
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q1.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem

conhecimentos e inovações que transformam a vida de

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia.

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos,

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados

pela sociedade na transição do século XX para o atual.

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência.

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional.

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda

a América do Sul e na América Central e foi detectado

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,

enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica.

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito

Aedes aegypti — em todo o globo.

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira,

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos,

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos,

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos

públicos em pesquisa científica e crescem comparações

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso

o debate sobre os papéis dos setores público e privado

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão

sem solução.

Internet: <www.embrapa.br> (com adaptações).

De acordo com as ideias do texto CB2A1-I,

os avanços em pesquisa durante a transição do século XX

para o século XXI foram os que, historicamente,

mais trouxeram benefícios para a sociedade.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE



Q2.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

O texto, tipicamente argumentativo, apresenta informações

acerca do ensino superior com o propósito de convencer

o leitor da importância desse nível de ensino na formação

educacional do cidadão brasileiro.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - PROCURADORIA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q3.

Os itens a seguir apresentam trechos adaptados de textos do sítio do

TCE/PA. Julgue-os quanto à correção gramatical.

O Portal da Transparência do TCE/PA foi lançado, em maio de

2010, é um canal pelo qual a sociedade pode acompanhar

a execução orçamentária e financeira deste tribunal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego da acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO EM GESTãO DE TELECOMUNICAçõES - ASSISTENTE TéCNICO / TELEBRAS / 2015 / CESPE



Q4.

A revolução digital está relacionada à nossa

capacidade de conhecer determinadas informações e delas

dispor, bem como de agir procurando a compreensão simples

de fenômenos complexos. A nova sociedade do conhecimento

requer acesso fácil à informação e ao saber. A “nuvem” —

tecnologia capaz de gerenciar de forma inteligente enormes

quantidades de dados —, a conectividade móvel e as redes

sociais levam alguns especialistas a afirmar que estamos no

início da quarta revolução digital. Esse é um avanço de maior

transcendência que o das três revoluções anteriores (os

primeiros computadores empresariais, o computador pessoal e

a Internet).

Os territórios inteligentes apostam em uma tecnologia

digital mais adequada e que esteja a serviço da qualidade de

vida, do acesso à informação e da potencialização da economia

criativa. O desenvolvimento das tecnologias da informação, das

telecomunicações e da Internet tem facilitado o nascimento de

fluxos e redes que favorecem a conexão entre pessoas,

instituições e empresas, apesar da distância física entre elas. No

futuro, a revolução digital poderá ser o detonador da economia

criativa e de uma melhora substancial da competitividade das

cidades.

Alfonso Vegara. Os territórios inteligentes.

Internet: <http://bibliotecadigital.fgv.br> (com adaptações).

Julgue os próximos itens, a respeito das ideias e estruturas

linguísticas do texto Os territórios inteligentes.

A palavra “está” recebe acento gráfico em decorrência da

mesma regra que determina o emprego do acento no vocábulo

“três”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e

outros referentes

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q5.

Texto CB2A1-I

Ciência e tecnologia são potentes motores do 

desenvolvimento da sociedade moderna, pois produzem 

conhecimentos e inovações que transformam a vida de 

bilhões de pessoas. Da Internet à agricultura, da automação 

à indústria farmacêutica, o investimento em pesquisa científica 

viabilizou melhorias significativas no nosso dia a dia. 

A revolução nas comunicações, na produção de alimentos, 

na diversificação de máquinas e equipamentos e na sofisticação 

da medicina atesta avanços extraordinários alcançados 

pela sociedade na transição do século XX para o atual. 

Além disso, a complexidade dos desafios do mundo 

moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. 

A Organização Mundial de Saúde, em 2016, declarou 

o vírus zika uma emergência de saúde pública internacional. 

Esse vírus se espalhou de forma muito rápida em toda 

a América do Sul e na América Central e foi detectado 

em mais de 20 países. À época, não havia ainda vacina 

ou cura para a zika, o que exigiu de governos e autoridades 

sanitárias enorme esforço para gerir a adversidade,



enquanto mais conhecimento sobre o vírus e seu controle 

fosse produzido. Em momentos como esse, fica claro 

quão imperativo é o investimento em pesquisa científica. 

Conhecimento novo deveria ser gerado com rapidez para 

se conter a propagação do vírus e de seu vetor — o mosquito 

Aedes aegypti — em todo o globo. 

