
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados

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

Q1.

Texto CB1A1AAA

Da pedagogia tradicional à pedagogia nova

O fim do século XIX e o início do XX são marcados

pela passagem da pedagogia tradicional para a pedagogia nova.

A pedagogia tradicional, portadora dos costumes dos séculos

passados, define-se como uma prática de saber-fazer

conservadora, prescritiva e ritualizada, e como uma forma que

respeita e perpetua o método de ensino do século XVII.

Essa tradição, baseada na ordem, foi levada ao extremo no

século XIX, no período dito de “ensino mútuo”, que

corresponde à Revolução Industrial.

A pedagogia tradicional é caracterizada pela

preocupação com a eficiência sempre maior, inspirada no

modelo econômico dominante, e pelo impulso da educação

popular, isto é, o aparecimento de enormes grupos-classes,

implicando uma organização global extremadamente detalhada.

Entretanto, no início do século XX, a pedagogia

tradicional foi contestada pela Escola Nova. A pedagogia nova

se constitui como oposição estreita à tradição: concentração da

atenção na criança, suas afinidades e seus campos de interesse;

definição do docente como guia etc. A pedagogia nova se opõe

a uma pedagogia tradicionalmente centrada no mestre e nos

conteúdos a transmitir.

C. Gauthier e M. Tardif. A pedagogia – Teorias e práticas da Antiguidade aos

nossos dias. 2.ª ed. Editora Vozes, 2013, p. 175 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os seguintes itens.

O que distingue a pedagogia nova da pedagogia tradicional

é o protagonismo que cada uma delas atribui a aprendizes,

professores e conteúdos.

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

Q2.

Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da 

prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde, 

na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, 

transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo 

progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o 

que ocorre com a miragem da alfabetização. Quanta inútil 

retórica se tem desperdiçado para provar que todos os 

nossos males ficariam resolvidos de um momento para o 

outro se estivessem amplamente difundidas as escolas 

primárias e o conhecimento do abc. 

A muitos desses pregoeiros do progresso seria 

difícil convencer de que a alfabetização em massa não é 

condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica 

e capitalista que admiram. Desacompanhada de outros



elementos fundamentais da educação, que a completem, 

é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta 

nas mãos de um cego.

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed.

São Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações).

No que se refere às ideias e aos sentidos do texto CB2A6AAA e à

sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue os

próximos itens.

O texto classifica-se como injuntivo, já que visa instruir o

leitor a pensar de forma diversa da que pensam “os pedagogos

da prosperidade” (R. 1 e 2).

• 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: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q4.

De acordo com uma lista da International Union for

the Conservation of Nature, o Brasil é o país com o maior

número de espécies de aves ameaçadas de extinção, com um

total de 123 espécies sofrendo risco real de desaparecer da

natureza em um futuro não tão distante. A Mata Atlântica

concentra cerca de 80% de todas as aves ameaçadas no país,

fato que resulta de muitos anos de exploração e

desmatamentos. Atualmente, restam apenas cerca de 10% da

floresta original, não sendo homogênea essa proporção de

floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. A

situação é mais séria na região Nordeste, especialmente nos

estados de Alagoas e Pernambuco, onde a maior parte da

floresta original foi substituída por plantações de

cana-de-açúcar. É nessa região que ainda podem ser

encontrados os últimos exemplares das aves mais raras em todo

o país, como o criticamente ameaçado limpa-folha-do-nordeste

(Philydor novaesi). Essa pequena ave de dezoito centímetros

vive no estrato médio e dossel de florestas bem conservadas e

ricas em bromélias, onde procura artrópodes dos quais se

alimenta. Atualmente, as duas únicas localidades onde a

espécie pode ser encontrada são a Estação Ecológica de

Murici, em Alagoas, e a Serra do Urubu, em Pernambuco.



Pedro F. Develey et al. O Brasil e suas aves.

In: Scientific American Brasil, 2013 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e aos aspectos

estruturais do texto acima.

A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos

“homogênea” (L.9), “médio” (L.18) e “bromélias” (L.19).

• 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, repetição e conectores

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

Q5.

Texto CB1A1AAA

Da pedagogia tradicional à pedagogia nova

O fim do século XIX e o início do XX são marcados

pela passagem da pedagogia tradicional para a pedagogia nova.

A pedagogia tradicional, portadora dos costumes dos séculos

passados, define-se como uma prática de saber-fazer

conservadora, prescritiva e ritualizada, e como uma forma que

respeita e perpetua o método de ensino do século XVII.

Essa tradição, baseada na ordem, foi levada ao extremo no

século XIX, no período dito de “ensino mútuo”, que

corresponde à Revolução Industrial.

A pedagogia tradicional é caracterizada pela

preocupação com a eficiência sempre maior, inspirada no

modelo econômico dominante, e pelo impulso da educação

popular, isto é, o aparecimento de enormes grupos-classes,

implicando uma organização global extremadamente detalhada.

Entretanto, no início do século XX, a pedagogia

tradicional foi contestada pela Escola Nova. A pedagogia nova

se constitui como oposição estreita à tradição: concentração da

atenção na criança, suas afinidades e seus campos de interesse;

definição do docente como guia etc. A pedagogia nova se opõe

a uma pedagogia tradicionalmente centrada no mestre e nos

conteúdos a transmitir.

C. Gauthier e M. Tardif. A pedagogia – Teorias e práticas da Antiguidade aos

nossos dias. 2.ª ed. Editora Vozes, 2013, p. 175 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os seguintes itens.

A conjunção “Entretanto” (R.15) tem, no período em que se

insere, sentido conclusivo, equivalendo, semanticamente,

a Portanto.

• 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 ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q6.



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.

O emprego de verbos no passado justifica-se em função do

propósito comunicativo do texto, que é o de narrar

acontecimentos anteriores ao momento da fala.

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

Q7.

Texto CB1A1AAA

Da pedagogia tradicional à pedagogia nova

O fim do século XIX e o início do XX são marcados 

pela passagem da pedagogia tradicional para a pedagogia nova. 

A pedagogia tradicional, portadora dos costumes dos séculos 

passados, define-se como uma prática de saber-fazer 

conservadora, prescritiva e ritualizada, e como uma forma que 

respeita e perpetua o método de ensino do século XVII. 

Essa tradição, baseada na ordem, foi levada ao extremo no 

século XIX, no período dito de “ensino mútuo”, que 

corresponde à Revolução Industrial. 

