
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q1.

A ideia de solidariedade acompanha, desde os

primórdios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por

exemplo, em clássica passagem, afirma que o homem não é um

ser que possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado

teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, atua

e relaciona-se na comunidade, e sente-se vinculado aos seus

semelhantes. Não pode renunciar à sua condição inata de

membro do corpo social, porque apenas os animais e os deuses

podem prescindir da sociedade e da companhia de todos os

demais.

O primeiro contato com a noção de solidariedade

mostra uma relação de pertinência: as nossas ações sociais

incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os demais

membros da comunidade. A solidariedade implica, por outro

lado, a corresponsabilidade, a compreensão da transcendência

social das ações humanas, do coexistir e do conviver

comunitário. Percebe-se, aqui, igualmente, a sua inegável

dimensão ética, em virtude do necessário reconhecimento

mútuo de todos como pessoas, iguais em direitos e obrigações,

o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento.

A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio

e cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância.

Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto,

corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique estagnada

em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a

modernidade política impõe a necessidade dialética de um

passo maior em direção à justiça social: o compromisso

constante com o bem comum e a promoção de causas ou

objetivos comuns aos membros de toda a comunidade.

Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. Estado social e princípio da

solidariedade. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória,

n.o 3, p. 31-48, jul.-dez./2008. Internet: <www.fdv.br> (com adaptações).

De acordo com as ideias do texto Estado social e princípio da

solidariedade,

os animais e os deuses podem viver isoladamente, sem

participação em uma comunidade, mas não os seres humanos.

• CERTO

• ERRADO
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Língua Portuguesa / Reconhecimento de tipos e gêneros textuais

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q2.

Texto III

A UnB investe em ideias e projetos comprometidos 

com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências 

têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da 

realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, de 

cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na 

universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial. 

A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira universidade 

federal a adotar o sistema — buscou assumir seu papel na luta 

por um projeto de combate ao racismo e à exclusão.



Outra inovação é o Programa de Avaliação 

Seriada (PAS), criado como alternativa ao vestibular, em que 

candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de 

cada uma das séries do ensino médio. A intenção é a de 

estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos 

mais densos desde o primeiro ano do ensino médio. 

Em treze anos de criação, mais de oitenta mil estudantes 

participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402 

tornaram-se calouros da UnB.

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

Julgue os itens que se seguem com relação às ideias e estruturas

linguísticas do texto III.

O texto é essencialmente argumentativo, haja vista a

quantidade de adjetivações que foram utilizadas para

convencer o leitor de que os projetos da UnB são positivos.

• CERTO

• ERRADO
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Língua Portuguesa / Domínio da ortografia oficial

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

Q3.

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

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

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

Com base no texto, julgue os itens .

A grafia correta da forma verbal derivada do nome

“individuais” (■.2) é individualizar.

• CERTO

• ERRADO
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Língua Portuguesa / Emprego da acentuação gráfica

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q4.

Hidrovia é uma rota predeterminada para o tráfego 

aquático. Há muito tempo, o homem utiliza a água como 

estrada, e a Amazônia é o maior exemplo disso. O transporte 

por hidrovias apresenta grande capacidade de movimentação 

de cargas a grandes distâncias com baixo consumo de 

combustível, além de propiciar uma oferta de produtos a preços



competitivos. A ampliação do uso da hidrovia é uma tendência 

mundial por uma questão ambiental. 

A viabilização de uma navegação segura no rio 

Madeira, por exemplo, permite o escoamento da produção de 

grãos de Rondônia e Mato Grosso para o Amazonas e daí para 

o Atlântico. Isso cria um corredor de desenvolvimento 

integrado, com transporte de alta capacidade e baixo custo para 

grandes distâncias, elimina um grave problema estrutural do 

setor primário, com a redução significativa da dependência do 

modal rodoviário até os portos do Sudeste, e representa mais 

uma opção de integração nacional, com a redução de trânsito 

pesado nas rodovias da região Centro-Sul.

Domingos Savio Almeida Nogueira. In: Internet:

<www.portosenavios.com.br/artigos> (com adaptações)..

Em relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto

acima, julgue os itens de 6 a 9.

O emprego de acento gráfico em “água”, “distância” e

“primário” justifica-se pela mesma regra de acentuação.

• CERTO

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

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q5.

TEXTO I

A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na

agenda de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz

respeito à importância que a sustentabilidade corporativa

ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se

imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, cada

vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à

sociedade.

A sustentabilidade, apesar de intangível, sem

existência física, é hoje valor essencial, que se converte em

ativo e vantagem competitiva no mundo dos negócios. A

sustentabilidade corporativa requer negócios amparados em

boas práticas de governança e em benefícios sociais e

ambientais, o que influencia os ganhos econômicos, a

competitividade e o sucesso das organizações.

O interesse pela sustentabilidade fortalece-se

na medida em que a sociedade se dá conta dos limites do

modelo de desenvolvimento dependente de recursos não

renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da

sociedade, da busca de segurança energética e de novas

possibilidades de produção. Como a população cresce em

número e em capacidade de consumo, também aumenta o

desejo de que a economia utilize mais recursos de base

biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis —

e essa é a base da bioeconomia.

Maurício Antônio Lopes. O Brasil na bioeconomia. In: Correio

Braziliense. Caderno Política, 14/6/2015, p. 13 (com adaptações).

Com relação ao texto I, julgue os próximos itens.

O vocábulo “logo” (R.23), por indicar conclusão de ideia 

anterior, poderia ser substituído pela expressão por 

conseguinte, o que manteria a correção gramatical e a



coerência textual.