Ainda assim, há uma crítica recorrente do setor 

de ciência e tecnologia à crescente dificuldade de se garantir 

mais constância no apoio à pesquisa científica brasileira, 

seja pela limitação e instabilidade no fluxo dos recursos, 

seja pela percepção de que pouco uso é feito dos 

conhecimentos gerados. Quando recursos são mais escassos, 

acirra-se a discussão acerca da efetividade dos investimentos 

públicos em pesquisa científica e crescem comparações 

e oposição entre a pesquisa acadêmica, sem aplicação 

imediata, e a pesquisa aplicada, orientada à solução 

de problemas do mercado e da sociedade. Soma-se a isso 

o debate sobre os papéis dos setores público e privado 

na pesquisa científica e tecnológica. As pressões impostas 

pelo vírus zika ilustram bem quão estéreis são muitas 

dessas discussões, pois, sem sintonia entre a geração de 

conhecimento fundamental e aplicado e entre o investimento 

público e o privado, muitos problemas da sociedade ficarão 

sem solução.

Internet: <www.embrapa.br> (com adaptações).

Com relação a aspectos linguísticos do texto CB2A1-I,

julgue os itens que se seguem.

Na linha 36, a expressão “a isso” retoma, de forma imediata

e restrita, o termo “sociedade”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio dos mecanismos de coesão textual / Emprego/correlação de tempos e modos verbais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q6.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez,

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

Na linha 1, seria incorreto o emprego do verbo “ser” no plural

— serem.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Relações de coordenação e subordinação

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q7.

Saiu a mais nova lista de coisas que devem ou não ser

feitas, moda que parece ter contagiado o planeta. Desta vez,

Arthur Frommer e Holly Hugues elencam os 500 locais que

precisamos visitar antes que desapareçam (500 places to see

before they disappear). O livro traz lugares naturais e

históricos, de antigos centros de culto a paisagens em vias de

extinção, assim como tesouros culturais únicos, como o

Fenway Park, de Boston, inaugurado em 1912: um dos últimos

estádios norte-americanos que mantêm sua construção original,

diz o Atlanta Journal Constitution.

Revista da Semana, dez./2008 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos aos sentidos e aos aspectos

linguísticos do texto apresentado.

O trecho “assim como tesouros culturais únicos” (R.7)

estabelece uma comparação com “antigos centros de culto”

(R.6) e “paisagens em vias de extinção” (R. 6 e 7).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego dos sinais de pontuação

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q8.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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



Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.

A vírgula logo após “país” (R.21) é de emprego facultativo,

ou seja, ela poderia ser suprimida sem prejuízo para

a correção do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Concordância verbal e nominal

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q9.

Se os historiadores produzem o passado e é o

passado que faz uma nação, os historiadores do patrimônio

fazem política, inventando o patrimônio nacional,

atribuindo valor e significados a bens e práticas culturais

que circunscrevem os limites da nação.

Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao

fabricar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da

história, está integrado a um projeto de nacionalização, de

construção do Estado e, portanto, de poder.

Certa produção historiográfica e sociológica, em

debate pelo menos desde os anos 70 do século passado e já

clássica na atualidade, trouxe novos ingredientes para a

reflexão sobre essa ambiguidade do papel do historiador e

do intelectual de um modo geral. Essa literatura aponta os

numerosos constrangimentos a que estavam submetidos, na

sua produção intelectual, em função de um processo de

formação, enquadramento e disciplinarização que

delineava um lugar de fala, limitado por regras de diversas

naturezas. Dentre elas, podem ser destacadas as de

financiamento de estudos, postos a julgamentos sobre suas

finalidades e objetivos por comissões de alto nível, bem

como as regras que regem a oferta de trabalho. O perfil e a

política das instituições em que estão inseridos, entre

outros aspectos, impõem a agenda dos estudos do

momento.

Alguns desses autores, em confronto com

interpretações totalizantes acerca dos fenômenos sociais,

verificavam, também, que, diante de estratégias de

dominação — identificadas em microescalas e em

diferentes tipos e níveis de relações —, havia a

possibilidade de pequenas subversões ou da adoção de

sutis táticas de resistência; noutra vertente, pode-se falar

nas brechas que se verificam em todo sistema e que arejam

e alimentam esperanças de transformação.

Ainda que circunscritas a determinados limites,

essas ações de resistência, aparentemente insignificantes,

colocam em movimento as relações e podem alterar a

realidade de uma ordem imposta ou dominante, em um

jogo vivido cotidiana e mais ou menos silenciosamente.

É evidente, nessa perspectiva, que, diante do

exercício de violência simbólica ao qual somos

submetidos, na qualidade de sujeitos históricos,

verificam-se nossas capacidades inventivas nos limites de

possibilidades de ação de que dispomos. Essa estranha

“margem de manobra”, ou, em melhores palavras, essa

interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se

construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens

para a ação.