A pedagogia tradicional é caracterizada pela 

preocupação com a eficiência sempre maior, inspirada no 

modelo econômico dominante, e pelo impulso da educação 

popular, isto é, o aparecimento de enormes grupos-classes, 

implicando uma organização global extremadamente detalhada. 

Entretanto, no início do século XX, a pedagogia 

tradicional foi contestada pela Escola Nova. A pedagogia nova 

se constitui como oposição estreita à tradição: concentração da 

atenção na criança, suas afinidades e seus campos de interesse; 

definição do docente como guia etc. A pedagogia nova se opõe



a uma pedagogia tradicionalmente centrada no mestre e nos 

conteúdos a transmitir.

C. Gauthier e M. Tardif. A pedagogia – Teorias e práticas da Antiguidade aos

nossos dias. 2.ª ed. Editora Vozes, 2013, p. 175 (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto

CB1A1AAA, julgue os seguintes itens.

Nos segmentos “A pedagogia nova se constitui como

oposição” (R. 16 e 17) e “A pedagogia nova se opõe” (R.19),

o pronome “se” desempenha a mesma função sintática.

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

Q8.

Texto CB1A1AAA

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite

de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às

vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e

intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o

sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mais

ainda para outros que, por acaso, descobri terem emoções

semelhantes às minhas.7

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida —

corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos

e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro

de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de

minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir

ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se

diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica.

Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e

natural, de corpo e de espírito.

Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito

filosófico. Eu não sou livre, e sim às vezes constrangido por

pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas.

Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de

Schopenhauer: “O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas

não pode querer o que quer”; e hoje, diante do espetáculo

aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e

me educa.

Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro:

Nova F ronte i ra , 2015 (com adaptações ) .

No que se refere a aspectos linguísticos do texto CB1A1AAA,

julgue os itens que se seguem.

O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de

interlocutores no texto.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q9.

Ao combater a febre amarela, Oswaldo Cruz enfrentou

vários problemas. Grande parte dos médicos e da população

acreditava que a doença se transmitia pelo contato com roupas,

suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz

acreditava em uma nova teoria: o transmissor da febre amarela

era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método

então tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas

sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais

e ruas, para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou

violenta reação popular.

Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu

ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o

sanitarista tentou promover a vacinação em massa da

população. Os jornais lançaram uma campanha contra a

medida. O congresso protestou e foi organizada a Liga Contra

a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a

rebelião popular e, no dia 14, a Escola Militar da Praia

Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, mas

suspendeu a obrigatoriedade da vacina.

Oswaldo Cruz acabou vencendo a batalha. Em 1907,

a febre amarela estava erradicada do Rio de Janeiro. Em 1908,

uma epidemia de varíola levou a população aos postos de

vacinação. O Brasil finalmente reconhecia o valor do

sanitarista.

Osvaldo Cruz. Internet: <http://portal.fiocruz.br/pt-

br/content/oswaldo-cruz> (com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

A forma verbal “acreditava” (R.3) está flexionada no singular

para concordar com a palavra “parte” (R.2), mas poderia ser

substituída sem prejuízo à correção gramatical pela forma

verbal acreditavam, que estabeleceria concordância com o

termo composto “dos médicos e da população” (R.2).

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q10.

O Ministério Público Federal impetrou mandado de 

segurança contra a decisão do juízo singular que, em sessão 

plenária do tribunal do júri, indeferiu pedido do impetrante 

para que às testemunhas indígenas fosse feita a pergunta sobre 

em qual idioma elas se expressariam melhor, restando incólume 

a decisão do mesmo juízo de perguntar a cada testemunha se 

ela se expressaria em português e, caso positiva a resposta, 

colher-se-ia o depoimento nesse idioma, sem prejuízo do 

auxílio do intérprete. 

No caso relatado, estava em jogo, na sessão plenária 

do tribunal do júri, o direito linguístico das testemunhas 

indígenas de se expressarem em sua própria língua, ainda que 

essas mesmas pessoas possuíssem o domínio da língua da 

sociedade envolvente, que, no caso, é a portuguesa. É que, 

conforme escreveu Pavese, só fala sem sotaque aquele que é 

nativo. Se, para o aspecto exterior da linguagem, que é a sua



expressão, já é difícil, para aquele que fala, falar com a 

propriedade devida, com razão mais forte a dificuldade se 

impõe para o raciocínio adequado que deve balizar um 

depoimento testemunhal, pouco importando se se trata de 

testemunha ou de acusado. 

No que interessa a este estudo, entre os modelos 

normativos que reconhecem direitos linguísticos, o modelo de 

direitos humanos significa a existência de norma na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, da Organização das 

Nações Unidas, que provê um regime de tolerância linguística, 

garantia essa que não suporta direitos linguísticos de forma 

específica, isto é, protegem-se, imediatamente, outros direitos 

fundamentais, tais como direito de liberdade de expressão, de 

reunião, de associação, de privacidade e do devido processo 

legal, e apenas mediatamente o direito linguístico; já o modelo 

dos povos indígenas tem por base legal a Convenção n.º 169 da 

Organização Internacional do Trabalho, que prevê a proteção 

imediata de direitos de desenvolvimento da personalidade, 

tais como oportunidade econômica, educação e saúde, e, 

mediatamente, de direitos linguísticos. 

A questão jurídica aqui tratada pode enquadrar-se 

tanto em um modelo quanto em outro, já que pode ser ela 

referida ao direito de liberdade de expressão na própria língua 

e também ao direito do indígena de falar sua própria língua por 

força do seu direito ao desenvolvimento de sua personalidade. 

Mas há mais. A Constituição Federal de 1988 (CF) positivou, 

expressamente, norma específica que protege as línguas 

indígenas, reconhecendo-as e indo, portanto, mais além do que 

as normas internacionais de direitos humanos. Essa proteção 

tem a ver com a ideia maior da própria cultura, que se compõe 

das relações entre as pessoas com base na linguagem.

Paulo Thadeu Gomes da Silva. Direito linguístico: a propósito de uma

decisão judicial. In: Revista Internacional de Direito e Cidadania, n.º 9,

p. 183-7, fev./2011. Internet: http://6ccr.pgr.mpf.gov.br (com adaptações).

Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens

subsecutivos.

A substituição da expressão “em qual” (L.5) por que

preservaria a correção da estrutura sintática 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 / Emprego do sinal indicativo de crase

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

Q11.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).



Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A supressão do acento grave, indicativo de crase, no trecho

“que Claparède compara à que Copérnico realizou na

astronomia” (R. 5 e 6), prejudicaria a correção gramatical do

texto, dada a impossibilidade de omissão do artigo definido no

contexto.

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

Q12.

Texto CB1A1BBB

Pedir ao educador que situe o centro de gravidade na

própria criança é pedir-lhe nada menos que fazer uma

revolução, se é verdade que até agora o centro de gravidade foi

situado fora dela. É essa revolução — exigência fundamental

do movimento da educação nova — que Claparède compara

à que Copérnico realizou na astronomia, e que ele define, com

tanta felicidade, nas seguintes linhas: “são os métodos e os

programas que gravitam em torno da criança e não mais

a criança que gira em torno de um programa decidido fora dela.

Essa é a revolução copernicana à qual a psicologia convida

o educador”.

M. A. Bloch. Filosofia da educação nova. Paris: PUF, 1973, p. 33 (com adaptações).

Com relação às ideias do texto CB1A1BBB e aos seus aspectos

linguísticos, julgue os itens a seguir.

A correção gramatical e o sentido original do texto seriam

mantidos caso o trecho “se é verdade que até agora” (R.3) fosse

reescrito da seguinte forma: verdade é que até agora.

• 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

Q13.

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

Q14.

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

Língua Espanhola / Compreensão de textos escritos em Língua Espanhola

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

Q15.



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.

En lo que respecta a su estilo, es correcto afirmar que se trata

de un texto científico.

• 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

Q16.

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

Noções básicas de Contabilidade / Contabilidade Pública / Exercício Financeiro

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q17.

A respeito do processo de orçamentação, julgue os itens

subsequentes.

Restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas no

exercício. Seu impacto orçamentário ocorre no exercício

corrente e o financeiro, no exercício posterior.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções básicas de Contabilidade / Contabilidade Pública / Da Despesa

Fonte: AUDITOR FISCAL DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRAçãO / TCE/SC / 2016 / CESPE

Q18.

Julgue os itens seguintes, relativos a receitas e despesas públicas.

O estágio de pagamento da despesa caracteriza-se pelo

despacho por meio do qual a autoridade competente determina

que a despesa seja liquidada.

• 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: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q19.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.

No exercício de atividade investigatória, caso se deparem

com a necessidade de quebra do sigilo fiscal de alguém,

as comissões parlamentares de inquérito deverão requerer

tal quebra ao Poder Judiciário, pois elas não possuem poderes

de investigação próprios das autoridades judiciais.

• 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: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q20.

Julgue os próximos itens, relativos ao Poder Executivo e ao Poder

Legislativo.

Na hipótese de o presidente da República, antes da vigência

do seu mandato, praticar um homicídio, a acusação terá de ser

admitida por dois terços da Câmara de Deputados para,

posteriormente, poder ser submetida a julgamento perante

o Senado Federal.

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

Q21.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As diretrizes orçamentárias buscam sintonizar a lei

orçamentária anual com as diretrizes, os objetivos e as metas

da administração pública, estabelecidas no plano plurianual.

• 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: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE



Q22.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

O direito à educação, previsto pela Constituição Federal

de 1988, é norma de direito fundamental de eficácia plena

e de execução imediata, pois não necessita da atuação

do legislador para produzir todos os seus efeitos.

• 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: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STJ / 2015 / CESPE

Q23.

Julgue os itens seguintes, acerca dos direitos e garantias

fundamentais da República Federativa do Brasil.

Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma

isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por

meio do incremento de oportunidades para determinados

segmentos.

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

Q24.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na

Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários

os brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos

estrangeiros.

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

Q25.

À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais,

julgue os itens a seguir.

Cabe ao sindicato da categoria definir, no caso de greve, os

serviços ou atividades essenciais que serão disponibilizados à

coletividade, assim como dispor sobre o atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade.

• 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: AUXILIAR TéCNICO DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q26.

No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos, à

nacionalidade e aos direitos políticos, julgue os itens que se

seguem, tendo como referência as disposições da CF.

Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro

seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar,

nesse país, a serviço da República Federativa do Brasil.

• 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 / ANVISA / 2016 / CESPE

Q27.

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens

que se seguem.

Uma lei que altere o processo eleitoral e que seja editada no

mesmo ano das eleições municipais poderá ser aplicada, desde

que sua edição se dê, no mínimo, cento e oitenta dias antes do

pleito eletivo.

• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q28.

Julgue os itens que se seguem, no que concerne aos direitos e

garantias fundamentais e à aplicabilidade das normas

constitucionais.



O direito de antena, previsto pela Constituição Federal (CF),

assegura aos partidos políticos a propaganda partidária

mediante o acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da

lei.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q29.

No que se refere à organização político-administrativa do Estado,

julgue os próximos itens.

Apesar de não possuírem sua própria Constituição, os

municípios, em simetria com os estados, desempenham as

funções dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, em

razão da autonomia administrativa estabelecida no texto da CF.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Constitucional / União (arts. 20 a 24)

Fonte: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q30.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

A MP é inconstitucional por usurpar competência privativa

da União federal.

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

Q31.

Acerca dos agentes públicos, julgue os itens a seguir à luz da 

Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar nº 840/2011, 

que regula o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF.



Havendo compatibilidade de horários e observado o teto

constitucional remuneratório, permite-se a acumulação

remunerada de dois cargos públicos de professor.

• 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 ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q32.

Julgue os itens a seguir com base na CF.

A pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos

que seu agente público causar a terceiros, sendo assegurado a

ela o direito de regresso contra o servidor responsável apenas

em caso de dolo.

• 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: ANALISTA DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q33.

O governo de determinado estado da Federação publicou

medida provisória (MP) que altera dispositivos da Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional. Em protesto contra a referida MP,

alguns estudantes do ensino médio do estado ocuparam as escolas

públicas, impedindo que os demais alunos frequentassem as aulas.

O Ministério Público estadual ingressou com medida judicial

requerendo a imediata reintegração e desocupação das escolas

invadidas. A medida judicial requerida foi deferida por um juiz

de primeiro grau que tomou posse há vinte meses.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos constitucionais

a ela relacionados, julgue os itens a seguir.

Na situação hipotética em apreço, caso tivesse praticado

alguma irregularidade no exercício da função, o juiz poderia

perder o cargo por deliberação do tribunal ao qual se encontra

vinculado.