• CERTO

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

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q6.

TEXTO I

A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na

agenda de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz

respeito à importância que a sustentabilidade corporativa

ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se

imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, cada

vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à

sociedade.

A sustentabilidade, apesar de intangível, sem

existência física, é hoje valor essencial, que se converte em

ativo e vantagem competitiva no mundo dos negócios. A

sustentabilidade corporativa requer negócios amparados em

boas práticas de governança e em benefícios sociais e

ambientais, o que influencia os ganhos econômicos, a

competitividade e o sucesso das organizações.

O interesse pela sustentabilidade fortalece-se

na medida em que a sociedade se dá conta dos limites do

modelo de desenvolvimento dependente de recursos não

renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da

sociedade, da busca de segurança energética e de novas

possibilidades de produção. Como a população cresce em

número e em capacidade de consumo, também aumenta o

desejo de que a economia utilize mais recursos de base

biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis —

e essa é a base da bioeconomia.

Maurício Antônio Lopes. O Brasil na bioeconomia. In: Correio

Braziliense. Caderno Política, 14/6/2015, p. 13 (com adaptações).

Com relação ao texto I, julgue os próximos itens.

No trecho “A sustentabilidade (...) ambientais” (R.10 a 13),

para expressar um fato ocorrido em momento anterior ao atual,

que foi totalmente terminado, a forma verbal “requer” deveria

ser substituída por requereu. Nesse caso, mesmo após a

alteração do tempo verbal, a referência à pessoa do discurso

seria mantida.

• CERTO

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

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO – ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / ANATEL / 2014 / CESPE

Q7.

A ANATEL anunciou novas regras para os serviços 

de telefonia fixa e móvel, banda larga e televisão por 

assinatura, que buscam melhorar a transparência das empresas 

com seus clientes e ampliar os direitos dos últimos em relação 

à oferta de serviços. Destacam-se, entre as novas normas,



aquelas que facilitam a vida do usuário e reduzem as barreiras 

de contato com a contratada, como a exigência de que haja uma 

forma de cancelamento por meio da Internet, a obrigatoriedade 

de que a empresa retorne a ligação que caia durante um 

atendimento e a necessidade de que o cliente receba retornos 

a suas solicitações em, no máximo, trinta dias. Além disso, as 

promoções devem ser mais transparentes e ampliadas a todos 

os contratantes, estendendo-se aos que já possuem produtos e 

não usufruem de nenhuma condição especial. 

A estratégia da agência reguladora de fato parece 

contribuir para que o consumidor seja mais bem atendido e 

tenha acesso a todos os benefícios a que tem direito. No 

entanto, é necessário que a fiscalização seja estrita, uma vez 

que as regras desse setor são recorrentemente atualizadas e 

mesmo assim boa parte das empresas permanece com práticas 

irregulares. A baixa competitividade do mercado faz com que 

a qualidade dos serviços e do atendimento oferecidos deixe a 

desejar e permite que os preços cobrados por pacotes de canais, 

minutos para celular ou Internet assumam valores altos, 

sobretudo quando comparados aos de outros países. 

É aconselhável que o usuário permaneça sempre 

atento às ofertas disponíveis não somente na empresa 

contratada como também em suas concorrentes, para aumentar 

seu poder de barganha em momentos nos quais quiser negociar 

preços e condições melhores. A solicitação de portabilidade 

ou a demonstração da intenção de trocar os serviços pelos 

oferecidos por uma concorrente que ofereça condições 

melhores têm-se mostrado boas estratégias, visto que as 

empresas comumente dispõem de vantagens para não perder 

seus consumidores.

Samy Dana. De olho em gastos com telefonia e direitos de

consumidores. In: Folha de S.Paulo, 21/7/2014 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas do texto, julgue os itens

seguintes.

A oração “que o usuário permaneça sempre atento às ofertas

disponíveis não somente na empresa contratada como também

em suas concorrentes” (R. 26 a 28) funciona, no período em

que se insere, como complemento do adjetivo “aconselhável” (L.26).

• CERTO

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

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q8.

A história da responsabilidade civil entrelaça-se com 

a história da sanção. O homem primitivo atribuía (e algumas 

tribos indígenas ainda o fazem) a fenômenos da natureza 

caráter punitivo, cominado por espíritos ou deuses. Nas 

relações entre os homens, à ofensa correspondia a vingança 

privada, brutal e ilimitada, como se esta desfizesse a ofensa 

praticada. 

No período pré-romano da história ocidental, a sanção 

tinha fundamento religioso e pretensão de satisfação da 

divindade ofendida pela conduta do ofensor. Nesse período, 

surgiu a chamada Lei do Talião, do latim Lex Talionis — Lex 

significando lei e Talionis, tal qual ou igual. É de onde se 

extraiu a máxima “Olho por olho, dente por dente”, encontrada, 

inclusive, na Bíblia. 

Embora hoje possa parecer pouco razoável a ideia de



sanção baseada na retaliação ou na prática pelo ofendido de ato 

da mesma espécie da que o ofensor praticou contra ele, a Lex 

Talionis, em verdade, representou grande avanço, pois, da 

vingança privada, passou-se a algo que se pode chamar de 

justiça privada. Com a justiça privada, o tipo de pena ou 

sanção deixou de ser uma surpresa para seu destinatário, e não 

mais correspondia a todo e qualquer ato que o ofendido 

pretendesse; ao contrário, a punição do ofensor passou a sofrer 

os limites da extensão e da intensidade do dano causado. 