Márcia Chuva. História e patrimônio. In: Revista do patrimônio

histórico e artístico nacional, nº 34, 2012, p. 11 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos e textuais do texto

CB2A1AAA, julgue os itens que se seguem.

A forma verbal “impõem” (■.24) está no plural porque

concorda com o termo “instituições” (■.23).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q10.

Eis que se inicia então uma das fases mais intensas na

vida de Geraldo Viramundo: sua troca de correspondência com

os estudantes, julgando estar a se corresponder com sua amada.

E eis que passo pela rama nesta fase de meu relato, já que me

é impossível dar a exata medida do grau de maluquice que

inspiraram tais cartas: infelizmente se perderam e de nenhuma

encontrei paradeiro, por maiores que tenham sido os meus

esforços em rebuscar coleções, arquivos e alfarrábios em minha

terra. Sou forçado, pois, a limitar-me aos elementos de que

disponho, encerrando em desventuras as aventuras de

Viramundo em Ouro Preto, e dando viço às suas peregrinações.

Fernando Sabino. O grande mentecapto.

62.ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2002.

Com referência aos sentidos do texto precedente e às estruturas

linguísticas nele empregadas, julgue os itens a seguir.

É obrigatório o sinal indicativo de crase empregado em

“às suas peregrinações” (R.11), de maneira que sua supressão

acarretaria incorreção gramatical no texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Colocação dos pronomes átonos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q11.

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/pt-

br/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

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

Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q12.

O ensino superior no Brasil é oferecido por

universidades, centros universitários, faculdades, institutos

superiores e centros de educação tecnológica. O cidadão pode

optar por três tipos de graduação: bacharelado, licenciatura

e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação

são divididos entre lato sensu (especializações e MBAs)

e strictu sensu (mestrados e doutorados).

Além da forma presencial, em que o aluno deve

ter frequência em pelo menos 75% das aulas e avaliações,

ainda é possível formar-se por meio do ensino a distância.

Nessa modalidade, não é necessária a presença do aluno

dentro de sala de aula, e ele recebe livros e apostilas e conta

com a ajuda da Internet. Há também cursos semipresenciais,

com aulas em sala e também a distância.

A Secretaria de Regulação e Supervisão

da Educação Superior, órgão do Ministério da Educação,

é a unidade responsável por afiançar que a legislação

educacional seja cumprida para garantir a qualidade

dos cursos superiores do país.

Para medir a qualidade dos cursos de graduação

no país, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério da

Educação utilizam o índice geral de cursos (IGC), divulgado

uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados

do ENADE. A base de cálculo do IGC é uma média

dos conceitos dos cursos de graduação de uma instituição,

ponderada a partir do número de matrículas mais as notas

de pós-graduação de cada instituição de ensino superior.

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

Acerca das ideias e de aspectos linguísticos do texto precedente,

julgue os itens a seguir.



Caso o termo “ponderada” (R.27) fosse substituído por

calculada, a coerência do texto seria mantida, embora seus

sentidos fossem alterados.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Correspondência oficial

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q13.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República

(MRPR), julgue os itens que se seguem.

A redação oficial constitui atos normativos e comunicações do

poder público necessariamente uniformes e destinados

exclusivamente para órgão do serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Ética no serviço público

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q14.

Considerando as disposições do Código de Ética Profissional

do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue

os itens a seguir, relativos à ética e à moral no serviço público.

Diante de uma situação urgente de escolha que exija

do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais

de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal,

justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético,

a fim de atender com maior efetividade ao interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Provimento

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q15.

Em 2015, Sara era servidora pública estável de 

determinado órgão. No ano seguinte, ela foi aprovada em concurso 

público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público, 

nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado 

efetivamente o exercício de suas funções nesse mesmo ano. 

 

 

Em 2018, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e, 

consequentemente, no estágio probatório. 

Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz 

das disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União.



Para ser investida em cargo público, Sara teve de preencher

os seguintes requisitos básicos: ter nacionalidade brasileira,

gozar de direitos políticos e estar quite com suas obrigações

eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido

para o cargo, idade mínima de dezoito anos e aptidão física

e mental.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Vacância

Fonte: ESCRIVãO DE POLíCIA / Polícia Civil/DF / 2013 / CESPE

Q16.

Acerca do regime jurídico dos servidores públicos, julgue os itens

subsecutivos.

Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja

exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de

infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez

que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá

efeitos na esfera administrativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Remoção, redistribuição e substituição

Fonte: TéCNICO DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE

Q17.

Considerando que determinado servidor público federal tenha sido

removido para outra sede, situada em outro município, para

acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e

foi removida no interesse da administração, julgue os itens

seguintes à luz do disposto na Lei nº 8.112/1990.

Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos

pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do

servidor poderia ser concedida.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Direitos e vantagens

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q18.

