trato urinário e
até mesmo sepse, entre outras enfermidades. “Embora tenhamos
feito o estudo apenas nos EUA, as ondas de calor são um
fenômeno mundial. Portanto, os resultados podem ser
considerados universais”, diz Francesca Domininci, professora
de bioestatística da faculdade e principal autora do estudo,
publicado no jornal Jama, da Associação Médica dos Estados
Unidos. No Brasil, não há estudos específicos que associem as
ondas de calor a tipos de internações. “Não é só aí. No mundo
todo, há pouquíssimas investigações a respeito dessa relação”,
afirma Domininci. “Precisamos que os colegas de outras partes
do planeta façam pesquisas semelhantes para compreendermos
melhor essa importante questão para a saúde pública”, observa.
Internet: <www.correioweb.com.br> (com adaptações)
Com relação às ideias e às estruturas do texto acima, julgue os itens
que se seguem.

Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e
“específicos” têm a mesma justificativa gramatical.
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Q4.
Texto CB1A1BBB
São José do Rio Preto, centro urbano de tamanho
médio, com cerca de 408 mil habitantes em 2010, localizada na
região noroeste do estado de São Paulo, em área de clima
tropical, é uma cidade reconhecida pelo seu calor intenso. Em
1985, a Superintendência de Controle de Endemias do Estado
de São Paulo detectou a presença de focos do Aedes aegypti
em doze cidades paulistas, entre elas, São José do Rio Preto, e
confirmou sua reintrodução no estado. Os focos foram
encontrados em locais com concentração de recipientes,
denominados pontos estratégicos (PEs). Foi então estruturado
o Programa de Controle de Aedes aegypti em São Paulo, que
previa a visitação sistemática e periódica aos PEs dos
municípios e a realização de delimitações de foco, quando do
encontro de sítios positivos. Considerava-se que o vetor estava
presente em um município quando continuava presente nos
imóveis após a realização das medidas de controle que vinham
associadas à delimitação de foco.
Logo após a detecção de focos positivos do mosquito
em São José do Rio Preto, realizaram-se as delimitações e a
aplicação de controle, as quais não foram suficientes para
eliminar o vetor. Diante da situação, em 1985, o município foi
definido como área de infestação domiciliar e risco de dengue.
Os primeiros casos autóctones da dengue no município foram
registrados em 1991, atribuídos ao sorotipo DENV1. A
primeira grande epidemia ocorreu em 1995, com 1.462 casos
autóctones. Posteriormente, com a introdução dos demais
sorotipos, as incidências (casos/100 mil habitantes/ano)
apresentaram comportamento cíclico: em 1999, 1.351,1; em
2006, 2.935,7; em 2010, ano da maior incidência, 6.173,8; e,
em 2015, até outubro, a segunda maior incidência, 5.070,8.
Apesar de não se descartar a hipótese de que o
aumento progressivo das incidências da dengue no município
já seria um efeito do aumento das temperaturas, parece que
esse fenômeno estaria mais relacionado com a circulação dos
múltiplos sorotipos do vírus da dengue. De modo geral, a
persistência e a intensidade da dengue em São José do Rio
Preto são esperadas por se tratar de cidade de clima tropical e
com condições ideais para o desenvolvimento do vetor e de sua
relação com o patógeno.
Internet: <www revistas usp br> (com adaptações)
A respeito de aspectos linguísticos do texto CB1A1BBB, julgue os
itens a seguir.

Os vocábulos “mosquito” (R.18) e “patógeno” (R.39) têm o
mesmo referente no texto: “ Aedes aegypti” (R. 6 e 11).
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Q5.
Texto CB1A1AAA
Não sou de choro fácil a não ser quando descubro
qualquer coisa muito interessante sobre ácido
desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre
a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido
desoxirribonucleico, uma carta que termine com “Muito amor,
papai”. Francis Crick descobriu o desenho do DNA e escreveu
a seu filho só para dizer que “nossa estrutura é muito bonita”.
Estrutura, foi o que ele falou. Antes de despedir-se ainda disse:
“Quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo”. Não
esqueça os dois pacotes de leite, passe para comprar pão,
guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e, quando
chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir
do qual a vida vem da vida.
Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico
cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam
o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos
me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me
espantam. A divisão celular não me deixa dormir, e olha que eu
moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo
passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada —
a noite se guarda toda para o infinito silêncio.
Acho que uma palavra é muito mais bonita do que
uma carabina, mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra
quer ferir outras palavras: nem desoxirribonucleico, nem
montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus
sinônimos, veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são
exatamente a mesma coisa, e os do resto das palavras você
acha. É tudo uma questão de amor e prisma, por favor não abra
os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado,
caramba. Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e
descobri: a raça humana é toda brilho.
Matilde Campilho. Notícias escrevinhadas na beira da estrada.
In: Jóquei. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 26-7 (com adaptações).
Julgue os itens a seguir, com relação às ideias e aos aspectos
linguísticos do texto CB1A1AAA, no qual a autora Matilde
Campilho aborda a descoberta, em 1953, da estrutura da molécula
do DNA, correalizada pelos cientistas James Watson e
Francis Crick.

A forma verbal “termine” (R.5), que denota uma ação incerta ou
irreal, foi empregada para indicar que a carta que Crick
escreveu a seu filho, na realidade, não se encerra com as
palavras ‘Muito amor, papai’ (R. 5 e 6).
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Q6.