Obviamente, isso quer dizer que, se o dano fosse físico, a 

retaliação também o seria; por outro lado, fosse a ofensa 

apenas moral, não poderia ser de outra natureza o ato do 

ofendido contra o originário ofensor.

Carlos B. I. Silva e Cynthia L. Costa. Evolução histórica da

responsabilidade civil e efetivação dos direitos humanos. In: Renata F.

de Barros e Paula Maria T. Lara (Orgs.). Direitos humanos: um debate

contemporâneo. Raleigh, Carolina do Norte, EUA: Lulu Publishing, 2012,

p. 69-70. Internet: <https://books.google.com.br> (com adaptações).

Acerca das estruturas linguísticas do texto Evolução histórica da

responsabilidade civil e efetivação dos direitos humanos, julgue

os itens a seguir.

Na linha 12, a vírgula que se segue ao vocábulo “Talionis”

representa a elipse da forma verbal “significando”.

• CERTO

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

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q9.

Durante a operação de lastreamento do navio, junto

com a água também são capturados pequenos organismos que

podem acabar sendo transportados e introduzidos em um outro

porto previsto na rota de navegação. Teoricamente, qualquer

organismo pequeno o suficiente para passar através do sistema

de água de lastro pode ser transferido entre diferentes áreas

portuárias no mundo. Isso inclui bactérias e outros micróbios,

vírus, pequenos invertebrados, algas, plantas, cistos, esporos,

além de ovos e larvas de vários animais.

Devido à grande intensidade e abrangência do tráfego

marítimo internacional, a água de lastro é considerada como

um dos principais vetores responsáveis pela movimentação

transoceânica e interoceânica de organismos costeiros.

As principais consequências negativas da introdução

de espécies exóticas e nocivas são: o desequilíbrio ecológico

das áreas invadidas, com a possível perda de biodiversidade; os

prejuízos em atividades econômicas utilizadoras de recursos

naturais afetados e consequente desestabilização social de

comunidades tradicionais; e a disseminação de enfermidades

em populações costeiras, causadas pela introdução de

organismos patogênicos.

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

Em relação ao texto acima, julgue os próximos itens.

A concordância de “são capturados” (L.2), “podem” (L.3) e

“transportados e introduzidos” (L.3) é feita com base em

referentes diferentes.



• CERTO

• ERRADO
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Língua Portuguesa / Domínio da estrutura morfossintática do período / Regência verbal e nominal

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANCINE / 2012 / CESPE

Q10.

Compreende-se que a festa, representando tal paroxismo de

vida e rompendo de um modo tão violento com as pequenas

preocupações da existência cotidiana, surja ao indivíduo como outro

mundo, em que ele se sente amparado e transformado por forças que

o ultrapassam. A sua atividade diária, colheita, caça, pesca, ou

criação de gado, limita-se a preencher o seu tempo e a prover as suas

necessidades imediatas. É certo que ele lhe dedica atenção,

paciência, habilidade, mas, mais profundamente, vive na recordação

de uma festa e na expectativa de outra, pois a festa figura para ele,

para a sua memória e para o seu desejo o tempo das emoções

intensas e da metamorfose do seu ser.

Roger Caillois. O homem e o sagrado. Lisboa:

Edições 70, 1988, p. 96-7 (com adaptações).

Acerca das ideias, dos sentidos e de aspectos gramaticais do texto, julgue

os próximos itens.

Na linha 2, a eliminação da preposição “com”, que se segue à forma

verbal “rompendo”, cujo significado no contexto é o de afastar;

desfazer; eliminar, prejudicaria a correção gramatical do período

em que se encontra.

• CERTO

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

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q11.

A ideia de solidariedade acompanha, desde os 

primórdios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por 

exemplo, em clássica passagem, afirma que o homem não é um 

ser que possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado 

teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, atua 

e relaciona-se na comunidade, e sente-se vinculado aos seus 

semelhantes. Não pode renunciar à sua condição inata de 

membro do corpo social, porque apenas os animais e os deuses 

podem prescindir da sociedade e da companhia de todos os 

demais. 

O primeiro contato com a noção de solidariedade 

mostra uma relação de pertinência: as nossas ações sociais 

incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os demais 

membros da comunidade. A solidariedade implica, por outro 

lado, a corresponsabilidade, a compreensão da transcendência 

social das ações humanas, do coexistir e do conviver 

comunitário. Percebe-se, aqui, igualmente, a sua inegável 

dimensão ética, em virtude do necessário reconhecimento 

mútuo de todos como pessoas, iguais em direitos e obrigações, 

o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento. 

A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio 

e cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância.



Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto, 

corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique estagnada 

em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a 

modernidade política impõe a necessidade dialética de um 

passo maior em direção à justiça social: o compromisso 

constante com o bem comum e a promoção de causas ou 

objetivos comuns aos membros de toda a comunidade.

Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. Estado social e princípio da

solidariedade. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória,

n.o 3, p. 31-48, jul.-dez./2008. Internet: <www.fdv.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas do

texto Estado social e princípio da solidariedade.

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se

empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo “a” em “dá

suporte a exigências recíprocas” (R.20).

• CERTO

• ERRADO
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Língua Portuguesa / Reescritura de frases e parágrafos do texto

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q12.

A ideia de solidariedade acompanha, desde os

primórdios, a evolução da humanidade. Aristóteles, por

exemplo, em clássica passagem, afirma que o homem não é um

ser que possa viver isolado; é, ao contrário, ordenado

teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, atua

e relaciona-se na comunidade, e sente-se vinculado aos seus

semelhantes. Não pode renunciar à sua condição inata de

membro do corpo social, porque apenas os animais e os deuses

podem prescindir da sociedade e da companhia de todos os

demais.