Com base no disposto na legislação administrativa, julgue os

itens a seguir.

Segundo a Lei nº 8.112/1990, o servidor público que deseje 

candidatar-se a um cargo eletivo terá direito a licença, com



remuneração, durante o período entre a sua escolha em 

convenção partidária como candidato e a véspera do registro 

de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Deveres

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q19.

Julgue os próximos itens, a respeito dos poderes e deveres do

administrador público.

O dever de eficiência do administrador público está

intrinsecamente relacionado à sua conduta como elemento

necessário à legitimidade de seus atos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Proibições

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q20.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens a

seguir.

É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao

serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão

por insubsistência dos motivos da aposentadoria por

invalidez.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Acumulação

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / DPU / 2016 / CESPE

Q21.

Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, que trata do

regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a

seguir.

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada

insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,

Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular

os dois adicionais.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Responsabilidades

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q22.

No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos

servidores públicos, julgue os próximos itens.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor

perante a fazenda pública, em ação regressiva.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Penalidades

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q23.

PARECER AUDIN – MPU nº XXX

Referência: Procedimento de Gestão Administrativa – XXXX

Assunto: Administrativo. Dano em veículo. Regime Disciplinar

O chefe da Seção de Transporte comunica que o veículo

caminhonete X, placa YYY, foi abastecido com combustível

distinto de sua configuração de fábrica (diesel), quando utilizado

em diligência por servidores técnicos do MPU. Relata que o

abastecimento equivocado gerou danos ao veículo, cujo conserto,

no valor total de cinco mil reais, foi pago com verbas do erário.

Acrescenta também que, dada a indisponibilidade de diesel no

momento do abastecimento, o servidor condutor do veículo

autorizou o frentista do posto de combustível a pôr gasolina no

tanque da referida caminhonete. Por fim, menciona que o servidor

condutor do veículo não se dispôs a ressarcir voluntariamente aos

cofres públicos os valores gastos a título de despesas

extraordinárias com o reparo do veículo.

Acerca dos fatos relatados no trecho do parecer hipotético

apresentado, julgue os itens a seguir, com base na Lei

nº 8.112/1990.

A referida lei prevê pena de suspensão para o servidor que

conduzia o veículo, em razão da natureza e gravidade da sua

falta bem como dos danos desta provenientes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.112/1990 e suas alterações / Regime disciplinar / Processo administrativo disciplinar

Fonte: AUXILIAR INSTITUCIONAL - ÁREA 1 / IPHAN / 2018 / CESPE

Q24.



Com base nas disposições da Lei nº 8.112/1990, julgue os itens a

seguir.

A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito

punível com suspensão prescreverá em dois anos contados

da data em que o fato se tornou conhecido; todavia, se tal ato

ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo

prescricional da lei penal para a ação disciplinar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Regimento Interno do TRT – 10ª Região

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

Q25.

A respeito do Regimento Interno do TRT da 10.a Região, julgue os

itens subsequentes.

A audiência de distribuição de processos no âmbito do TRT da 10.a Região será sigilosa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Legislação / Lei nº 8.666/1993 e suas alterações

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q26.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os

itens seguintes.

A administração pública pode revogar ato próprio

discricionário, ainda que perfeitamente legal, simplesmente

pelo fato de não mais o considerar conveniente ou oportuno.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Equilíbrio organizacional

Fonte: TéCNICO DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: APOIO ADMINISTRATIVO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q27.

Com relação a equilíbrio organizacional, liderança, motivação

e objetivos da gestão de pessoas, julgue os seguintes itens.

O equilíbrio organizacional de uma instituição pública é

mensurado pela efetividade dos resultados alcançados em

relação às metas estabelecidas pelo respectivo órgão

controlador.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Objetivos, desafios e características

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q28.

Com referência à gestão de pessoas em uma organização, julgue os

itens seguintes.

A necessidade do aumento da produtividade nas organizações

tornou o trabalho mais flexível, o que rompeu com as

identidades e os papéis profissionais definidos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Análise e descrição de cargos

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q29.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a

seguir.

O enriquecimento de cargos com o acréscimo de tarefas que

tornem o trabalho mais significativo é um método de redesenho

de cargos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Capacitação de pessoas

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q30.

A respeito de relações humanas, desempenho profissional e trabalho

em equipe, julgue os itens a seguir.

A capacidade do indivíduo de analisar, compreender

e desenvolver as próprias potencialidades é característica

relativa à competência interpessoal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de pessoas / Gestão de desempenho

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q31.

A respeito de gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a 

seguir.