• 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

Q34.



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: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - ADMINISTRAçãO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q35.

No que concerne à administração pública, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: O TCE/PA alugou várias salas de aula

de uma escola privada para a realização do curso de formação

de seus novos servidores. Assertiva: Nessa situação, o ato de

locação, ainda que seja regido pelo direito privado,

é considerado um ato administrativo.

• 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: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - ADMINISTRATIVA - DIREITO / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q36.

Com base no disposto nas súmulas do Supremo Tribunal Federal

relativas a direito administrativo, julgue os itens subsequentes.

Tratando-se de processo administrativo disciplinar, se

o acusado não tiver advogado, deve ser providenciado um

ad hoc para formulação da sua defesa técnica, sob pena

de nulidade do procedimento, por cerceamento de defesa.

• 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

Q37.

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

Q38.

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

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

A posse no serviço público ocorrerá no prazo máximo de

quinze dias, contados da publicação do ato de provimento.

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

Q39.

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

seguintes, a respeito de provimento de vagas no serviço público e

direitos e vantagens do servidor público.

Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia

constituem indenizações ao servidor.

• 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: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q40.

Acerca dos servidores públicos, dos poderes da administração

pública e do regime jurídico-administrativo, julgue os itens que se

seguem.

Situação hipotética: A autoridade competente de determinado

TCE da Federação foi informada de que um dos servidores do

órgão foi preso em flagrante, devido à prática de crime,

e liberado em seguida para responder ao processo em

liberdade. Assertiva: Nessa situação, caberá à autoridade

aguardar o trânsito em julgado da condenação para determinar

que o servidor seja afastado de suas funções.

• 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: ANALISTA DO SEGURO SOCIAL / INSS / 2016 / CESPE



Q41.

Aldo e Sandra são casados e pais de três crianças. Sandra

é servidora pública efetiva de determinada fundação pública

vinculada ao governo federal, e Aldo, que não é concursado, ocupa

um cargo em comissão em um órgão público federal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir,

referentes à seguridade social do servidor público.

Com base na universalidade da cobertura e do atendimento da

seguridade social, Aldo terá direito aos mesmos benefícios de

plano de seguridade social e de assistência à saúde garantidos

a Sandra.

• 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: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / CNJ / 2013 / CESPE

Q42.

A respeito dos poderes da administração e do processo

administrativo no âmbito da administração pública federal, julgue

os itens subsecutivos.

O exercício do poder discricionário pode concretizar-se tanto

no momento em que o ato é praticado, bem como

posteriormente, como no momento em que a administração

decide por sua revogação.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Hierárquico

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

Q43.

Em relação aos princípios da administração pública e à organização

administrativa, julgue os itens que se seguem.

Por terem personalidade jurídica de direito privado,

as sociedades de economia mista não se subordinam

hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente

por isso elas não sofrem controle pelos tribunais de contas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Disciplinar

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TRE/GO / 2015 / CESPE

Q44.



Julgue os itens que se seguem, referentes aos poderes da

administração pública.

Poder disciplinar é aquele que permite à administração pública

disciplinar, de forma concreta, a aplicação de leis gerais e

abstratas.

• CERTO

• ERRADO

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

Direito Administrativo / Poderes da administração / Regulamentar

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

Q45.

José, chefe do setor de recursos humanos de determinado

órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação

de servidores em concurso de promoção.

A respeito dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder

regulamentar.

• 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 GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: ADMINISTRAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q46.

À luz da legislação que rege os atos administrativos, a requisição

dos servidores distritais e a ética no serviço público, julgue

os seguintes itens.

Legalidade e publicidade são princípios constitucionais

expressos aplicáveis à administração pública direta e indireta

do DF.

• 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 DE GESTãO EDUCACIONAL - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAçãO / SEE/DFT / 2017 / CESPE

Q47.

O prefeito de determinado município utilizou recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para 

pagamento de professores e para a compra de medicamentos e 

insumos hospitalares destinados à assistência médico-odontológica 

das crianças em idade escolar do município. 



Mauro, chefe do setor de aquisições da prefeitura, 

propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e 

insumos hospitalares chegasse a zero para justificar situação 

emergencial e dispensar indevidamente a licitação, adquirindo 

os produtos, a preços superfaturados, da empresa Y, pertencente 

a sua sobrinha, que desconhecia o esquema fraudulento. 

 

 

A respeito da situação hipotética apresentada e de aspectos legais 

e doutrinários a ela relacionados, julgue os itens a seguir. 

A conduta de Mauro constitui ato de improbidade

administrativa.

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

Q48.

João, servidor público ocupante do cargo de motorista de

determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial

durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um

homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao

veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência,

dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial

contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais

sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo

disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever

funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue os itens

a seguir.

João é servidor de entidade integrante da administração

indireta.

• 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: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q49.

Julgue os itens subsequentes, relativos a organização administrativa.

Não existe hierarquia entre o Ministério da Saúde e a

ANVISA.

• 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: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q50.

Sobre a importância das cortes de justiça na vida privada das

pessoas comuns, julgue o item abaixo.

Recentemente, a Suprema Corte dos EUA declarou

inconstitucionais as leis que proibiam o casamento entre

pessoas do mesmo gênero em vários estados norte-americanos.

No Brasil, o casamento entre pessoas do mesmo gênero ainda

não é legalmente permitido.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Cultura e sociedade brasileira

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

Q51.

Acerca da heterogeneidade da população brasileira e das profundas

mudanças demográficas, econômicas e sociais pelas quais o país

tem passado nas últimas décadas, julgue os itens que se seguem.

A pobreza tem natureza conjuntural, e não estrutural, de modo

que programas de transferência de renda condicionada

alcançam seus objetivos de assegurar o direito à vida a milhões

de brasileiros, mas não resolvem a situação de pobreza.

• 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

Q52.

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

Q53.

A civilização contemporânea é marcada, entre outros aspectos,

pelo acentuado desenvolvimento científico-tecnológico, que

acabou por se constituir no sustentáculo de um sistema produtivo

cada vez mais tecnicamente sofisticado e espacialmente

globalizado. As três décadas que separam a segunda metade dos

anos 40 do século passado e a crise do petróleo, em 1973,

assinalaram a Era de Ouro do século, momento em que a

expansão do conhecimento em escala, até então desconhecida,

acelerou, de modo exponencial, a capacidade de produzir,

ampliando sobremaneira o volume do comércio mundial, tal

como se vê na atualidade. Esse cenário explicitou a importância

da defesa da titularidade de inventos e de criações inovadoras,

processo que remete a patentes, marcas e a variadas formas de

propriedade. Acerca desse tema, julgue os itens seguintes.