Quando indaguei a alguns escritores de sucesso que
manuais de estilo tinham consultado durante seu aprendizado,
a resposta mais comum foi “nenhum”. Disseram que escrever,
para eles, aconteceu naturalmente.
Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons
escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência
mais sintaxe e memória para as palavras. Ninguém nasceu com
competência para redigir. Essa competência pode não se ter
originado nos manuais de estilo, mas deve ter vindo de algum
lugar.
Esse algum lugar é a escrita de outros escritores. Bons
escritores são leitores ávidos. Assimilaram um grande
inventário de palavras, expressões idiomáticas, construções,
tropos e truques retóricos e, com eles, a sensibilidade para o
modo como se combinam ou se repelem. Essa é a ardilosa
“sensibilidade” de um escritor hábil — o tácito sentido de
estilo que os manuais de estilo honestos admitem ser
impossível ensinar explicitamente. Os biógrafos dos grandes
autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens
leram na juventude, porque sabem que essas fontes escondem
o segredo de seu aperfeiçoamento como escritores.
O ponto de partida para alguém tornar-se um bom
escritor é ser um bom leitor. Os escritores adquirem sua técnica
identificando, saboreando e aplicando engenharia reversa em
exemplos de boa prosa.
Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto
com clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari.
São Paulo: Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).
No que se refere ao texto precedente, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, a palavra “último” foi empregada com valor de
substantivo.
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Q7.
Texto CB1A1AAA
Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é
a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os
jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.
A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto
paiol, e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como
se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando
uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.
Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego
útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais,
convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,
se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas
na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e
creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados
positivos.
Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas
a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa
a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a
começar pelo do Maine, na baía de Havana, sem esquecer
também o do Aquidabã.

Noticiam os jornais que o governo vende, quando
avariada, grande quantidade dessas pólvoras.
Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia
ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que
explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas
em constante perigo.
Creio que o governo não é assim um negociante
ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição
de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre
zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos
suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.
Lima Barreto Pólvora e cocaína In: Vida urbana, 5/1/1915
Internet: <www.dominiopublico.gov.
br> (com adaptações)
No que se refere às estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA,
julgue os itens seguintes.

O sujeito elíptico da forma verbal “anda” (R.28) retoma a
expressão “um negociante ganancioso” (R. 26 e 27).
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Q8.
Texto CB1A1AAA
Minha condição humana me fascina. Conheço o limite
de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às
vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e
intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o
sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais
ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções
semelhantes às minhas.7
E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida —
corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos
e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro
de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de
minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir
ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se
diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica.
Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e
natural, de corpo e de espírito.
Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito
filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por
pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas.
Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de
Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas
não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo
aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e
me educa.
Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:
Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .
No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,
julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de
interlocutores no texto.
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Q9.
Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população
acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,
suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz
acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela
era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método
então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas
sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais
e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou
violenta reação popular.
Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu
ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o
sanitarista tentou promover a vacinação em massa da
população. Os jornais lançaram uma campanha contra a
medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra
a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a
rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia
Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas
suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,
a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,
uma epidemia de varíola levou a população aos postos de
vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do
sanitarista.
Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/ptbr/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular
para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser
substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma
verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o
termo composto “dos médicos e da população” (R.2).
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Q10.
O uso indevido de drogas constitui, na atualidade,
séria e persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das
estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de
todos os Estados e sociedades. Suas consequências infligem
considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são
detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da
sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens
e mulheres de diferentes grupos étnicos, independentemente de

classe social e econômica ou mesmo de idade. Questão de
relevância na discussão dos efeitos adversos do uso indevido
de drogas é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos
crimes conexos — geralmente de caráter transnacional — com
a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a
soberania nacional e afetam a estrutura social e econômica
interna, devendo o governo adotar uma postura firme de
combate ao tráfico de drogas, articulando-se internamente e
com a sociedade, de forma a aperfeiçoar e otimizar seus
mecanismos de prevenção e repressão e garantir o
envolvimento e a aprovação dos cidadãos.
Internet: <www.direitoshumanos.usp.br>.
No que se refere aos aspectos linguísticos do fragmento de texto
acima, julgue os próximos itens.

Nas linhas 12 e 13, o emprego da preposição “com”, em “com
a criminalidade e a violência”, deve-se à regência do vocábulo
“conexos”.
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Q11.
Texto CB1A1BBB
Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na
própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma
revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi
situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental
do movimento da educação nova — que Claparède compara
à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com
tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os
programas que gravitam em torno da criança e não mais
a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.
Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida
o educador”.
M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).
Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos
linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho
“que Claparède compara à que Copérnico realizou na
astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do
texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no
contexto.
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Q12.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou
vários problemas. Grande parte dos médicos e da população
acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,
suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz
acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela
era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método
então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas
sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais
e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou
violenta reação popular.
Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu
ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o
sanitarista tentou promover a vacinação em massa da
população. Os jornais lançaram uma campanha contra a
medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra
a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a
rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia
Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas
suspendeu a obrigatoriedade da vacina.
Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,
a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,
uma epidemia de varíola levou a população aos postos de
vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do
sanitarista.
Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/ptbr/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os
itens que se seguem.