Ao combinar várias fontes de informação, a avaliação de

desempenho 360 graus permite maior precisão na avaliação de

empregados, mas tem custo elevado, visto que a sistemática

envolvida é complexa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Conceitos da abordagem por processos

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q32.

No que concerne à gestão de processos, julgue os itens

subsecutivos.

Para o cliente final, os benefícios de uma eficiente gestão

de processos são imperceptíveis, pois se trata de um

procedimento restrito ao âmbito interno da organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q33.

Julgue os itens a seguir, a respeito de modelagem de processo,

gestão de projetos e tomada de decisão.

Situação hipotética: Duas pessoas tomam decisões

diferentes em relação a um mesmo fato devido aos seus

níveis de conhecimento e percepções sobre o assunto.

Assertiva: É correto afirmar que esses processos decisórios

estão ancorados em fatores sociais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão de processos / Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO - CARGO 13 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q34.

Acerca da gestão de processos, julgue os próximos itens.

Controle estatístico de processo e amostragem de aceitação são

métodos de verificação da qualidade de uma amostra de um

produto ou serviço.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Técnicas de gerenciamento de projetos

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q35.

A respeito do processo de desenvolvimento de sistemas e das fases

dos projetos, julgue os itens a seguir.

O gerente funcional e o gerente de projetos têm papéis

diferentes na organização: o primeiro é responsável por

supervisionar o gerenciamento de uma das áreas da empresa,

e o segundo busca atingir os objetivos de um projeto

específico.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Ferramentas de planejamento estratégico / Matriz Swot

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q36.

Com relação a gestão organizacional, julgue os itens subsequentes.

O estabelecimento de metas estratégicas supre a necessidade de

definição dos objetivos estratégicos da instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Ferramentas de planejamento estratégico / Diagrama de Ishikawa e Gráfico de Pareto

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q37.

Em relação à gestão da qualidade, julgue os itens seguintes.

Lean manufacturing e kaizen são exemplos de ferramentas

de gestão da qualidade aplicadas para o aperfeiçoamento

de organizações e preveem a realização de diagnósticos

e implementação de melhorias.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Ferramentas de planejamento estratégico / Balanced Scorecard BSC

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q38.

Com relação a gestão organizacional, julgue os itens subsequentes.



Situação hipotética: Uma instituição de serviços públicos

realizou um levantamento e constatou que, no decorrer de

dez anos, a maioria dos seus clientes preferiu os atendimentos

virtuais aos presenciais. Assertiva: Esse fato é considerado um

indicador de tendência do comportamento do consumidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Gestão do conhecimento

Fonte: TéCNICO DO MPU - ADMINISTRAçãO / MPU / 2018 / CESPE

Q39.

Julgue os itens seguintes, relativos a gestão de pessoas.

Entre os estilos de liderança, o democrático é, em regra, o mais

eficaz para instituições públicas alcançarem melhores

resultados operacionais e maior qualidade de atendimento.

• 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

Q40.

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: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q41.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações 

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica 

— e, em particular, industrial — de um país. São condições 

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores



de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental. 

 

José William Vesentini. Geografia: o mundo em 

construção. Ática, v. 2, 2013, p. 41 (com adaptações). 

 

 

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como 

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir. 

Apesar do vasto litoral brasileiro, a navegação de cabotagem

ainda é de insignificante relevância na matriz hidroviária

de cargas no país.

• 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

Q42.

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

Q43.

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

Q44.

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

Q45.

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

Q46.

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: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q47.

 

 

Em um mundo globalizado, nada mais natural que 

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um 

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há 

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens



distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de 

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias 

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes 

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros 

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca 

a própria França. 

 

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018. 

Internet: <www.folhape.com.br> (com adaptações). 

 

 

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto, 

julgue os itens subsequentes. 

Um país que sedia uma copa do mundo vivencia a experiência

de tornar-se um espaço multiétnico temporário.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q48.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Com a revolução técnico-científica, o uso das

telecomunicações perdeu relevância e os fluxos materiais

tornaram-se mais densos e volumosos que os fluxos imateriais.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Energia

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q49.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações 

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica 

— e, em particular, industrial — de um país. São condições 

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores 

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental. 

 

José William Vesentini. Geografia: o mundo em 

construção. Ática, vol. 2, 2013, p. 41 (com adaptações). 

 



Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como 

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir. 

Apesar das hidrelétricas, dos parques eólicos no Nordeste

brasileiro e da difusão da produção de energia solar, o petróleo

ainda é a fonte de energia mais importante do Brasil.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: TéCNICO MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2018 / CESPE

Q50.

