
Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

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

Q1.

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

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

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

A partir das ideias veiculadas no texto acima, julgue os itens a

seguir.

Depreende-se do texto que são direitos autorais os que a

pessoa criadora de obra intelectual tem de gozar dos

benefícios morais e econômicos resultantes da produção de

suas criações.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q2.

Na era das redes sociais, algumas formas de

comunicação arcaicas ainda dão resultado. O canadense Harold

Hackett que o diga. Morador da Ilha Príncipe Eduardo, uma

das dez províncias do Canadá, ele enviou mais de 4.800

mensagens em uma garrafa e recebeu 3.100 respostas de

pessoas de várias partes do mundo. De acordo com a BBC, o

canadense envia as mensagens desde 1996.

O seu método é simples. Harold utiliza garrafas de

suco de laranja e se certifica de que as mensagens estão com

data. Antes de enviá-las, checa o sentido dos ventos — que

devem rumar de preferência para oeste ou sudoeste. Algumas

cartas demoraram 13 anos para voltar para ele.

As respostas vieram de regiões como África, Rússia,

Holanda, Reino Unido, França, Irlanda e Estados Unidos da

América. Ele acabou fazendo amigos com as mensagens,

criando “vínculos” — recebeu até presentes e cartões de Natal.

O canadense diz que continua adorando se comunicar

dessa maneira e afirma que o método chega a ser, muitas vezes,

mais “eficaz” do que a comunicação por Facebook e Twitter.

Intencionalmente, nunca coloca o número de telefone

nas mensagens, para recebê-las de volta da mesma maneira.

Amanda Camasmie. Canadense prova que comunicação em alto mar é eficaz. In:

Época Negócios. Internet: <http://colunas.epocanegocios.globo.com> (com adaptações).

Com referência ao texto acima, julgue os próximos itens.

O texto apresenta características narrativas e dissertativas.



• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Ortografia oficial

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

Q3.

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

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

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

Com base no texto, julgue os itens .

A grafia correta da forma verbal derivada do nome

“individuais” (■.2) é individualizar.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Acentuação gráfica

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

Q4.

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

dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece o

direito à proteção das criações intelectuais. No inciso

XXVII, afirma: aos autores pertence o direito exclusivo de

utilização, publicação ou reprodução de suas obras,

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No

inciso XXIX, define que a lei assegurará aos autores de

inventos industriais privilégio temporário para sua

utilização, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o

desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.

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

Com base no texto, julgue os itens .

As palavras “transmissível” e “tecnológico” são acentuadas

em decorrência de mesma regra gramatical.

• CERTO

• ERRADO

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



Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

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

Q5.

A lentidão e os congestionamentos são parte da

realidade dos centros urbanos. Fazer o trânsito fluir, porém, é

um quebra-cabeça complexo. No Brasil, o desafio envolve

muitas variáveis, desde o número crescente da frota de veículos

e a precariedade dos transportes públicos até o comportamento

dos motoristas ao volante. Enquanto os especialistas analisam

o assunto na tentativa de apontar soluções para o problema,

o Psicólogos do Trânsito, um grupo de jovens paulistanos,

decidiu levar bom humor à rua, mostrando que um simples

gesto pode melhorar o caos do trânsito.

Com a encenação de curtos espetáculos lúdicos, o

grupo transforma uma das esquinas mais movimentadas de São

Paulo em palco de diversão e alegria. Sobretudo nas noites de

segunda e sexta-feira, quando invade a pista e consegue o

milagre de fazer o motorista rir mesmo encontrando-se preso

em mais um dos gigantescos engarrafamentos da cidade.

Vestidos de palhaço, eles aproveitam o tempo dos

carros parados no semáforo para cumprir essa missão. Com

cartazes educativos, ocupam a faixa de pedestres, fazem

performances e brincam com os motoristas. Muita gente fecha

o vidro do carro. No fim da apresentação de apenas um minuto,

os jovens erguem uma faixa com a frase “Um dia sem sorrir é

um dia desperdiçado”, de Charlie Chaplin. Em geral, nessa

hora, o comportamento dos estressados muda: abrem o vidro,

buzinam, acenam e seguem pelo trajeto descontraídos.