Na linha 3, o termo “se” é um pronome apassivador e, caso sua
colocação fosse alterada de proclítica — como está no texto —
para enclítica — que a doença transmitia-se —, essa
alteração incorreria em erro gramatical.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q13.
Texto CB1A1AAA
Já houve quem dissesse por aí que o Rio de Janeiro é
a cidade das explosões. Na verdade, não há semana em que os
jornais não registrem uma aqui e ali, na parte rural.
A ideia que se faz do Rio é a de que é ele um vasto
paiol, e que vivemos sempre ameaçados de ir pelos ares, como
se estivéssemos a bordo de um navio de guerra, ou habitando
uma fortaleza cheia de explosivos terríveis.
Certamente que essa pólvora terá toda ela emprego
útil; mas, se ela é indispensável para certos fins industriais,
convinha que se averiguassem bem as causas das explosões,
se são acidentais ou propositais, a fim de que fossem removidas
na medida do possível. Isso, porém, é que não se tem dado e
creio que até hoje não têm as autoridades chegado a resultados
positivos.
Entretanto, é sabido que certas pólvoras, submetidas
a dadas condições, explodem espontaneamente, e tem sido essa
a explicação para uma série de acidentes bastante dolorosos, a
começar pelo do Maine, na baía de Havana, sem esquecer
também o do Aquidabã.

Noticiam os jornais que o governo vende, quando
avariada, grande quantidade dessas pólvoras.
Tudo indica que o primeiro cuidado do governo devia
ser não entregar a particulares tão perigosas pólvoras, que
explodem assim sem mais nem menos, pondo pacíficas vidas
em constante perigo.
Creio que o governo não é assim um negociante
ganancioso que vende gêneros que possam trazer a destruição
de vidas preciosas; e creio que não é, porquanto anda sempre
zangado com os farmacêuticos que vendem cocaína aos
suicidas. Há sempre no Estado curiosas contradições.
Lima Barreto Pólvora e cocaína In: Vida urbana, 5/1/1915
Internet: <www.dominiopublico.gov.
br> (com adaptações)
No que se refere às estruturas linguísticas do texto CB1A1AAA,
julgue os itens seguintes.

Feitas as devidas alterações nas letras maiúsculas e minúsculas
e retirada a vírgula após “Na verdade” (R.2), esta expressão
poderia ser deslocada para o final do período, logo após
“rural”, sem prejuízo para a correção gramatical e para os
sentidos do texto.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q14.
Acerca dos ambientes Linux e Windows, julgue os itens que se
seguem.

O Linux Kernel forma a estrutura do sistema operacional
Linux.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q15.
Julgue os próximos itens, a respeito de becape em estações de
trabalho Windows.

O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de
becape para um disco de rede. Assim, o becape copia, para o
local def inido, todo o conteúdo da pasta
C:\Users\<username>, em que <username> equivale ao
nome do usuário que configurou o becape.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q16.
Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.

Em um documento em edição no processador de textos Word
do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre
uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá selecionar
o parágrafo inteiro.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q17.
Acerca do Microsoft Excel 2007, julgue os itens que se seguem.

A função TIRAR remove todas as fórmulas de juros compostos
que não possam ser impressas.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q18.
Julgue os próximos itens, relativos ao Microsoft PowerPoint 2007.

O Microsoft PowerPoint 2007 permite imprimir apresentações
na forma de folhetos, com até nove eslaides, em uma página.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de informática / Suítes de Escritório / BrOffice / Textos
Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q19.
Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer,
deve-se clicar o topo da página para abrir o espaço para
edição. Por limitações técnicas desse editor de textos, não é
possível colar textos ou imagens nesse espaço.

•

CERTO

•

ERRADO
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Q20.
Julgue os próximos itens, acerca da edição de textos e planilhas.

No BrOffice Calc 3, a opção Atingir Metas do menu Ferramentas
permite formatar de maneira condicional a cor de uma célula
(fundo e fontes), ao se atingir determinado valor ou meta.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q21.
Com relação a informática, julgue os itens que se seguem.

Em um texto ou imagem contido em eslaide que esteja em
edição no programa Libre Office Impress, é possível, por meio
da opção Hyperlink, criar um link que permita o acesso a uma
página web.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q22.
Julgue os próximos itens, em relação aos conceitos da arquitetura
cliente-servidor e de Internet e intranet.

A Internet foi projetada para ser altamente tolerante a falhas,
continuando a transmitir o tráfego mesmo no caso de ocorrer
ataques nucleares em várias partes da rede de computadores.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q23.

Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto
Microsoft Office Word 2013 e ao programa de navegação
Microsoft Internet Explorer 11, julgue os próximos itens.

O Internet Explorer 11 permite a abertura de arquivos com
extensões htm e html armazenados localmente no computador.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q24.
No que diz respeito ao programa de navegação Mozilla Firefox, aos
programas de correio eletrônico e aos sítios de busca e pesquisa na
Internet, julgue os itens seguintes.

Versões recentes do Mozilla Firefox permitem adicionar tags
às páginas dos sítios favoritos, de modo que, com esse recurso,
o usuário pode acessar o endereço de determinado sítio
digitando apenas a tag, sendo possível também adicionar mais
de uma tag para cada página favorita.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q25.
Julgue os seguintes itens, relativos a noções de informática.

No Google Chrome, o Menu de Configurações oferece a opção de
importar os arquivos de favoritos e configurações, no caso de
se aproveitar a lista de sítios favoritos e a lista de senhas de
acesso salvas, para uso em outros browsers ou outros
dispositivos e computadores.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q26.
Julgue os próximos itens, relativos a informática.

O Outlook Express é um programa de email que permite, entre
outras opções, utilizar o calendário para agendar compromissos
e lembretes e marcar reuniões com outros usuários.

•

CERTO

•

ERRADO
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Q27.
Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e
procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

No catálogo de endereços das versões mais recentes do
Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o
mesmo email.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q28.
Julgue os itens subsequentes, acerca do sítio de busca Google;
dos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos; e dos
aplicativos para segurança da informação.