O primeiro contato com a noção de solidariedade

mostra uma relação de pertinência: as nossas ações sociais

incidem, positiva ou negativamente, sobre todos os demais

membros da comunidade. A solidariedade implica, por outro

lado, a corresponsabilidade, a compreensão da transcendência

social das ações humanas, do coexistir e do conviver

comunitário. Percebe-se, aqui, igualmente, a sua inegável

dimensão ética, em virtude do necessário reconhecimento

mútuo de todos como pessoas, iguais em direitos e obrigações,

o que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou sustento.

A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio

e cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância.

Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto,

corresponsabilidade. Entretanto, para que não fique estagnada

em gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a

modernidade política impõe a necessidade dialética de um

passo maior em direção à justiça social: o compromisso

constante com o bem comum e a promoção de causas ou

objetivos comuns aos membros de toda a comunidade.

Marcio Augusto de Vasconcelos Diniz. Estado social e princípio da

solidariedade. In: Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória,

n.o 3, p. 31-48, jul.-dez./2008. Internet: <www.fdv.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas do

texto Estado social e princípio da solidariedade.



A correção gramatical e o sentido original do texto seriam

preservados caso se inserisse o pronome se imediatamente

antes da forma verbal “pode” (R.7).

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Conceitos, elementos e poderes

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

Q13.

Considerando as normas, os conceitos, as fontes e os elementos do

direito administrativo, bem como a noção de ato administrativo,

julgue os itens a seguir.

Do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de

homens fixada sobre um território, com potestade superior de

ação, de mando e de coerção. Como ente personalizado, o Estado atua no campo do direito público e do direito privado,

mantendo sempre sua personalidade única de direito público.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Estado, governo e administração pública / Natureza, fins e princípios

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q14.

Determinado órgão da administração indireta celebrou

contrato administrativo cujo objeto era o fornecimento de serviços

terceirizados de mão de obra para limpeza e conservação do seu

edifício-sede.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, a

respeito da fiscalização da execução do objeto contratual.

Conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, violado o dever de manutenção da regularidade fiscal

durante a vigência do contrato, pode a administração promover

a retenção dos pagamentos devidos à empresa contratada, até

que esta se regularize.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Direito administrativo: conceito, fontes e princípios

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / CADE / 2014 / CESPE

Q15.

Com relação ao direito administrativo, julgue os itens seguintes.

Considere que, em auditoria para a verificação da regularidade

da concessão de determinado direito, tenha sido constatado que

alguns administrados foram injustamente excluídos. Nessa

hipótese, em se tratando de interesses individuais, o processo

administrativo para a extensão de tal direito só poderá ser

iniciado após provocação da parte interessada.

• CERTO



• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Disposições Preliminares

Fonte: ANALISTA TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q16.

Acerca de processo administrativo e de agentes administrativos,

julgue os itens que se seguem.

Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, não

existem cargos públicos, mas somente empregos públicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q17.

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)

e com a Lei Federal nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis da União), julgue os itens a seguir.

As formas de provimento de cargo público incluem a ascensão

e a transferência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Direitos e Vantagens

Fonte: ADMINISTRADOR / FUB / 2015 / CESPE

Q18.

De acordo com o Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)

e com a Lei Federal nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos

Servidores Públicos Civis da União), julgue os itens a seguir.

De acordo com a Lei Federal nº 8.112/1990, vencimento

e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo

exercício do cargo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Regime Disciplinar

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q19.



Tendo como referência as disposições do Código de Ética

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo

Federal (Decreto nº 1.171/1994), da Lei nº 8.112/1990

e alterações e da Lei nº 8.429/1992, julgue os próximos itens.

Ao servidor público que recusar fé a documentos públicos será

aplicada a penalidade de advertência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Lei n.º 8.112/1990 / Seguridade Social do Servidor

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO - ÁREA 1 / ANAC / 2009 / CESPE

Q20.

No que concerne à seguridade social do servidor regulamentada

pela Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsequentes.

Será licenciado com remuneração integral o servidor

acidentado no percurso da residência para o trabalho e vice-

versa, posto que essa situação equipara-se ao acidente em

serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Vinculado x discricionário

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

Q21.

A respeito de atos administrativos e dos poderes administrativos,

julgue os próximos itens.

O poder discricionário é um poder absoluto e intocável,

concretizando-se no momento em que o ato é praticado pela

administração.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q22.

Em relação aos atos administrativos, aos agentes públicos,

aos poderes administrativos e à responsabilidade do Estado,

julgue os itens que se seguem.

O ato de delegação de competência, revogável a qualquer

tempo pela autoridade delegante, decorre do poder

administrativo hierárquico.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q23.

Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham

encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira

de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração,

aplicaram multa e apreenderam esses alimentos. Com base na

situação hipotética apresentada, julgue os itens subsecutivos.

A aplicação de multa ao estabelecimento comercial decorre do

poder disciplinar da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

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

Q24.

A respeito de atos administrativos e dos poderes administrativos,

julgue os próximos itens.

Quando a administração expede normas de caráter geral e

impessoal, ela está desempenhando o poder regulamentar e a

função normativa simultaneamente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Princípios básicos da administração

Fonte: ANALISTA DE ADMINISTRAçãO PúBLICA – ESPECIALIDADE: ARQUIVOLOGIA / TCDF / 2014 / CESPE

Q25.

Acerca do regime jurídico administrativo, julgue os próximos itens.

Em razão do princípio da legalidade, a administração pública

está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Improbidade administrativa - Lei n.º 8.429/1992

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA - SEGURANçA / STJ / 2015 / CESPE

Q26.