Fabíola Musarra. Psicólogos da rua. In: Planeta,

nov./2011, p. 70-73 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto acima,

julgue os itens consecutivos.

No quarto período do primeiro parágrafo, a conjunção

“Enquanto” (L.6) introduz oração de valor consecutivo.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego do sinal indicativo de crase

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / PREVIC / 2011 / CESPE

Q6.

Homem, o sexo frágil

O Censo trouxe a público uma boa notícia. A 

esperança de vida ao nascer alcançou, em 2009, os 73 anos e 

dois meses — um aumento de 3 meses em relação ao ano 

anterior. Mas os dados escondem um retrato brasileiro que 

pede atenção: os homens continuam vivendo menos do que as 

mulheres. Em 2009, a expectativa de vida deles era de 69 anos, 

enquanto a delas atingiu os 77. E mais: essa diferença vem 

aumentando a longo prazo. Em 1910, as mulheres viviam 

um ano e dois meses a mais que os homens. A diferença subiu 

para seis anos e um mês em 1989 e para sete anos e sete meses 

em 2009. A esperança de vida dos homens evolui mais 

timidamente — aumentou nove anos de 1980 a 

2009 —, enquanto a delas subiu 11 anos. 

O fenômeno é mundial, mas é mais acentuado em 

nações em desenvolvimento, como o Brasil. “Sempre que uma



cidade ou um país passa por um rápido processo de 

urbanização, as taxas de homicídio e acidentes de trânsito 

aumentam significativamente”, diz um técnico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. “E os homens, por suas 

características biológicas e por seu estilo de vida, são mais 

suscetíveis a essas intervenções externas”.

Cláudia Jordão. IstoÉ, 8/12/2010, p. 76 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, julgue os itens subsequentes.

Na linha 21, a supressão do termo ‘essas’, em ‘a essas

intervenções externas’, provocaria a necessidade do uso do

acento indicativo de crase em ‘a’.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Sintaxe da oração e do período

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q7.

O setor de tecnologias da informação e comunicação

(TICs) impulsiona um conjunto de inovações

técnico-científicas, organizacionais, sociais e institucionais,

gerando novas possibilidades de retorno econômico e social

nas mais variadas atividades. Por contribuir para a elevação do

valor agregado da produção, com reflexos positivos no

emprego, na renda e na qualidade de vida da população, esse

ramo vem obtendo status privilegiado em diversas políticas e

programas nacionais para a ampliação do acesso às

telecomunicações, aceleração da informatização e mitigação da

exclusão digital. Como exemplo, podem ser destacadas as

propostas de fortalecimento da competitividade inseridas no

âmbito da Política de Desenvolvimento Produtivo do

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que são

imprescindíveis em face do panorama da crise financeira

internacional.

Cristiane Vianna Rauen et al. Relatório de acompanhamento setorial. In:

Tecnologias de informação e comunicação, v. III. UNICAMP e Agência

Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ago./2009, p. 10-1 (com adaptações).

No que diz respeito aos argumentos e às estruturas linguísticas do

texto acima, julgue os itens que se seguem.

No trecho “O setor de tecnologias da informação e

comunicação (TICs) impulsiona um conjunto de inovações (...)

institucionais” (L.1-3), o termo “conjunto” exerce a função de

núcleo do complemento direto da forma verbal “impulsiona”.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q8.