Embora possua uma enorme quantidade de recursos, o Google
não permite a realização de pesquisa de imagens por meio
da especificação de um formato de arquivo, impossibilitando,
por exemplo, que se pesquisem exclusivamente arquivos com
a extensão JPG.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q29.
Com relação a redes, Internet e segurança, julgue os itens.
Os fóruns ou listas de discussão na Internet, denominados
também salas de chat ou de bate-papo, dispõem de ambiente
on-line para discussão em tempo real entre os membros
cadastrados.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q30.
Julgue os itens subsecutivos acerca de computação na nuvem, de
conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e de
segurança da informação.

As tecnologias envolvidas na computação na nuvem não estão
totalmente consolidadas, sendo ainda passíveis de
transformações ao longo dos anos.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de informática / Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q31.
Acerca dos conceitos de organização e de gerenciamento
de arquivos, dos procedimentos e dos aplicativos para segurança
da informação, julgue os itens subsequentes.

Treinamento e conscientização dos empregados a respeito
de segurança da informação são mecanismos preventivos
de segurança que podem ser instituídos nas organizações,
uma vez que as pessoas são consideradas o elo mais fraco
da cadeia de segurança.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q32.
Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da
informação, julgue os itens a seguir.

A configuração mais indicada de um firewall pessoal consiste
no bloqueio de todo tráfego de saída do computador e na
liberação de conexões pontuais e específicas do tráfego de
entrada, à medida que isso se fizer necessário.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q33.
A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

I Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a
informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar
um pagamento ao sequestrador.
II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de
segurança da informação do seu órgão, de que seu computador,
sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma
rede de outro órgão.
III Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua
máquina estava consumindo mais recursos de memória do que
o habitual e, ao executar no computador um programa de
proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto
infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da
informação, julgue os itens subsequentes.

A situação III caracteriza-se mais como vírus do que como um
worm, pois os vírus são responsáveis por consumir muitos
recursos, ao passo que os worms permitem o retorno de um
invasor ao computador comprometido.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q34.
A seguir são apresentadas três situações hipotéticas.

I Um usuário, após sequestro de seus dados, recebeu a
informação de que, para reavê-los, seria necessário realizar
um pagamento ao sequestrador.
II Um usuário recebeu informação, por meio do setor de
segurança da informação do seu órgão, de que seu computador,
sem seu conhecimento, havia sido usado em um ataque a uma
rede de outro órgão.
III Em um dado momento do dia, um usuário notou que sua
máquina estava consumindo mais recursos de memória do que
o habitual e, ao executar no computador um programa de
proteção, obteve a seguinte mensagem: “arquivo xpto
infectado com o worm xyz”.

Com referência a essas situações hipotéticas e à segurança da
informação, julgue os itens subsequentes.

As três situações apresentadas poderiam ter sido evitadas se
um antiadware atualizado e funcional estivesse instalado nos
computadores em questão, uma vez que esse é um tipo de
programa capaz de evitar infecções e ataques.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q35.
Com relação à cópia de segurança (becape), julgue os próximos
itens.

Em relação ao becape, é possível manter, no máximo,
duas versões da imagem do sistema criadas pelo aplicativo
Backup e Restauração do Windows 7, e, no caso de haver uma
terceira versão, a mais antiga será substituída.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q36.
Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados
à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.

Na Internet, existem ferramentas que otimizam a tarefa de
manipular arquivos, como o Google Docs, que permite o
armazenamento online e o compartilhamento de arquivos,
dispensando a necessidade, por exemplo, de um usuário enviar
um mesmo arquivo por email para vários destinatários.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q37.
No que se refere ao processo histórico europeu a partir do período
medieval, julgue os itens seguintes.

Na Europa, a Baixa Idade Média correspondeu ao
renascimento da vida urbana e ao surgimento de nova classe
social, denominada burguesia.
•

CERTO

•
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Q38.

A contemporaneidade iniciou-se, entre fins do século
XVIII e ao longo do XIX, sob o impacto de dupla revolução: a
econômica, representada pela Revolução Industrial, e a política,
com a Revolução Francesa de 1789 e as Revoluções Liberais
Burguesas de 1820, 1830 e 1848. A moderna industrialização
consolidou o capitalismo como sistema econômico dominante,
expandindo-se rapidamente (imperialismo e neocolonialismo).
Disputas entre potências levaram às duas guerras mundiais do
século XX. O Brasil, independente em 1822, foi a única monarquia
americana e manteve a escravidão até 1888. Proclamada a
República, o país não deixou de ser elitista e socialmente
excludente (República Velha). A Era Vargas iniciou a
modernização do país. Entre 1945 e 1964, o Brasil viveu
conturbado processo de democratização, interrompido por um golpe
de Estado. Depois de 21 anos, a nação recuperou o sentido da
democracia e procura avançar em termos de direitos sociais, o que
a Constituição de 1988 procura expressar.
Considerando as informações do texto acima e a História Contemporânea mundial e brasileira, julgue os itens da seguir.

A independência do Brasil situou-se no contexto da primeira
onda revolucionária liberal europeia do século XIX.
•

CERTO

•

ERRADO
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Q39.
A exploração da borracha, no século XIX e na primeira
metade do século XX, era difícil e penosa, pois as árvores estavam
espalhadas em longas distâncias, dentro da mata fechada. Colhia-se
o látex líquido nas árvores, o qual, depois, era defumado até
solidificar-se para, assim, ser transportado até as margens dos rios
e levado para o comércio nas cidades.
Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a
seguir, acerca da história do estado de Rondônia.