Julgue os itens seguintes, acerca do controle exercido e sofrido pela

administração pública.



Membros do Ministério Público não podem sofrer sanções

por ato de improbidade administrativa em razão de seu

enquadramento como agentes políticos e de sua vitaliciedade

no cargo.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Administração direta e indireta, centralizada e descentralizada

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q27.

Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro,

julgue os itens a seguir.

As entidades que compõem o serviço social autônomo prestam

serviço público e, por isso, integram a administração pública

indireta, estando sujeitas ao controle do tribunal de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Organização administrativa / Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q28.

Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro,

julgue os itens a seguir.

O poder normativo das agências reguladoras, cujo objetivo é

atender à necessidade crescente de normatividade baseada em

questões técnicas com mínima influência política, deve estar

amparado em fundamento legal.

• CERTO

• ERRADO

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

Regimento Comum do Congresso Nacional

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO/ ASSISTENTE TéCNICO - FC DE CONSULTOR LEGISLATIVO - ÁREA I / Câmara dos Deputados / 2002 / CESPE

Q29.

Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação

hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

O presidente da Comissão Representativa do Congresso Nacional leu, em reunião da Comissão, documento da

liderança do partido X, solicitando a substituição de membro da sua bancada naquele órgão, tendo sido negada tal

providência. Nessa situação, foi correta a negativa do

presidente.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Legislativo



Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q30.

Com relação aos poderes da República, julgue os itens

subsequentes.

As comissões parlamentares de inquérito são criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou

separadamente, para a apuração de fato determinado e por

prazo certo, devendo suas conclusões, se for o caso, ser

encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a

responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição Federal / Organização dos Poderes / Poder Executivo

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q31.

Com relação aos poderes da República, julgue os itens

subsequentes.

É de competência privativa do presidente da República a

celebração de tratados, convenções e atos internacionais,

sujeitos a referendo do Congresso Nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Constituição Federal / Finanças Públicas (arts.163 a 169)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q32.

Acerca do processo orçamentário e da receita e despesa públicas,

julgue os itens seguintes.

O projeto de lei do plano plurianual da União deve ser

encaminhado até quatro meses antes do encerramento do

primeiro exercício financeiro de cada mandato do chefe

do executivo e devolvido, para sanção, até o encerramento da

sessão legislativa. Esse prazo não é obrigatório para os demais

entes da Federação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Aplicabilidade das normas constitucionais / Normas de eficácia plena, contida e limitada

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q33.

Julgue o item a seguir, com relação à aplicabilidade das normas

constitucionais.



É norma de eficácia contida o dispositivo constitucional

segundo o qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício

ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei

estabelecer.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Princípios fundamentais (arts. 1º a 4º)

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q34.

No que concerne aos princípios fundamentais da República

Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue os

próximos itens.

A livre iniciativa é princípio que subordina as normas de

regulação do mercado e de defesa do consumidor.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos e deveres individuais e coletivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q35.

No que concerne aos princípios fundamentais da República

Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue os

próximos itens.

Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à

ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele

manifestamente ilegal.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos sociais

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q36.

No que concerne aos princípios fundamentais da República

Federativa do Brasil e aos direitos fundamentais, julgue os

próximos itens.

O registro do sindicato no órgão competente é exigência

constitucional que não se confunde com a autorização estatal

para a fundação da entidade.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos de nacionalidade

Fonte: AGENTE ADMINISTRATIVO / Polícia Federal / 2014 / CESPE

Q37.

No que se refere aos direitos e às garantias fundamentais, julgue os

seguintes itens.

Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos

da América (EUA) e seja filha de pai americano e de mãe

brasileira, que trabalhava, à época do parto, na embaixada

brasileira nos EUA. Nesse caso, a criança somente será

considerada brasileira nata se for registrada na repartição

brasileira competente nos EUA.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos políticos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q38.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

seguintes.

A lei que alterar o processo eleitoral deverá entrar em vigor na

data de sua publicação, não se aplicando os seus dispositivos

à eleição que ocorrer em até um ano da data de sua vigência.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Partidos políticos

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q39.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

seguintes.

Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante

o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Organização político-administrativa do Estado (arts. 18 e 19)

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q40.



Com relação ao sistema político brasileiro e às relações entre

Estado, governo e administração pública, julgue os itens seguintes.

São formas de governo a federação, a confederação

e o governo único.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q41.

Acerca da organização político-administrativa e da administração

pública, julgue os próximos itens.

São considerados bens da União os lagos, os rios e quaisquer

correntes de água em terrenos que sirvam de limites com

outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele

provenham.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q42.

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 acerca da

administração pública, julgue os itens a seguir.

É autorizado ao Poder Legislativo delegar ao administrador

o poder normativo de definir as hipóteses de dispensa ou

inexigibilidade de licitação pública para a contratação

de prestação de serviços.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q43.

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 acerca da

administração pública, julgue os itens a seguir.

A pretensão de se aplicar sanção ao agente por ato de

improbidade administrativa é imprescritível.

• CERTO

• ERRADO



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

Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q44.

Com relação aos poderes da República, julgue os itens

subsequentes.

O estatuto da magistratura deve ser regulado por lei

complementar, cuja proposição é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Compreensão de texto

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE SERVIçOS DE TRANSPORTES AQUAVIáRIOS - QUALQUER ÁREA DE FORMAçãO / ANTAQ / 2014 / CESPE

Q45.

The Maritime Union of Australia (MUA) says a

$125,000 fine given to a Chinese shipping company trying to

take a short-cut across the Great Barrier Reef highlights the

need for ongoing vigilance of the shipping industry.