Em um mundo globalizado, nada mais natural que

inúmeras equipes de futebol atuem, na Copa do Mundo, com um

número considerável de jogadores naturalizados. Contudo, se há

alguma seleção que represente a mistura entre povos de origens

distintas, essa é a da França. Finalista do Mundial da Rússia de

2018, a seleção francesa é praticamente um apanhado de etnias

diferentes, com atletas não só descendentes de etnias, classes

e religiões variadas, mas até mesmo nascidos em outros

países. Em suma, um retrato fiel da heterogeneidade que marca

a própria França.

Fernando Barros. Folha de Pernambuco, 15/7/2018.

Internet: <www.folhape.com.br> (com adaptações).

Tendo como referência a imagem e o assunto abordado no texto,

julgue os itens subsequentes.

O alinhamento ocidental entre França e Estados Unidos da

América é o que motiva esses países a adotarem políticas

internas muito semelhantes com relação ao controle de

imigrantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável e ecologia



Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q51.

As fontes de energia, os transportes e as telecomunicações

constituem três elementos básicos da infraestrutura econômica

— e, em particular, industrial — de um país. São condições

para a sua modernização e, ao mesmo tempo, indicadores

de desenvolvimento e da sustentabilidade ambiental.

José William Vesentini. Geografia: o mundo em

construção. Ática, v. 2, 2013, p. 41 (com adaptações).

Acerca do assunto abordado nesse fragmento de texto, bem como

de múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens a seguir.

Em razão de o Brasil ter firmado, no Acordo de Paris,

compromisso de reduzir a emissão de dióxido de carbono,

o carvão mineral extraído no Brasil tem sido subutilizado,

apesar de sua alta qualidade quanto a capacidade calorífica.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / PHP

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q52.

Julgue os itens que se seguem a respeito das características da

linguagem PHP e de compiladores.

Na linguagem PHP, o comando explode() permite

descarregar os buffers de saída de qualquer backend que o

PHP esteja usando, como, por exemplo, um CGI ou um

servidor web.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Java

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q53.

Julgue os itens a seguir, a respeito da linguagem de programação

Java.

Após executado o código a seguir, o resultado será 11.

 

 

public class Static { 

 static { 

  int a  2; 

 }  static int a, y; 

 public static void main(String args[]) { 

  a--;



  minhaFuncao(); 

  System.out. 

println(a + y + ++a); 

 } 

 public static void minhaFuncao() { 

  y  a++ + ++a; 

 } 

}

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Controle de fluxo de programas e repetição

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q54.

Tendo como referência o modelo lógico precedente, julgue os itens

a seguir.

Após as tabelas serem implementadas, a inserção de um

registro na tabela Universidade pode ser realizada

corretamente por meio do comando a seguir.

 

INSERT INTO Universidade VALUES

(00.038.174/0001-43, ‘Universidade de

Brasília’, ‘Graduação e Pós-Graduação’);

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Classes, métodos e variáveis, encapsulamento, packages, sobrecarga

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q55.

Acerca dos processos de desenvolvimento de software, julgue

os itens a seguir.

Na orientação a objetos, estes possuem diversos atributos

e métodos, os quais são utilizados para se definir as

características e ações das classes.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Tecnologia da Informação / Linguagens de programação / Utilização e implementação de bibliotecas e componentes

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q56.

Acerca dos conceitos de análise e projeto de sistemas em

engenharia de software, julgue os itens subsequentes.

Aspectos como arquitetura do sistema, linguagem da

programação utilizada e padrão de interface gráfica são

especificados na atividade de implementação do processo de

desenvolvimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Banco de dados (BD) relacionais / Identificação e utilização do diagrama entidade-relacionamento

Fonte: TéCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q57.

Considerando o diagrama precedente, que representa o modelo

entidade-relacionamento de um sistema de aluguel de livros de uma

repartição pública, julgue os itens que se seguem.

No modelo apresentado, um empréstimo contém vários itens,

entretanto um item só pode estar contido em um único

empréstimo.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Banco de dados (BD) relacionais / Utilização da linguagem SQL padrão

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q58.

Acerca dos conceitos de otimização de consultas SQL e técnicas

de análise de desempenho, julgue os próximos itens.

Álgebra relacional é um conjunto de operações sobre relações,

sendo gerada dessas operações uma relação de saída.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Identificação e utilização de diagramas UML

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q59.

No que se refere às linguagens de modelagem UML, julgue os

seguintes itens.

O modelo de casos de uso representa uma visão funcional do

sistema, incluindo-se todas as funções, os processos funcionais

e os atores do sistema.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Algoritmos

Fonte: PROFESSOR DE EDUCAçãO BáSICA - ÁREA DE ATUAçãO: INFORMáTICA / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q60.