O ciclo da borracha contou com expressiva participação de
trabalhadores rurais vindos da região Sudeste, devido à
expansão da mecanização agrícola.
•
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•
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Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
História Geral, do Brasil e de Alagoas / Brasil 500 anos / Tenentismo; Crise de 1929
Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q40.
Julgue os itens a seguir, acerca da história do estado de Rondônia.
Na solução da questão da disputa com a Bolívia pelo território
que hoje corresponde ao estado do Acre, o governo brasileiro
comprometeu-se a construir uma ferrovia para ligar o porto de Santo Antônio, localizado no rio Madeira, até Guajará-Mirim,
no rio Mamoré.
•

CERTO

•
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Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - CIêNCIAS CONTáBEIS / TCE/RO / 2013 / CESPE

Q41.
Julgue os itens a seguir, acerca da história do estado de Rondônia.
O Território Federal do Guaporé foi criado por Getúlio Vargas
mediante o desmembramento de uma parte do território dos
estados do Acre e do Amazonas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Geografia Geral, do Brasil e de Alagoas / Geografia politica do mundo atual
Fonte: ANALISTA DO MPU - PERíCIA - GEOGRAFIA / MPU / 2013 / CESPE

Q42.
Com relação à geografia humana e planejamento territorial, julgue
os itens a seguir.
Fragmentação urbana do tecido sociopolítico espacial
brasileiro, na matéria da geografia, refere-se à territorialização
de favelas pelo crime organizado como um fator de desordem
na escala da cidade como um todo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Geografia Geral, do Brasil e de Alagoas / Globalização; O Brasil no contexto internacional
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q43.
No que se refere ao tema do desenvolvimento regional brasileiro,
julgue os itens que se seguem.
Ocorrem, no Brasil, políticas regionais de desenvolvimento
pautadas em renúncias e isenções fiscais, instrumentos
privilegiados que estimulam a atividade produtiva particular
em determinadas regiões; entretanto não existem mecanismos
capazes de medir, com exatidão, quanto deixou de ser
arrecadado em impostos pela aplicação dessas políticas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Geografia Geral, do Brasil e de Alagoas / Aspectos gerais da população brasileira
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q44.

A respeito da geografia humana e econômica brasileira entre o
século XX e a primeira década do século XXI, julgue os itens a
seguir.
Em uma faixa territorial com largura de cerca de 100 km,
contígua a todo o litoral brasileiro, encontra-se o maior
contingente populacional do país sediado em metrópoles,
resultante da migração ocorrida, após 1980, dos núcleos de
povoamento do interior vinculados à indústria.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Geografia Geral, do Brasil e de Alagoas / Degradação do meio ambiente
Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q45.
Acerca do licenciamento ambiental e da avaliação de impactos
ambientais, julgue os itens seguintes, com base nas normas vigentes
em âmbito nacional.
A licença ambiental é exigida em face de estabelecimentos
potencial ou efetivamente poluidores ou causadores de
degradação ambiental, enquanto a autorização ambiental é
exigida em face de quaisquer atividades que somente utilizam
recursos naturais.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Geografia Geral, do Brasil e de Alagoas / Formação do Brasil; Território brasileiro atual
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q46.
No que se refere ao tema do desenvolvimento regional brasileiro,
julgue os itens que se seguem.
Os fundos constitucionais de desenvolvimento das regiões Norte (FNO), Centro-Oeste (FCO) e Nordeste (FNE)
objetivam ampliar os recursos disponíveis, a juros subsidiados,
às respectivas regiões.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Geografia Geral, do Brasil e de Alagoas / Problemas sociais urbanos no Brasil
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q47.
A respeito da geografia humana e econômica brasileira entre o
século XX e a primeira década do século XXI, julgue os itens a
seguir.
A construção da nova capital Brasília redundou em um
rearranjo regional do Brasil, ao favorecer a articulação
econômica do Sudeste com o Norte e o Centro-Oeste, e alterar
o protagonismo nacional para o Centro-Oeste.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Geografia Geral, do Brasil e de Alagoas / Estrutura fundiária brasileira
Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA XI / Câmara dos Deputados / 2014 / CESPE

Q48.
A respeito da geografia humana e econômica brasileira entre o
século XX e a primeira década do século XXI, julgue os itens a
seguir.
A expansão do front agrícola moderno para o Centro-Oeste do Brasil contribuiu para a redefinição da relação campo-cidade
nessa região e atualmente algumas de suas cidades passaram a
ser subordinadas ao campo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Segurança
Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q49.
No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal
põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema
divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e
pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,
o medo das consequências é essencial para coibir crimes.
Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que
se seguem.

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por
um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime
for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Transportes
Fonte: PRIMEIRO-TENENTE / Polícia Militar/CE / 2014 / CESPE

Q50.
No novo mapa da riqueza no Brasil, as cidades médias
avançam e as capitais perdem espaço. Apesar dessa tendência, a
riqueza continua concentrada no país. A renda gerada por apenas
seis municípios — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba,
Belo Horizonte e Manaus — responde por um quarto de toda a
riqueza no país.
O Globo, 18/12/2013, p. 23 (com adaptações).

Com base no fragmento de texto acima e nos diversos aspectos que
envolvem o tema por ele abordado, julgue os itens que se seguem.
O fato de não contar com ligação aérea com o exterior dificulta
a inserção do Ceará no competitivo mercado global, além de
reduzir o número de turistas estrangeiros no estado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Política
Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q51.
No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal
põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema
divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e
pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,
o medo das consequências é essencial para coibir crimes.
Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que
se seguem.