No Brasil, a patente está vinculada aos denominados direitos

de propriedade industrial, cujas normas estão contidas em

instrumento aprovado pelo Congresso Nacional: a Lei da Propriedade Industrial.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Meio ambiente e sociedade

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / ICMBio / 2014 / CESPE

Q54.

Com relação à 19.ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP 19), que ocorreu em novembro de 2013, julgue os itens a

seguir.

Definir estratégias para que os governos elaborem um novo acordo

global que substitua o Protocolo de Kyoto foi um dos objetivos da COP 19.

• CERTO

• ERRADO

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

Conhecimentos Gerais / Elementos de economia internacional contemporânea

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q55.

Segundo o economista francês Thomas Piketty, autor do 

best-seller O Capital no Século XXI, “A combinação de inflação



mínima e grandes superávits primários — ou seja, de arrecadação 

de impostos em valor superior ao dos gastos públicos — durante 

décadas pode funcionar, mas leva um longo tempo. Essa estratégia 

não foi adotada pela Alemanha e pela França — felizmente — após 

a Segunda Guerra Mundial, quando tinham uma dívida pública 

maior do que a atual dívida da Grécia. Recorreu-se, nesses casos, 

à inflação e a medidas excepcionais, mas também se recorreu à 

reestruturação da dívida, e toda a dívida da Alemanha foi anulada 

em 1953. É incrível que hoje digam à Espanha e à Grécia que a 

única solução é devolver até o último euro, quando se sabe que isso 

não vai funcionar”. 

 

 

Internet: <exame.abril.com.br> (com adaptações). 

 

 

 

 

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a 

seguir. 

Este ano, o governo grego exigiu da Alemanha o pagamento de 279 bilhões de euros como reparação pela ocupação nazista da

Grécia durante a Segunda Guerra Mundial. No atual contexto

de crise econômica, sendo a Alemanha uma das principais

credoras da Grécia e país-sede do Banco Central Europeu, tal

exigência se coloca como uma arma retórica frente à opinião

pública, com a intenção de forçar uma situação na qual

moralmente ninguém possa exigir do governo grego o

pagamento de suas dívidas, já que ninguém espera que tal valor

seja de fato repassado à Grécia.

• 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

Q56.

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

Informática / Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias / Aplicativos

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

Q57.

Cada um dos próximos itens, que abordam procedimentos de

informática e conceitos de Internet e intranet, apresenta uma

situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com

inúmeros aplicativos abertos em seu computador de trabalho,

o que deixava sua máquina lenta e sujeita a travamentos

frequentes. Ele constatou, ainda, que somente um desses

aplicativos era necessário para a execução de suas atividades.

Nessa situação, para melhorar o desempenho do seu

computador, Daniel deve utilizar um aplicativo de antivírus

instalado localmente, para eliminar os aplicativos que

estiverem consumindo recursos além do normal.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Ferramentas e aplicativos de navegação / De correio eletrônico

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q58.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

No catálogo de endereços das versões mais recentes do

Mozilla Thunderbird, não se pode inserir dois usuários com o

mesmo email.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Ferramentas e aplicativos de navegação / De grupos de discussão

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

Q59.

Com relação a sistema operacional (ambientes Linux e Windows)

e redes de computadores, julgue os itens seguintes.

Os grupos de discussão são um tipo de rede social utilizada

exclusivamente por usuários conectados à Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Ferramentas e aplicativos de navegação / De busca e pesquisa

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE



Q60.

Acerca de conceitos de redes de computadores, aplicativos e

procedimentos de Internet, julgue os itens subsequentes.

Ao realizar uma pesquisa na Internet, o Google distingue

palavras digitadas em maiúsculas daquelas digitadas em

minúsculas no texto a ser pesquisado.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Organização de informação para uso na Internet / Acesso à distância a computadores

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

Q61.

No que diz respeito aos ambientes e aplicativos de acesso a

Internet, julgue os próximos itens.

Computação em nuvem é a forma de utilizar memória

computacional e local de armazenamento de arquivos em

computadores interligados à Internet, podendo esses arquivos

ser acessados de qualquer lugar do mundo conectado a esta

rede.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Organização de informação para uso na Internet / Transferência de informação e arquivos

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

Q62.

Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados

à Internet e à intranet, julgue os próximos itens.

Na Internet, existem ferramentas que otimizam a tarefa de

manipular arquivos, como o Google Docs, que permite o

armazenamento online e o compartilhamento de arquivos,

dispensando a necessidade, por exemplo, de um usuário enviar

um mesmo arquivo por email para vários destinatários.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Conceitos de proteção e segurança da informação

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE

Q63.

Com relação a gerenciamento de arquivos e segurança da

informação, julgue os seguintes itens.



Enquanto estiver conectado à Internet, um computador não

será infectado por worms, pois este tipo de praga virtual não é

transmitido pela rede de computadores.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Procedimentos de informática / Conceitos de hardware

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

Q64.

A respeito dos conceitos de organização, de segurança e de

gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas,

julgue os itens a seguir.

O tipo de um arquivo armazenado em disco e já definido não

poderá ser alterado.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Procedimentos de informática / Conceitos de software

Fonte: TéCNICO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - APOIO TéCNICO E ADMINISTRATIVO - TéCNICA ADMINISTRATIVA / TCU / 2015 / CESPE

Q65.

A respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows, do

Microsoft PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue os

itens a seguir.

Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou

empresa destinada a compartilhar informações confidenciais,

uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto

localizado na rede mundial de computadores, a Internet.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Procedimentos / Aplicativos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO – ÁREA ADMINISTRATIVA/JUDICIáRIA / TJ/SE / 2014 / CESPE

Q66.

Acerca dos conceitos de segurança da informação e de redes de

computadores, julgue os próximos itens.

Embora as redes sociais ofereçam muitas facilidades de

comunicação, é imprescindível que seus usuários adotem

hábitos de segurança, como, por exemplo, o de manter, em

seus computadores, antivírus atualizado, para evitar

contaminações.

• CERTO

• ERRADO



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

Informática / Procedimentos / Dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup)

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q67.

Acerca de aspectos e procedimentos relacionados à segurança da

informação, julgue os itens a seguir.