The captain and first officer of the 291m bulk carrier

MV Bulk Ingenuity, owned by Grand China International Ship

Management, were charged after the ship set a course to sail

through the environmentally sensitive Flinders Pass on its way

to Abbot Point, near Bowen, in Queensland.

The Townsville Bulletin reported that the ship was

detected by the Great Barrier Reef and Torres Strait Vehicle

Traffic Service on July 21 and that initial attempts at contact

were unsuccessful. Australian Federal Police and personnel

from the Great Barrier Reef Marine Park Authority and

Australian Maritime Safety Authority searched the ship later

that day.

Captain Huaien Xu and his First Officer Lu Zhang —

both Chinese nationals — were charged under the Great Barrier

Reef Marine Park Act 1975 on Monday. They subsequently

entered guilty pleas in Townsville Magistrates Court and were

fined a total of $125,000.

MUA National Secretary Paddy Crumlin said pressure

from unscrupulous shipowners meant corners would often be

cut by crews who had little choice but to follow orders.

Unscrupulous foreign shipowners threat to Great

Barrier. Internet: <http://worldmaritimenews.com> (adapted).

Based on the text, judge the following items.

The Chinese ship episode emphasized the necessity for the Australian maritime authorities to watch the shipping industry

continuously.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão do conteúdo

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA I / ANCINE / 2013 / CESPE

Q46.



The proposition “Copyright is Dead, Long Live the

Pirates” was put to the audience after a debate last night on

intellectual property and the need to ensure creators of content

are paid for their work.

Of the audience at Melbourne Town Hall, 49% voted

for the proposition, with 36% against and 15% undecided.

The forum was part of a year-round program of7

lectures, readings and debates.

Lori Flekser, executive director of the Intellectual

Property Awareness Foundation and general manager of the

Motion Picture Distributors Association of Australia asserted

copyright is not dead, quoting statistics for 2010-2011 which

showed more than 900,000 people were employed in the

copyright industries, which generated an economic value of

$93.2 billion and just over $7 billion in exports.

“It’s very clear from our research that the public either

do not or choose not to understand that the victims of piracy

are not simply studio executives, music companies and

high-profile actors and musicians,” she said.

D. Groves. Copyright is dead. Internet: <http://if.com.au> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

The verb form “ensure” (R.3) could be replaced by make

certain without changing the meaning of the text.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Temas relevantes de política internacional e brasileira

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q47.

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

Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q48.

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

Conhecimentos Gerais / História do Parlamento

Fonte: CONSULTOR LEGISLATIVO - SISTEMAS POLíTICOS E DIREITOS DA CIDADANIA / Senado Federal / 2002 / CESPE

Q49.

CG -I

O ano de 1930 foi um divisor de águas na história do

país. A partir dessa data, houve aceleração das mudanças

sociais e políticas, a história começou a andar mais rápido. No

campo da cidadania, a mudança mais espetacular verificou-se

no avanço dos direitos sociais. Uma das primeiras medidas do

governo revolucionário foi criar um Ministério do Trabalho,

Indústria e Comércio. A seguir, veio vasta legislação trabalhista

e previdenciária, completada em 1943 com a Consolidação das

Leis do Trabalho. Os direitos políticos tiveram evolução mais

complexa. O país entrou em fase de instabilidade, alternando

ditaduras e regimes democráticos. A fase propriamente

revolucionária durou até 1934. Em 1937, o golpe de Vargas

inaugurou um período ditatorial que durou até 1945. Esse ano

deu início à primeira experiência que se poderia chamar, com

alguma propriedade, de democrática em toda a história do país.

A experiência terminou em 1964.16

José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil – o

longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira, 2001, p. 87-8 (com adaptações).

A partir do texto CG-I, julgue os itens abaixo, relativos à Revolução de 1930 e à Era Vargas.

O caráter provisório da primeira fase da Era Vargas, que

parecia prolongar-se indefinidamente, teve na Revolução Constitucionalista de 1932, irrompida em São Paulo, um fator

determinante para abreviar seu fim; militarmente vitorioso, Getúlio viu-se politicamente instado a convocar eleições para

a Assembléia Constituinte.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Descobertas e inovações científicas

Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q50.

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

Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q51.

Acerca do desmatamento na Amazônia Legal, julgue os itens que

se seguem.

A construção de obras de infraestrutura na Amazônia é vista

como estratégica para frear o aumento do desmatamento

florestal, uma vez que contribui para regularização do uso do

solo.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea

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

Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional

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

Q53.

Para Andreas Knie, pesquisador do Centro de Inovação

para a Mobilidade e Mudança Social, a implementação das metas

de desenvolvimento sustentável definidas na Conferência Rio+20,

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

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

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

Durante conferência para planejamento urbano sustentável e

mobilidade, Knie disse que o lobby da indústria automobilística,

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

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

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



Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema nele abordado, julgue os itens

seguintes.

O lobby da indústria automobilística é o principal obstáculo à

revolução verde no trânsito. Entretanto, esse lobby pode ser

neutralizado pelos governos, sem muita dificuldade, pois,

devido ao notável avanço da tecnologia, o número de

empregos gerados por essa indústria não mais pesa no conjunto

das economias nacionais.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Espanhola / Compreensão de textos escritos em Língua Espanhola

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 3 / ANAC / 2012 / CESPE

Q54.

Aviación civil

En la Unión Europea (UE), todos los pasajeros que van a

hacer un viaje aéreo deberán ir correctamente documentados e

informados de todos los requerimientos del país de destino, tanto

para su llegada como para cuando quieran regresar. Tenga en

cuenta que el documento nacional de identidad será suficiente para

vuelos nacionales y comunitarios.