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a
proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a
maioridade para crimes considerados graves, como, por
exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Economia
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q52.
No final da década passada, o mundo assistiu a uma crise
financeira, cujos resquícios persistem ainda hoje nos países com
economias mais frágeis.
Considerando esse contexto, julgue os
próximos itens.

No quadro atual da economia mundial, as crises tendem a ser
cíclicas e, em geral, também se globalizam.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Sociedade
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q53.
As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram
esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas
pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve
ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios.
Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o
esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou
que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão
suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.
“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação
crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com
os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na
Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com
um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para
resolver o problema”, afirmou.
Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,
e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

Em determinadas regiões do Nordeste brasileiro, a miséria e a
fome são causadas pelas secas prolongadas associadas ao
clima, de modo que investimentos em agricultura familiar,
infraestrutura e tecnologia no campo não contribuiriam para
sua redução.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Educação
Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q54.
Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional
o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse
programa traduz o peso que a educação técnica e profissional
passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial
é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos
orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do
Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA
2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da
participação da educação técnica e profissional no total de recursos
orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo
Ministério da Educação.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:
acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).
Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue
os itens a seguir.
Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não
tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do
ensino médio brasileiro.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Saúde
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q55.
As doenças crônicas não transmissíveis são a maior causa
de morte em todo o mundo. Apenas em 2008, elas foram
responsáveis por 36 milhões de óbitos. Os dados fazem parte de
balanço da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o
estudo, as doenças cardiovasculares foram responsáveis por 48%
das mortes no grupo, seguidas pelo câncer (21%), doenças
respiratórias crônicas (12%) e diabetes (3%).
Internet: <www.brasil.gov.br> (com adaptações).

No que se refere aos múltiplos aspectos associados à saúde no
Brasil, julgue os próximos itens.

O investimento em saneamento básico é fundamental como
medida de combate ao mosquito Aedes aegypti e, portanto, de
redução dos casos de dengue e zika no país.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Cultura
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q56.
As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades
a um país normalmente são resultado de relações cordiais
entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço
de se manter a cordialidade das relações.
Julgue os itens a
seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente
americano.

Em visita recente à Bolívia, o Papa Francisco defendeu o
papel desempenhado pela Igreja Católica em relação aos
indígenas durante a chamada Conquista da América.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Tecnologia
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q57.
Impressiona a velocidade com que surgem novas tecnologias;
algumas delas, pouco úteis; outras, revolucionárias.
Julgue os itens seguintes, sobre acontecimentos referentes a tecnologias.

O recente voo do avião Impulse, movido a energia solar, atesta
os avanços tecnológicos do mundo contemporâneo e sinaliza
para a possibilidade de utilização dessa tecnologia em diversos
setores, contribuindo para a redução da emissão de gases
poluentes na atmosfera.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Energia
Fonte: TéCNICO BANCáRIO NOVO - ADMINISTRATIVA / CAIXA / 2014 / CESPE

Q58.
Enquanto o Brasil faz investimentos bilionários no pré-sal
e os EUA avançam a passos largos na exploração de gás não
convencional, a matriz energética mundial tende a ficar mais limpa
nos próximos vinte anos. Contudo, apesar do forte avanço de fontes
renováveis, como a eólica e a solar, especialistas do setor acreditam
que o petróleo permanecerá sendo a principal fonte energética do
mundo ainda por muitos anos.
O Globo, 16/2/2014, p. 42 (com adaptações).
Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando aspectos marcantes do atual estágio da economia
mundial, julgue os itens a seguir.
A dependência, em relação ao petróleo, do modelo
econômico-industrial ainda prevalecente no planeta é fator
importante para fazer do Oriente Médio uma das mais
estratégicas e conflituosas regiões do mundo contemporâneo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Relações internacionais
Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q59.
As visitas oficiais de chefes de Estado e altas autoridades
a um país normalmente são resultado de relações cordiais
entre os países envolvidos e indicam o propósito e o esforço
de se manter a cordialidade das relações.
Julgue os itens a
seguir, acerca de visitas ocorridas recentemente no continente
americano.

Na visita da presidenta Dilma Rousseff a Washington,
o presidente Obama declarou que, para o seu governo,
o Brasil é uma potência global, e não apenas regional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia

Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q60.
As chuvas das últimas semanas em Alagoas trouxeram
esperança aos agricultores e animaram quem vive nas áreas afetadas
pela estiagem prolongada. Entretanto, a Secretaria de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) avalia que isso não deve
ser suficiente para resolver o problema de falta de água nos reservatórios.
Neste mês, choveu cerca de 100 mm a mais do que o
esperado. O meteorologista Vinícius Pinho, da SEMARH, explicou
que as chuvas que caem vão amenizar a situação, mas não serão
suficientes para tirar os municípios do estado de emergência.
“Mesmo com essa chuva, ainda estamos com uma situação
crítica de seca. Melhorou, mas não foi suficiente para acabar com
os problemas. Vai amenizar bastante a situação, principalmente na
Zona da Mata, mas, por exemplo, na região do Sertão, que está com
um déficit muito grande, essa chuva não está sendo suficiente para
resolver o problema”, afirmou.
Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

Considerando o texto apresentado, publicado em junho deste ano,
e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os seguintes itens.

Não seria possível evitar a falta de água observada em diversas
regiões do Brasil, a exemplo de São Paulo, em 2016, e do
Distrito Federal, em 2017, pois esse problema decorre
exclusivamente da seca prolongada, um fenômeno natural.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Princípios
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q61.
Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos
agentes públicos, julgue os itens a seguir.