Situação hipotética: Em uma empresa na qual o procedimento

de becape corporativo de correio eletrônico é executado

diariamente às 23 h, um empregado da empresa apagou e

removeu da lixeira, às 17 h 55 min de determinado dia, um

email que chegou à sua caixa postal às 14 h 27 min desse

mesmo dia. Assertiva: Nessa situação, o email que foi

apagado e removido da lixeira poderá ser recuperado na manhã

do dia seguinte nos dados armazenados pelo becape

corporativo.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Suite de Escritório / Ambiente Microsoft Office

Fonte: TéCNICO DE ADMINISTRAçãO PúBLICA / TCDF / 2014 / CESPE

Q68.

Com relação ao sistema operacional Windows e aos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os próximos itens.

Ao se selecionar texto de documento do Word com o uso do

mouse, a combinação das teclas

+

permite que esse

texto seja copiado para a área de transferência, podendo ser

colado em outro documento.

• CERTO

• ERRADO

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

Informática / Suite de Escritório / Ambiente BrOffice

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

Q69.

Acerca de aplicativos para edição de textos e planilhas e do

Windows 10, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma 

minuta de texto a ser enviada para sua chefia superior, com a 

condição de que todos os servidores do setor pudessem 

colaborar com a redação da minuta, ficando Elisa encarregada 

de consolidar o documento final. Após digitar a primeira 

versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo,



a partir de sua estação de trabalho. Todos realizaram a edição 

do texto no mesmo arquivo por meio do LibreOffice Writer 

com a função Gravar alterações ativada. Assertiva: Nessa 

situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a 

diversas informações, tais como: tipo de alteração, data e hora 

da alteração e autor da alteração.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de / Raciocínio matemático e sequencial

Fonte: TéCNICO DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE - AGENTE ADMINISTRATIVO / IBRAM/DFT / 2009 / CESPE

Q70.

A partir de um casal de coelhos, o matemático Fibonacci

construiu a sequência 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ..., denominada

sequência de Fibonacci, contando como a população de coelhos

aumentava após várias gerações. O número 1,618..., denominado

Phi, é identificado como a divina proporção. Fibonacci descobriu

que a proporção de crescimento média da sequência é 1,618 isto é, 

...A descoberta de Fibonacci abriu

perspectivas para os cientistas estudarem a natureza em termos

matemáticos. Os seguintes fatos da natureza ilustram a presença

da divina proporção: a proporção entre abelhas fêmeas e machos

em uma colmeia é 1,618; a proporção de aumento do tamanho das

espirais em um caracol é 1,618; a proporção do aumento do

diâmetro das espirais das sementes em um girassol é 1,618; a

proporção de redução da quantidade de folhas em uma árvore, em

relação à sua altura a partir do início da copa, é 1,618. Não só na

Terra se encontra tal proporção; nas galáxias, as estrelas se

distribuem em torno de um astro principal em uma espiral

obedecendo à proporção de 1,618.

Internet: (com adaptações).

A partir das informações acima, julgue os itens seguintes.

Na sequência de Fibonacci, a proporção de crescimento

médio do sétimo para o oitavo termos é superior a Phi.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de / Orientação espacial e temporal

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

Q71.

Uma locadora de veículos classifica seus clientes — que

são motoristas habilitados — em clientes do grupo 1 ou grupo 2. Aos clientes do grupo 1 é dispensado o pagamento de taxa de

seguro e é dado desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação. Para ser cliente do grupo 1, a pessoa precisa ter habilitação de

motorista há mais de 10 anos ou ter idade inferior a 70 anos. Todos

os outros clientes são classificados no grupo 2.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

Se um cliente tiver obtido a habilitação de motorista em 2000, 

fizer a locação de um carro nessa locadora em 2008, e não 

obter o desconto de R$ 20,00 na tarifa diária de locação, então,



a idade desse cliente ao final de 2012 seria de, no máximo, 72 

anos.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Matemático / Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões

determinadas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q72.

Considerando os símbolos normalmente usados para representar os

conectivos lógicos, julgue os itens seguintes, relativos a lógica

proposicional e à lógica de argumentação. Nesse sentido, considere,

ainda, que as proposições lógicas simples sejam representadas por

letras maiúsculas.

A sentença A fiscalização federal é imprescindível para manter

a qualidade tanto dos alimentos quanto dos medicamentos que

a população consome pode ser representada simbolicamente

por P∧Q.

• CERTO

• ERRADO

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

Raciocínio Lógico-Matemático / Estrutura lógica de relações arbitrárias

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

Q73.

Uma população de 1.000 pessoas acima de 60 anos de

idade foi dividida nos seguintes dois grupos:

A: aqueles que já sofreram infarto (totalizando 400 pessoas); e

B: aqueles que nunca sofreram infarto (totalizando 600 pessoas).

Cada uma das 400 pessoas do grupo A é ou diabética ou

fumante ou ambos (diabética e fumante).

A população do grupo B é constituída por três conjuntos

de indivíduos: fumantes, ex-fumantes e pessoas que nunca fumaram

(não fumantes).

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

Se, das pessoas do grupo A, 280 são fumantes e 195 são

diabéticas, então 120 pessoas desse grupo são diabéticas e não

são fumantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Classificação de Materiais



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

Q74.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

É adequado classificar pelo critério de aplicação os materiais

didáticos considerados materiais auxiliares utilizados na

secretaria de um órgão público.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Recebimento e armazenagem / Entrada

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

Q75.

De acordo com os procedimentos de recebimento e armazenagem,

julgue os itens subsequentes.

Os métodos primeiro que entra, primeiro que sai (PEPS) e

último que entra, primeiro que sai (UEPS) fornecem

orientações para o controle do manuseio das entradas e saídas

de itens estocados e são, também, métodos de avaliação de

estoques.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Recebimento e armazenagem / Conferência

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

Q76.

Julgue os próximos itens, relativos à gestão patrimonial em órgãos

do governo federal.

O recebimento de equipamento médico-hospitalar adquirido

pelo valor de R$ 850.000,00 deve ser confiado a uma comissão

composta de, pelo menos, três membros.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Recebimento e armazenagem / Objetivos

Fonte: ADMINISTRADOR / EMBASA / 2009 / CESPE

Q77.

A respeito de administração de material e assuntos relacionados,

julgue os seguintes itens.