Los vuelos se clasifican, según origen o destino, en tres

grupos: UE Schengen, UE No Schengen y Terceros países.

Si está pensando en realizar un viaje al extranjero,

recuerde que puede consultar los requisitos y documentos exigidos

en los diferentes Estados.

Recuerde que existe un procedimiento de exención de

visado que permite a ciudadanos de ciertos países viajar a los

Estados Unidos de América (EUA) por motivos de turismo o

negocios y por un periodo inferior a noventa días sin necesidad de

obtener un visado. No obstante, existen algunas restricciones, dado

que todos los países colaboran en este procedimiento.

Se establecieron nuevos requisitos previos para viajar a los

EUA, en vigor desde el 12 de enero de 2009. Se trata de una

autorización de viaje que debe completarse electrónicamente

(setenta y dos horas antes de acceder al avión), y entregarla a la

tripulación de cabina, a bordo del avión, antes de aterrizar en suelo

estadounidense.

Internet: http://spanhish.madrid.usembasy.gov (con adaptaciones).

Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con las ideas del texto de

arriba.

El 12 de enero de 2009 entró en vigor la utilización de una

nueva autorización de viaje para viajeros que deseen entrar en

los EUA. El viajero puede solicitar esta autorización por

correo electrónico o rellenando un formulario a bordo del

avión y entregándola a la tripulación de cabina.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA DE EMPRESA DE COMUNICAçãO PúBLICA - TRADUçãO / EBC / 2011 / CESPE

Q55.



Inventar nuevas palabras guiados

por las modas es peligroso

Solemos innovar al expresarnos en temas como

los avances tecnológicos, la emigración o la economía.

Joaquín García Palacios (JGP) es profesor titular de

la Universidad de Salamanca, con dedicación docente en la

Facultad de Traducción y Documentación, además del

investigador responsable del proyecto Mecanismos de

generación neológica y actualización léxica del español a

través del estudio de la prensa castellanoleonesa. JGP habla

a La Opinión de Zamora (LOZ).

LOZ: —¿La prensa escrita incide en la forma de hablar,

escribir o expresarse de las personas que la consultan?

JGP: — Se dice habitualmente que la prensa y los medios de

comunicación en general influyen en los hablantes, incluso que

son negativos para la expresión de estos. Por lo que vemos en

nuestro estudio las cosas no son exactamente así, pues la

influencia es mutua y también los hablantes influyen en la

lengua que aparece en la prensa. Y más en una situación como

la actual en la que los periódicos que están en la línea de la

prensa digital, que se han incorporado a las nuevas tecnologías,

y proporcionan al lector la posibilidad de intervenir con sus

comentarios en distintas secciones. De hecho, muchas de las

palabras nuevas que aparecen en los medios son de los lectores.

LOZ: — ¿Se han encontrado en L a Opinión-El Correo de

Zamora palabras inventadas o equivocadas?

JGP: — Por supuesto, pero no en mayor número que en otros

diarios. Todos los periódicos, al igual que todos los hablantes,

a veces se equivocan o nos equivocamos al usar nuestra lengua.

Y a veces, cuando queremos decir algo y no tenemos la palabra

adecuada nos la inventamos.

LOZ: — ¿De qué familia son las nuevas palabras que se

incorporan a la lengua?

JGP: — Suelen responder a la realidad del momento: avances

tecnológicos o preocupaciones de la gente relacionadas con la

actualidad, como emigración, ecología, economía, informática,

política…

LOZ: — ¿Cómo de viva está la lengua que utilizamos hoy en

día?

JGP: — La lengua siempre está viva, vamos siempre que se use

en todas las situaciones posibles, y por supuesto siempre que

no haya perdido sus hablantes.

Internet: <www.laopiniondezamora.es>(con adaptaciones).

Computer-mediated communication (CMC) is 

communication that takes place between human beings via the 

instrumentality of computers. Twenty years ago, this activity 

was largely unknown outside of a few elite government and 

academic research institutions in the United States. Today, 

text-based CMC is engaged in regularly by millions of people 

around the world, an increasing proportion of whom now gain 

access to the global network — known as the Internet — 

through commercial providers rather than through institutional 

mainframes. 

The phenomenal growth of CMC has captured both 

popular and scholarly imaginations. Cultural theorists and 

technophiles have been quick to envision sweeping changes in 

the social order as a result of the democratic and anarchic 

possibilities inherent in widespread use of a networked medium 

which allows anyone with access to speak out more or less 

anonymously, and which is not as yet subject to any centralized 

authority or control. Utopian visions of class- and gender-free 

virtual societies have arisen alongside of dystopic visions 

involving information overload, e-mail addiction, uninhibited 

aggression, and the eventual breakdown of people’s ability to 

engage one another face-to-face. The popular media contribute 

to the clamor by focusing on sensational aspects of life in 

“cyberspace” (as computer networks are collectively and



metaphorically known) such as electronic pornography, pirated 

data, and virtual rape.

C. S. Herring Computer-Mediated Communication. John Benjamins, 1996 (adapted).

En relación al texto de arriba juzgue los siguientes ítems.

Es aceptable sustituir “De hecho” (L.19) por En realidad sin

alterar su significado semántico.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia / Teorias e princípios

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q56.

Com relação a princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens

a seguir.

A utilização do termo arquivo, geralmente no plural, para

designar títulos de periódicos ocorre devido à influência

inglesa e francesa.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos aplicados aos arquivos governamentais / Diagnóstico

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q57.

A respeito de diagnóstico da situação arquivística, julgue os itens

subsequentes.