SelectionSort (vector T) 

1  declare min, pos1, pos2 : Integer

2  for pos1 

 0  to T.size() - 2

3  do min  

 pos1

4  for pos2 

 pos1 + 1 t o T.size() - 1

5  do if T[pos2] < T[min]

6  then min 



 pos2

7 T.swap(pos1,min)

Considerando o algoritmo apresentado, julgue os itens seguintes,

a respeito de conceitos básicos de estrutura de dados.

O algoritmo descreve uma busca em uma estrutura linear,

a partir do primeiro elemento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Internet e intranet / Aplicação e utilização de servidores web

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ANALISTA DE SUPORTE / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q61.

Com relação à administração de servidores web, julgue os itens

a seguir.

No Apache Server, o servidor http é configurado por meio do

arquivo httpd.conf, que possui três sessões, sendo a sessão

Main a responsável por informar o número de requisições

concorrentes e a possibilidade de existirem múltiplos domínios

no servidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Internet e intranet / Desenvolvimento de aplicações HTML e JSP

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q62.

Julgue os próximos itens, a respeito de questões relacionadas

ao desenvolvimento e testes de segurança de aplicações web.

Em uma página web escrita em HTML, é possível inserir um

script JavaScript por meio do uso da tag <script>.

O elemento <script> deve conter as sentenças do script

a serem executadas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Internet e intranet / Web services, protocolo SOAP, UDDI e WSDL

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q63.

Acerca da integração de sistemas e da implantação de uma

arquitetura orientada a serviços (SOA, na sigla em inglês),

julgue os itens seguintes.



Na implantação de SOA, os serviços disponibilizados devem

lidar com processos de negócio, encapsulando todas as funções

que sejam necessárias para a sua execução e gerando

independência em relação a outros serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Internet e intranet / XML, XML Schema, Xpath e CSS

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - PROGRAMAçãO DE SISTEMAS / STM / 2018 / CESPE

Q64.

Julgue os itens subsequentes, a respeito de programação web.

A propriedade font-size controla o tamanho do texto em

CSS.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Rede de computadores / Conceitos, tipos e abrangência

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA - ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q65.

A respeito dos protocolos de acesso múltiplo e de elementos de

interconexão, julgue os itens subsecutivos.

O protocolo de acesso múltiplo CSMA possui a capacidade de

detecção de portadora.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Rede de computadores / Componentes de rede de computadores: cabeamento, equipamentos de rede

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q66.

Acerca dos fundamentos de comunicação de dados, dos sistemas de

transmissão digital e analógica e das arquiteturas OSI e TCP/IP,

julgue os itens subsequentes.

Com relação à direção do fluxo de dados, no modo de

comunicação half-duplex uma estação pode realizar tanto a

transmissão quanto a recepção, no entanto, elas não podem

ocorrer ao mesmo tempo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Rede de computadores / Topologias lógicas e físicas



Fonte: CARGO 10: TéCNICO JUDICIáRIO - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / STJ / 2018 / CESPE

Q67.

Julgue os itens a seguir a respeito de topologias de redes de

computadores.

Devido à sua estrutura, em uma rede usando a topologia

estrela, o isolamento de falhas é uma tarefa complexa, o que

representa uma desvantagem dessa topologia.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Rede de computadores / Protocolos TCP/IP, DNS, Telnet, FTP e HTTP

Fonte: CARGO 15: TéCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q68.

A respeito da comunicação de dados e de aspectos a ela

relacionados, julgue os itens a seguir.

TCP (transmission control protocol) é um protocolo orientado

a conexões, confiável, que permite que um fluxo de

dados entre duas máquinas conectadas em rede seja entregue

sem erros.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais LINUX / Instalação, configuração e estruturação de diretórios

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q69.

A respeito do ambiente Linux, julgue os próximos itens.

Compartilhar arquivos entre o Linux e o Windows utilizando

o NFS (network file system) é fácil e seguro, uma vez que

o Windows contém o NFS integrado e configurado contra

vulnerabilidades existentes na Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais LINUX / Utilização dos comandos

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q70.

Acerca dos ambientes Linux e Windows, julgue os itens que se

seguem.

No Linux, o comando wc -w RELATORIO.TXT apresenta a 

quantidade de palavras existentes no arquivo



RELATORIO.TXT.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais Windows XP / Gerenciamento de usuários, discos e compartilhamento de recursos

Fonte: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - INFORMáTICA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q71.

Julgue os seguintes itens, relativos ao diagnóstico de problemas em

estações de trabalho e à manutenção de computadores.

No Windows Vista, para se verificar se o adaptador de rede

está funcionando adequadamente, deve-se acessar,

sequencialmente, o Painel de Controle, a opção Gerenciador

de Dispositivos do Sistema de Manutenção e a opção

Adaptadores de rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Tecnologia da Informação / Sistemas operacionais Windows XP / Configuração dos serviços de rede no nível corporativo (DHCP, DNS e

WINS)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA/ REDES / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q72.