O setor de tecnologias da informação e comunicação 

(TICs) impulsiona um conjunto de inovações 

técnico-científicas, organizacionais, sociais e institucionais,



gerando novas possibilidades de retorno econômico e social 

nas mais variadas atividades. Por contribuir para a elevação do 

valor agregado da produção, com reflexos positivos no 

emprego, na renda e na qualidade de vida da população, esse 

ramo vem obtendo status privilegiado em diversas políticas e 

programas nacionais para a ampliação do acesso às 

telecomunicações, aceleração da informatização e mitigação da 

exclusão digital. Como exemplo, podem ser destacadas as 

propostas de fortalecimento da competitividade inseridas no 

âmbito da Política de Desenvolvimento Produtivo do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que são 

imprescindíveis em face do panorama da crise financeira 

internacional.

Cristiane Vianna Rauen et al. Relatório de acompanhamento setorial. In:

Tecnologias de informação e comunicação, v. III. UNICAMP e Agência

Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ago./2009, p. 10-1 (com adaptações).

No que diz respeito aos argumentos e às estruturas linguísticas do

texto acima, julgue os itens que se seguem.

Na estrutura “com reflexos positivos no emprego, na renda e

na qualidade de vida da população” (L.6-7), é obrigatória

presença da vírgula porque os constituintes frasais estão

ligados por processo de subordinação.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: ESPECIALISTA EM POLíTICAS PúBLICAS E GESTãO GOBERNAMENTAL - CIêNCIA DA COMPUTAçãO / SEGER/ES / 2011 / CESPE

Q9.

Hoje, a era do perdularismo dá lugar a um movimento

de austeridade. Os governos se veem obrigados a colocar

ordem na área fiscal e os consumidores cortam gastos pessoais,

preocupados com o desemprego e o encolhimento na riqueza.

Uma pesquisa anual sobre gastos do consumidor indica que

dois terços dos norte-americanos estão reduzindo o padrão e

comprando produtos mais baratos. A questão é que esses cortes

de gastos terão o inevitável efeito de jogar areia no crescimento

dos países ocidentais, criando ainda mais demanda por

frugalidade. Historicamente as grandes crises financeiras foram

seguidas por longos períodos de crescimento lento e apatia

econômica, e esta última crise foi pior que a maioria das

antecessoras. Além disso, a necessidade de retração chega em

um momento em que a demanda por serviços de assistência

pública está aumentando, já que a geração do baby-boom

começa a se aposentar e as inovações médicas fazem subir o

custo da saúde. Assim, a busca por cortes em gastos públicos

será ainda mais urgente.

CartaCapital, 12/5/2010, p. 51 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, acerca da organização das ideias e das

estruturas linguísticas do texto acima.

Na linha 6, a flexão de plural em “estão” é exigida pela

concordância com “dois terços”; se os dados fossem alterados

e se referissem a um terço dos norte-americanos, seria correto

flexionar o verbo estar no singular, fazendo-se a concordância

com o numeral e escrevendo-se está.

• CERTO

• ERRADO



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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

Fonte: ANALISTA LEGISLATIVO - ADMINISTRAçãO / Assembleia Legislativa/CE / 2011 / CESPE

Q10.

Em Buenos Aires, os argentinos sacaram

US$ 645 milhões em depósitos denominados em dólar dos

bancos privados locais na primeira semana que se seguiu a uma

medida do governo para dificultar a compra da

moeda norte-americana por pessoas físicas e jurídicas. O

número, publicado pelo Banco Central argentino no dia 13 de

novembro, indica que a medida causou tensão entre os

argentinos e os levou a agir como em tempos de crise, quando

normalmente intensificam a compra de dólares ou sacam

recursos do sistema bancário. Antes de a medida ser anunciada,

em 31 de outubro, os bancos privados contavam com depósitos

no valor de US$ 14,833 bilhões, segundo o Banco Central

argentino. Cinco dias depois, a quantia havia caído para

US$ 14,188 bilhões: 4,3%. Na mesma semana, os depósitos em

peso cresceram 4,2%.

Internet: <www.economia.ig.com.br>, acesso em 14/11/2011 (com adaptações).

No que se refere a aspectos linguísticos do texto acima, julgue os

itens seguintes.