De acordo com a escola da qualidade total, a área de 

armazenagem e movimentação de materiais tem 

responsabilidade na qualidade dos produtos/serviços da



organização.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Recebimento e armazenagem / Arranjo físico (leiaute)

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q78.

Considerando que o almoxarifado de uma empresa estoque apenas

papel higiênico, no montante de 600.000 unidades, e que a sucessão

de embalagens seja feita de acordo com a tabela cima, julgue os

itens que seguem.

As caixas de papelão podem conter paredes simples ou duplas.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Recebimento e armazenagem / Critérios e técnicas

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

Q79.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

Documentos sigilosos produzidos por órgãos públicos

requerem uma armazenagem complexa, devido à

confidencialidade das informações neles presentes.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Distribuição de Materiais

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANVISA / 2016 / CESPE

Q80.

Julgue os itens a seguir, relativos à administração de materiais.

A distribuição física de produtos acabados proporciona

subsídios para a utilização da ferramenta roteirização, a qual

fornece à organização dados para a escolha do melhor trajeto

(origem/destino) para entrega do produto.



• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Gestão patrimonial / Tombamento

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

Q81.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

É vedada, em qualquer hipótese, a saída do país de uma obra

de arte tombada e incorporada ao patrimônio histórico de um

museu nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Gestão patrimonial / Controle

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

Q82.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

A gestão patrimonial engloba o controle de materiais

permanentes, considerados bens patrimoniais tangíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Gestão patrimonial / Inventário

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

Q83.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.

O inventário físico realizado em um órgão público em função

da mudança do gestor da unidade é denominado inventário

eventual.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Gestão patrimonial / Alienação e baixa

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

Q84.

A respeito da gestão patrimonial, julgue os itens subsequentes.



A alienação de um bem móvel pode ocorrer mediante permuta

entre entidades da administração pública.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Administração patrimonial / Administração e manutenção de imóveis

Fonte: ANALISTA MINISTERIAL - ÁREA ADMINISTRATIVA / MPE/PI / 2012 / CESPE

Q85.

Julgue os itens seguintes, acerca de gestão de materiais e bens

patrimoniais.

Terrenos, fazendas e lotes são classificados como bens

indivisíveis.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Administração patrimonial / Sistemas prediais

Fonte: TéCNICO ADMNISTRATIVO / MPU / 2010 / CESPE

Q86.

Julgue os itens a seguir, relativos a administração de recursos

materiais.

A manutenção preventiva é realizada mediante o

acompanhamento direto e constante dos componentes ou

equipamentos e com base em análises feitas com sensores ou

parâmetros específicos, prescindindo das indicações do

fabricante.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / Previsão e Controle de Estoque

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

Q87.

Julgue os próximos itens, relativos aos critérios de classificação de

materiais, à gestão de estoques e à armazenagem de materiais.

A finalidade do controle de estoques consiste em verificar

a obediência aos critérios de estocagem e o alcance de

objetivos nas diversas fases de elaboração de um produto ou

serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais / As compras nas Organizações

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



Q88.

Com relação ao desenvolvimento sustentável no âmbito das

licitações e contratações da administração pública, julgue os itens

que se seguem.

Cabe à administração pública federal, visando promover o

desenvolvimento nacional sustentável, observar, nas

contratações realizadas, o menor impacto sobre recursos

naturais e utilizar inovações que reduzam a pressão sobre esses

recursos.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamento Público / Patrimônio / Princípios

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q89.

A respeito dos eventos personificados como regulares pela ciência

contábil aplicada ao setor público, julgue os itens a seguir.

É correto afirmar que um ente público desrespeita o princípio

da oportunidade se sua demonstração das variações

patrimoniais (DVP) evidenciar que o resultado patrimonial do

período decorre exclusivamente do confronto entre as

variações patrimoniais quantitativas aumentativas e

diminutivas, independentemente da execução orçamentária.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamento Público / Patrimônio / Composição do patrimônio

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q90.

A respeito da contabilidade aplicada ao setor público, julgue os

itens que se seguem.

O patrimônio público deve conter aspectos de natureza

orçamentária, econômica, financeira e física adequados à

prestação de contas, além de fornecer aos usuários informações

de apoio ao processo de tomada de decisão e o suporte

necessário para a instrumentalização do controle social.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamento Público / Patrimônio / Ativo Imobilizado e intangível

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

Q91.



Com referência à contabilidade aplicada ao setor público, julgue os

itens subsequentes.

Um imóvel adquirido pelo estado do Pará deverá ser registrado

no patrimônio público pelo valor de aquisição ou de

construção, não se admitindo o registro de perdas de valor

recuperável antes de sua alienação.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamento Público / Patrimônio / Variações patrimoniais

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

Q92.

Julgue os itens a seguir, relativos aos conceitos de contabilidade

pública.

Entre as variações qualitativas do patrimônio público inclui-se

a variação patrimonial considerada aumentativa.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamento Público / Patrimônio / Ativos e passivos

Fonte: CONTADOR / DPU / 2016 / CESPE

Q93.

Uma vez ajustados formalmente os valores dos componentes patrimoniais, é possível reconhecer os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional

nos registros contábeis. Nesse sentido, julgue os itens seguintes, acerca de atualização monetária.

Se um ente público utiliza um índice de inflação acumulado de

determinado período para corrigir a expressão formal do valor

original de seus componentes patrimoniais, então esse ente

reconhece contabilmente uma nova avaliação, de modo a

atender ao princípio do registro pelo valor original.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração Financeira e Orçamento Público / Orçamento Público / conceitos e princípios

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

Q94.

A respeito do orçamento público, julgue os itens a seguir.

As etapas que compõem o processo orçamentário no DF

incluem a elaboração da proposta orçamentária pela Câmara

Legislativa e a aprovação pelo governador do DF.

• CERTO

• ERRADO
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Administração Financeira e Orçamento Público / Orçamento Público / créditos adicionais

Fonte: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAçãO - DIREITO - CARGO 24 / TCE/PA / 2016 / CESPE

Q95.

O Poder Executivo, ao elaborar o orçamento geral do

estado do Pará (OGE/PA) para o exercício de 2016, propôs:

√ dotação orçamentária, consignada na LOA, no valor de

R$ 500 milhões para custear a construção da chamada

ferrovia da soja, para ligar os estados do Pará e Mato

Grosso;

√ instituição do programa paraense de incentivo ao primeiro

emprego, um programa assistencial continuado de

incentivo ao primeiro emprego para jovens com idade

entre 18 e 20 anos, ao custo de R$ 500 por jovem.