O diagnóstico da situação arquivística do tipo maximalista

requer uma profunda descrição dos métodos de organização

dos documentos nas várias unidades de trabalho.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos aplicados aos arquivos governamentais / Arquivos correntes e

intermediários

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q58.

Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens que

se seguem.

Os documentos, para serem considerados como correntes

e intermediários, devem possuir valor primário.

• CERTO



• ERRADO

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

Arquivologia / Protocolos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q59.

Acerca de protocolo, julgue os seguintes itens.

Logo após sua entrada no protocolo, o documento de arquivo

deve tramitar para o setor destinatário.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Avaliação de documentos

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q60.

No que concerne às funções arquivísticas relativas a difusão,

aquisição e avaliação, julgue os itens seguintes.

O conhecimento da estrutura administrativa da instituição é

dispensável na atividade de avaliação.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Tipologias documentais e características dos suportes físicos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q61.

Acerca da análise tipológica dos documentos de arquivo, julgue os

itens que se seguem.

O tipo documental é a junção de uma espécie documental com

a função que originou a necessidade do documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Leis

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q62.

Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.257/2011), julgue os itens a seguir, a respeito das políticas de acesso aos documentos de arquivo.

Os órgãos do Poder Judiciário não estão submetidos à lei 

mencionada, pois seus documentos de arquivo possuem uma



grande quantidade de informações pessoais.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Fundamentos

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q63.

Conforme as normas aprovadas pelo Conselho Nacional de

Arquivos (CONARQ), julgue os próximos itens a respeito da gestão

de documentos arquivísticos digitais.

Entre as pessoas envolvidas na produção de materiais digitais,

incluem-se o autor, o originador e o destinatário.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / As políticas públicas dos arquivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q64.

Julgue os itens que se seguem, relacionados às políticas públicas de

arquivo e à legislação arquivística.

Uma instituição pública ou de caráter público, após cessar suas

atividades, não poderá transferir sua documentação a outra

instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Classificação de Documentos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q65.

Julgue os seguintes itens, relativos a funções arquivísticas.

O documento de arquivo deve ser sempre classificado no

último nível da estrutura de classificação.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A teoria e a prática de arranjo em arquivos permanentes

Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE

Q66.



A respeito de arquivo permanente, julgue os itens a seguir.

Os documentos que constituem os arquivos permanentes

apresentam valor secundário.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A automação aplicada aos arquivos

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE

Q67.

Acerca de protocolo, julgue os seguintes itens.

Os metadados sobre o documento de arquivo que entra no

protocolo são identificados na rotina conhecida como registro.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A microfilmagem aplicada aos arquivos

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q68.

Acerca da microfilmagem de documentos de arquivo, julgue os

itens subsequentes.

Documentos oficiais ou públicos de trâmite concluído, uma vez

microfilmados, podem ser eliminados.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A preservação a conservação e a restauração de documentos arquivísticos convencionais

Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE

Q69.

Acerca de princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens que

se seguem.

A preservação do contexto de produção dos documentos de

arquivo é obtida por meio da aplicação do princípio da ordem

original.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Digitalização

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANATEL / 2014 / CESPE



Q70.

Julgue os próximos itens, relativos à digitalização de documentos

de arquivo.

Recomenda-se a digitalização dos conjuntos de documentos

integrais, tais como fundos, coleções ou séries. No caso

de itens isolados, a digitalização pode ser realizada

dependendo da frequência de uso e do estado de conservação

desses itens.

• CERTO

• ERRADO

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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	Q36.
	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos de nacionalidade 
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	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Direitos políticos 
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	Direito Constitucional / Direitos e garantias fundamentais (arts. 5º ao 17) / Partidos políticos 
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	Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24) 
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	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE
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	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q42.
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos 
	Direito Constitucional / Administração pública (arts. 37 a 41) / Servidores públicos 
	Fonte: TéCNICO EM ARQUIVO / FUB / 2015 / CESPE




	Q43.
	Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais 
	Direito Constitucional / Poder judiciário (arts. 92 a 100) - Disposições gerais 
	Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2014 / CESPE
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	Língua Inglesa / Compreensão de texto 
	Língua Inglesa / Compreensão de texto 
	Língua Inglesa / Compreensão de texto 
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	Língua Inglesa / Itens gramaticais relevantes para a compreensão do conteúdo 
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	Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira 
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	CG -I
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	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE
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	Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade 
	Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade 
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	Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea 
	Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea 
	Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea 
	Fonte: ADMINISTRADOR - CARGO 1 / MP/ENAP / 2015 / CESPE
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	Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional 
	Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional 
	Conhecimentos Gerais / Panorama da economia nacional 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE
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	Língua Espanhola / Compreensão de textos escritos em Língua Espanhola 
	Língua Espanhola / Compreensão de textos escritos em Língua Espanhola 
	Língua Espanhola / Compreensão de textos escritos em Língua Espanhola 
	Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO - ÁREA 3 / ANAC / 2012 / CESPE
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	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE




	Q62.
	Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Fundamentos 
	Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Fundamentos 
	Arquivologia / A legislação arquivística brasileira / Fundamentos 
	Fonte: ARQUIVISTA - CARGO 15 / MP/ENAP / 2015 / CESPE




	Q63.
	Arquivologia / As políticas públicas dos arquivos 
	Arquivologia / As políticas públicas dos arquivos 
	Arquivologia / As políticas públicas dos arquivos 
	Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ARQUIVOLOGIA / STJ / 2015 / CESPE




	Q64.
	Arquivologia / Classificação de Documentos 
	Arquivologia / Classificação de Documentos 
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