Em razão do princípio da tipicidade, é vedado à administração
celebrar contratos inominados.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Regime jurídico Administrativo
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STM / 2018 / CESPE

Q62.
A respeito dos princípios da administração pública, de noções de
organização administrativa e da administração direta e indireta,
julgue os itens que se seguem.

O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado
à obrigação de que a autoridade pública não dispense os
preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua
conduta.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Poderes da Administração Pública
Fonte: CARGO 12: TéCNICO JUDICIáRIO - SUPORTE TéCNICO / STJ / 2018 / CESPE

Q63.
Julgue os itens a seguir, relativos aos poderes da administração
pública.

O desvio de poder ocorre quando o ato é realizado por agente
público sem competência para a sua prática.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Serviço Público
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q64.
No que se refere aos princípios e poderes da administração pública
e ao serviço público, julgue os itens a seguir.

Para caracterizar uma atividade de interesse público como
serviço público, é essencial a edição de lei que determine ao
Estado tal atividade.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Atos Administrativos
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q65.
No que tange aos atos administrativos, julgue os itens seguintes.

O processo administrativo será regido por normas básicas que
visem ao cumprimento dos fins da administração e obedecerá,
entre outros, aos princípios da legalidade, da moralidade, da
ampla defesa e do contraditório, excluindo-se desse rol o
princípio da razoabilidade, por se tratar, no caso, de ato
discricionário do agente público.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos e Licitação
Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q66.
Julgue os itens subsequentes de acordo com a orientação traçada
pela Lei nº 8.666/1993.

Em toda licitação, é indispensável a celebração de contrato,
sendo esse instrumento insubstituível, porque, no direito
administrativo, prevalece a formalização do processo
licitatório.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Bens Públicos
Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q67.
Considerando o modelo constitucional de repartição das
competências e dos bens dos entes federados, julgue os próximos
itens, a respeito da organização do Estado.

Os rios que banhem mais de um estado e que sejam
provenientes de outros países são considerados bens da União.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Administração Direta e Indireta
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q68.
Em relação à organização administrativa e à licitação
administrativa, julgue os itens a seguir.

Por ser dotada de personalidade jurídica de direito público e
integrar a administração pública indireta, a empresa pública
não pode explorar atividade econômica.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública
Fonte: TéCNICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q69.
Com relação ao controle exercido pelo Tribunal de Contas da
União (TCU), julgue os itens que se seguem.

Cabe ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União, excetuados aqueles repassados
mediante convênio.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Administrativo / Responsabilidade do Estado
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q70.
Acerca dos poderes da administração pública e da responsabilidade
civil do Estado, julgue os itens a seguir.

É objetiva a responsabilidade do agente público em exercício
que, por ato doloso, cause danos a terceiros.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q71.
Julgue os itens seguintes, relativos ao direito de nacionalidade.

Os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a
dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o
direito de sangue e o direito de solo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Constitucional / Estrutura e organização do Estado Brasileiro
Fonte: AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - ÁREA: AUDITORIA, FISCALIZAçãO, OUVIDORIA E TRANSPARêNCIA - CAMPO DE ATUAçãO:
GERAL / Pref. João Pessoa/PB / 2018 / CESPE

Q72.
Considerando o modelo constitucional de repartição das
competências e dos bens dos entes federados, julgue os próximos
itens, a respeito da organização do Estado.

Conforme a CF, a União, os estados, o Distrito Federal e os
municípios possuem Poder Legislativo, Poder Executivo e
Poder Judiciário, independentes e harmônicos entre si.
•

CERTO

•

ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q73.
No que concerne à defesa do Estado e das instituições
democráticas, julgue os itens que se seguem.

A decretação, pelo presidente da República, tanto do estado de
defesa como do estado de sítio depende de autorização do
Congresso Nacional.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Inquérito policial
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q74.
A respeito dos procedimentos de investigação, julgue os itens que
se seguem.

Notitia criminis é o meio pelo qual a vítima de delito ou o seu
representante legal manifesta sua vontade a respeito da
instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de
denúncia, nas hipóteses de ação penal pública condicionada.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direito Processual Penal / Ação penal
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q75.
Antônio, depois de presenciar um homicídio que ocorreu
próximo de sua residência, foi à delegacia de polícia mais próxima
e comunicou o crime à autoridade policial, por escrito.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais a ela
relacionados, julgue os itens a seguir.

Como o crime de homicídio é de ação pública condicionada
à representação, a autoridade policial não poderá instaurar
o inquérito de ofício.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direitos Humanos / Conceito; Evolução; Abrangência
Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE

Q76.
Julgue os itens subsecutivos, a respeito de aspectos gerais e
históricos dos direitos humanos.

Na luta pelos direitos humanos, há avanços e retrocessos,
decorrendo disso a necessidade de o Estado e a sociedade civil
se engajarem para que se realizem ações e políticas públicas
que sejam efetivamente de Estado e não de governo.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direitos Humanos / Sistema de Proteção
Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/PE / 2015 / CESPE

Q77.
Julgue os itens subsecutivos, a respeito de aspectos gerais e
históricos dos direitos humanos.

O principal fundamento dos direitos humanos no Brasil
refere-se à dignidade da pessoa humana. Por essa razão, além
de haver consenso acerca do conteúdo desse princípio, ele é
válido somente para os direitos humanos consagrados
explicitamente na CF.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Noções de Direitos Humanos / Convenção americana sobre direitos humanos (Pacto de São José e Decreto nº 678/1992)
Fonte: DEFENSOR PúBLICO / DPE/DF / 2013 / CESPE

Q78.
Considerando o disposto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), julgue os itens
subsequentes.