Julgue os itens subsecutivos, acerca da instalação de servidores

Microsoft Windows 2008 R2.

A instalação do serviço de resolução de nomes WINS em

servidores Windows 2008 R2 é uma prática recomendada,

principalmente para aplicações que independem de NetBIOS

e que estejam em uma única rede local.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Estruturas lógicas

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q73.

A tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma

biblioteca que foram emprestados em cada um dos seis primeiros

meses de 2017.

 



A partir dessa tabela, julgue os próximos itens. 

Situação hipotética: Os livros emprestados no referido

semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017

e os números correspondentes às quantidades de livros

devolvidos a cada mês formavam uma progressão aritmética

em que o primeiro termo era 90 e razão, 30. Assertiva: Nessa

situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir

de 2018.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q74.

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em

cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os

itens a seguir.

Entre os três servidores, Maria é a mais eficiente, isto é, em

cada dia de trabalho, ela cataloga mais livros que cada um dos

outros dois.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica sentencial ou proposicional

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / EBSERH / 2018 / CESPE

Q75.

Considere as seguintes proposições: P: O paciente receberá

alta; Q: O paciente receberá medicação; R: O paciente receberá visitas.

Tendo como referência essas proposições, julgue os itens a seguir,

considerando que a notação ~S significa a negação da proposição S.

Se a proposição ~P→[Q∨R] for verdadeira, será também

verdadeira a proposição ~[Q∧R]→P.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico / Lógica de primeira ordem

Fonte: ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANçAS / FUNPRESP / 2016 / CESPE



Q76.

Acerca dos argumentos racionais, julgue os itens a seguir.

No diálogo seguinte, a resposta de Q é embasada em um

raciocínio por abdução.

P: Vamos jantar no restaurante X?

Q: Melhor não. A comida desse restaurante não é muito boa.

Li em um site de reclamações muitas pessoas dizendo que,

após comerem nesse restaurante, passaram muito mal e

tiveram de ir ao hospital. Além disso, conheço cinco amigos

que comeram lá e foram parar no hospital.

• CERTO

• ERRADO
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Raciocínio Lógico / Princípios de contagem e probabilidade

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q77.

Considerando que 4 livros de matemática e 6 livros de física devam

ser acomodados em uma estante, de modo que um fique ao lado do

outro, julgue os itens seguintes.

A quantidade de maneiras distintas de se acomodar esses livros

na estante de forma que os livros de matemática fiquem todos

à esquerda dos livros de física é igual a 720.

• CERTO

• ERRADO
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Raciocínio Lógico / Operações com conjuntos

Fonte: TECNóLOGO EM GESTãO PúBLICA / EBSERH / 2018 / CESPE

Q78.

Uma pesquisa revelou características da população de uma

pequena comunidade composta apenas por casais e seus filhos.

Todos os casais dessa comunidade são elementos do conjunto

A ∪ B ∪ C, em que

A = {casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos de

idade};

B = {casais com pelo menos um filho com menos de 10 anos

de idade};

C = {casais com pelo menos 4 filhos}.

Considerando que n(P) indique a quantidade de elementos

de um conjunto P, suponha que n(A) = 18; n(B) = 20; n(C) = 25;

n(A∩B) = 13; n(A∩C) = 11; n(B∩C) = 12 e n(A∩B∩C) = 8. O

diagrama a seguir mostra essas quantidades de elementos.



Com base nas informações e no diagrama precedentes, julgue os

itens a seguir.

A referida comunidade é formada por menos de 180 pessoas.

• CERTO

• ERRADO
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Raciocínio Lógico / Problemas aritméticos, geométricos e matriciais

Fonte: CARGO 11: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2018 / CESPE

Q79.

Paulo, Maria e João, servidores lotados em uma biblioteca

pública, trabalham na catalogação dos livros recém-adquiridos.

Independentemente da quantidade de livros a serem catalogados em

cada dia, Paulo cataloga 1/4, Maria cataloga 1/3 e João, 5/12.

A respeito da catalogação de livros por esses servidores, julgue os

itens a seguir.

Situação hipotética: Cada um dos livros que serão

catalogados em três dias de trabalho constitui um sólido que

tem a forma de um paralelepípedo retângulo de 2.000 cm3 de

volume. Assertiva: Nessa situação, se, nesse período, João

catalogar 375 desses livros, então, nesse período, os três

servidores juntos catalogarão uma quantidade de livros cuja

soma dos volumes será superior a 2 m3.

• CERTO

• ERRADO
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