Considerando essa situação hipotética, julgue os próximos itens,

relativos a orçamento público.

Caso necessite alterar o planejamento inicial para a construção

da ferrovia durante o exercício de 2016, por meio da adição ou

supressão da dotação orçamentária de R$ 500 milhões

inicialmente consignada na LOA, o governo deverá

encaminhar projeto de lei de créditos adicionais à assembleia

legislativa.
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Administração Financeira e Orçamento Público / Orçamento Público / estágios da despesa pública

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

Q96.

No exercício de 2016, uma escola pública do DF recebeu

dotação orçamentária para a execução do programa de merenda

escolar. A dotação previa dispêndio com despesas correntes para a

aquisição de gêneros alimentícios necessários à elaboração das

refeições a serem servidas aos alunos daquela escola. A SEE/DF

providenciou licitação para a escolha da empresa que irá fornecer

os gêneros.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens

subsequentes.

No caso de o valor empenhado ser insuficiente para atender as

despesas com a merenda escolar, o executor de despesas

deverá providenciar a anulação total do empenho e elaborar

outro empenho no valor adequado.
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Administração Financeira e Orçamento Público / Noções básicas de SIAFI / Objetivos

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

Q97.

Com relação ao orçamento público brasileiro, julgue os itens

a seguir.

Além de executar a elaboração dos projetos de lei de diretrizes

orçamentárias e de lei orçamentária anual, a Secretaria de

Orçamento Federal (SOF) — órgão responsável pela

coordenação do processo orçamentário — realiza atividades

relativas ao cumprimento das metas fiscais delineadas pelo

governo federal.
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Estatística / Histogramas e Curvas de Frequência

Fonte: ANALISTA - INVESTIMENTOS / FUNPRESP / 2016 / CESPE

Q98.

O gráfico ilustra cinco possibilidades de fundos de investimento

com suas respectivas rentabilidades. Considerando que as

probabilidades de investimento para os fundos A, B, C e D

sejam, respectivamente, P(A) = 0,182; P(B) = 0,454; P(C) = 0,091;

e P(D) = 0,182, julgue os itens subsequentes.

O gráfico apresentado é um histograma.

• CERTO

• ERRADO
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Estatística / Medidas de Dispersão

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

Q99.



Uma amostra aleatória simples X1, X2, ..., Xn foi retirada de uma população normal com média e desvio padrão iguais a 10. Julgue os próximos itens, a respeito

da média amostral

= [X1 + X2 + ... + Xn]/n.

A estatística

segue uma distribuição quiquadrado com 1 grau de liberdade.
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Estatística / Coeficiente de variação

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

Q100.

A respeito de uma variável aleatória contínua U, uniformemente

distribuída no intervalo [0, 1], julgue os seguintes itens.

A variância de U é inferior a 1/10.
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Estatística / Distribuições de probabilidade

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

Q101.

Se o tempo de espera por atendimento (T, em minutos) em

determinada repartição pública segue uma distribuição exponencial

com média igual a 30 minutos, então

P(T > 35 | T > 30) = P(T > 35).
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Estatística / Distribuição normal e binomial

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

Q102.

Se as variáveis aleatórias X e Y seguem distribuições de Bernoulli,

tais que P[X = 1] = P[Y = 0] = 0,9, então

as variâncias de X e Y são iguais.

• CERTO



• ERRADO
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Estatística / Distribuição de freqüências

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

Q103.

Um indicador de desempenho X permite avaliar

a qualidade dos processos de governança de instituições públicas.

A figura mostra, esquematicamente, a sua distribuição, obtida

mediante estudo amostral feito por determinada agência de

pesquisa. A tabela apresenta estatísticas descritivas referentes a essa

distribuição.

Com base nessas informações, julgue os itens a seguir.

O coeficiente de variação da distribuição de X é inferior a 0,8.

• CERTO

• ERRADO
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Estatística / Medidas de posição

Fonte: ASSISTENTE EM ADMINISTRAçãO / FUB / 2016 / CESPE



Q104.

Em um almoxarifado há, em estoque, 100 caixas na forma

de paralelepípedos retângulos. Na tabela a seguir são mostrados

alguns valores da frequência absoluta, da frequência relativa e da

porcentagem da variável volume interno da caixa, em litros (L).

Considerando essas informações, julgue os seguintes itens.

A média aritmética dos volumes dessas caixas é igual a 40 L.

• CERTO

• ERRADO

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

Administração / Noções básicas de gestão e planejamento estratégico

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

Q105.

A respeito de aspectos de planejamento nas organizações, julgue

os itens subsequentes.

Pensar estrategicamente significa tomar decisões e agir para

formular e implementar estratégias que proporcionarão

competitividade às organizações frente aos seus ambientes.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação / Processos de licitação e contratos – Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores

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

Q106.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Concorrência, pregão e parcerias são, segundo a Lei nº 8.666/1993, as modalidades de licitação.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação / Decreto 3.931/2001 – Sistema de Registro de Preços

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

Q107.

Em relação ao sistema de registro de preços, julgue o item seguinte.

Esse sistema consiste em um conjunto de procedimentos para

o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e

aquisição de bens, para contratações futuras, em que as

empresas, concordando em fornecer nas mesmas condições do

primeiro colocado, disponibilizam os bens e serviços a preços

e prazos registrados em ata específica.

Espaço livre

• CERTO
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Legislação / Decreto 2.271/1997 – Contratação de serviços pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional

Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - ADMINISTRAçãO / ABIN / 2010 / CESPE

Q108.

De acordo com o Decreto n.º 2.271/1997, julgue os próximos itens,

relativos à contratação de serviços pela administração pública

federal direta, autárquica e fundacional.

As contratações que, efetuadas por empresas públicas,

sociedades de economia mista e demais empresas controladas

direta ou indiretamente pela União, visam à prestação de

serviços são disciplinadas por resoluções do Conselho de Administração Pública.

• CERTO

• ERRADO
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Legislação / Pregão - Lei nº 10.520/2003 – Modalidade de licitação Pregão (presencial) e Decreto 5.450/2005 – Pregão Eletrônico

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

Q109.

Acerca de licitações, contratos e convênios na administração pública, julgue os itens que se seguem.

Nos casos em que couber o pregão eletrônico, a administração poderá utilizar a carta-convite e, em qualquer caso, a concorrência.

• CERTO

• ERRADO
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