Ao aderir à referida convenção, o Brasil reconheceu o direito
automático de visitas e inspeções in loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, observado o prévio aviso
às autoridades governamentais brasileiras.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Pertinente ao Policial Militar de Alagoas / Decreto-Lei nº 2.848/1940 e suas alterações (Parte geral do Código Penal) / Título I
Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRF 1ª / 2017 / CESPE

Q79.
Em sete de janeiro de 2017, João praticou conduta que,
à época, configurava crime punível com prisão. O resultado
desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente dois meses
depois, ou seja, em sete de março do mesmo ano, momento no qual
a conduta criminosa tinha previsão de ser punida com pena menos
grave, de restrição de direitos.

Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal,

considera-se praticado o crime somente em sete de março de
2017, momento em que se alcançou o resultado desejado.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Pertinente ao Policial Militar de Alagoas / Decreto-Lei nº 2.848/1940 e suas alterações (Parte geral do Código Penal) / Título II
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q80.
Considerando que crime é fato típico, ilícito e culpável, julgue os
itens a seguir.

São causas excludentes de culpabilidade o estado de
necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do
dever legal.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Legislação Pertinente ao Policial Militar de Alagoas / Decreto-Lei nº 2.848/1940 e suas alterações (Parte geral do Código Penal) / Título III
Fonte: CARGO 9: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STJ / 2018 / CESPE

Q81.
Julgue os itens que se seguem, relativos à imputabilidade penal.

Pessoas doentes mentais, que tenham dezoito ou mais anos de
idade, mesmo que sejam inteiramente incapazes de entender o
caráter ilícito da conduta criminosa ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento, são penalmente imputáveis.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Modelos algébricos
Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q82.
Em um grupo de 2.000 empresas, 1/9 das que encerraram
as atividades este ano foram abertas em anos anteriores, 1/10 das
que foram abertas em anos anteriores encerraram as atividades este
ano e 200 empresas não encerraram as atividades este ano e não
foram abertas em anos anteriores.
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
O número de empresas que foram abertas em anos anteriores
é superior ao número de empresas que encerraram as
atividades este ano.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Geometria das superfícies planas; Geometria dos sólidos; Geometria do plano cartesiano; Geometria do plano complexo
Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q83.
Em um almoxarifado há, em estoque, 100 caixas na forma
de paralelepípedos retângulos. Na tabela a seguir são mostrados
alguns valores da frequência absoluta, da frequência relativa e da
porcentagem da variável volume interno da caixa, em litros (L).

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.

A figura a seguir mostra, corretamente, o gráfico de barras da
variável volume interno das caixas.

•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Padrões numéricos
Fonte: AGENTE DE INTELIGêNCIA / ABIN / 2018 / CESPE

Q84.

As três figuras precedentes, cada uma com diversos
símbolos, foram desenhadas na parede de um suposto esconderijo
inimigo. O serviço de inteligência descobriu que cada um dos
símbolos representa um algarismo do conjunto {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9}.
Com referência a essas figuras, julgue os itens seguintes.

Considere que o significado da figura II seja “data: com dia e
mês, nessa ordem”. Nesse caso, há a possibilidade de pelo
menos 7 interpretações para essa figura.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Modelos lineares
Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / MDIC / 2014 / CESPE

Q85.
Com relação aos sistemas de equações lineares e às funções de 1.º
e de 2.° graus, julgue os itens que se seguem.
Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem, conjuntamente, 50
camisetas em uma semana; se a soma das quantidades
confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o
dobro da quantidade confeccionada por Pedro; e se a
quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos
que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro
confeccionará, nessa semana, mais de 15 camisetas.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Modelos periódicos
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q86.
Em cada um dos itens a seguir é apresentada uma situação
hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito
de modelos lineares, modelos periódicos e geometria dos sólidos.

Manoel, candidato ao cargo de soldado combatente,
considerado apto na avaliação médica das condições de saúde
física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física,
em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000
metros em até 11 minutos. Como Manoel não é atleta
profissional, ele planeja completar o percurso no tempo
máximo exato, aumentando de uma quantidade constante,
a cada minuto, a distância percorrida no minuto anterior. Nesse
caso, se Manoel, seguindo seu plano, correr 125 metros
no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância
percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso
no tempo regulamentar.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Modelos exponenciais e logarítmicos
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Corpo de Bombeiros Militar/ES / 2011 / CESPE

Q87.
Os números positivos a e b são tais que seus logaritmos, na base 10,
são 0,01 e 0,1, respectivamente. Acerca desses números, julgue os
itens subsequentes.
O logaritmo na base 10 do número a50. b35 é igual a 4.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Princípios de contagem
Fonte: SOLDADO COMBATENTE / Polícia Militar/AL / 2017 / CESPE

Q88.
De um grupo formado por 10 soldados veteranos e 15 soldados
novatos serão escolhidos, aleatoriamente, 3 soldados para compor
a guarda do quartel durante uma noite.
A respeito dessa guarda, julgue o próximo item.

A probabilidade de a guarda ser composta somente por
soldados veteranos é superior a 6%.
•

CERTO

•

ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
Matemática / Análise de dados
Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Federal / 2012 / CESPE

Q89.
Com relação a estatística, julgue os itens seguintes.
Suponha que as larguras dos polegares humanos sigam uma
distribuição normal com média igual a 2 cm e variância V > 0.
Nesse caso, se a probabilidade de se observar um polegar com
mais de 2,54 cm de largura for igual a 0,025, então V será
inferior a 0,35.
•

CERTO

•

ERRADO

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