Na linha 10, é possível a substituição de “de a” por da, sem

que se altere o sentido do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Significação das palavras

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

Q11.

A discriminação, como um componente indissociável

do relacionamento entre os seres humanos, reveste-se

inegavelmente de uma roupagem competitiva. Afinal,

discriminar nada mais é do que tentar reduzir as perspectivas

de uns em benefício de outros. Quanto mais intensa a

discriminação e mais poderosos os mecanismos inerciais que

impedem o seu combate, mais ampla é a clivagem entre

discriminador e discriminado. Dessa lógica resulta,

inevitavelmente, que aos esforços de uns em prol da

concretização da igualdade se contraponham os interesses de

outros na manutenção do status quo. É crucial, pois, que as

ações afirmativas, mecanismo jurídico concebido com vistas a

quebrar essa dinâmica perversa, sofram o influxo dessas forças

contrapostas e atraiam considerável resistência, sobretudo da

parte dos que historicamente se beneficiaram da exclusão dos

grupos socialmente fragilizados.

Ao Estado cabe, assim, a opção entre duas posturas

distintas: manter-se firme na posição de neutralidade e permitir

a total subjugação dos grupos sociais desprovidos de voz, de

força política e de meios de fazer valerem os seus direitos; ou,

ao contrário, atuar ativamente para mitigar as desigualdades

sociais, cujo público-alvo é precisamente as minorias raciais,

étnicas, sexuais e nacionais.

Joaquim Barbosa B. Gomes. As ações afirmativas e os processos de 

promoção da igualdade efetiva. In: AJUFE (Org.). Seminário internacional: as



minorias e o direito. 1.ª ed. 2003, p. 91-2 (com adaptações).

Com relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima,

julgue os próximos itens.

Sem prejuízo das ideias do texto, as palavras “clivagem” (L.7)

e “influxo” (L.13) poderiam ser substituídas, respectivamente,

por rivalidade e ataque.

• CERTO

• ERRADO
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Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q12.

O documento abaixo constitui exemplo de um tipo de comunicação

oficial que, salvo algumas adaptações, segue o padrão ofício.

__n.º 0014/2013-CC-PR

Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

Senhora Presidenta da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência a proposta

anexa de Código de Conduta da Administração Federal, elaborado

com a importante contribuição da Comissão de Ética Pública,

criada pelo Decreto n.º 32, de 26 de maio de 2003.

A linguagem do Código é simples e acessível, com o

objetivo de assegurar a clareza das regras de conduta do

administrador, de modo que a sociedade possa sobre elas exercer

o controle inerente ao regime democrático.

Além de o administrador ter de comportar-se de acordo

com as normas estipuladas, o Código exige que ele observe o

decoro inerente ao cargo.

A medida proposta visa à melhoria qualitativa dos

padrões de conduta da administração pública, de maneira que este

documento, uma vez aprovado, juntamente com o anexo Código de

Conduta da Administração Federal, poderá informar a atuação das

autoridades federais, permitindo-me sugerir a publicação de ambos

os textos, para imediato conhecimento e aplicação.

Essas, Senhora Presidenta da República, são as razões

que fundamentam a proposta que ora submeto à consideração de

Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Fulana de Tal

Ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República

Com fundamento no Manual de Redação da Presidência da República, julgue os seguintes itens, relativos à adequação da

linguagem e do formato da correspondência oficial acima

apresentada.

No documento oficial em questão, verifica-se a apresentação

do problema que reclama a adoção da medida ou do ato

normativo proposto e também da medida que deve ser tomada

ou do ato normativo que deve ser editado para solucionar o

problema.



• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Política

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO II - ANáLISE DE BANCO DE DADOS / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q13.

Em 31 de outubro de 2010, o Brasil elegeu a primeira mulher para

o cargo de presidente da República. A respeito das eleições de

2010, julgue os itens subsequentes.

As eleições para a Câmara dos Deputados foram marcadas pela

fragmentação dos votos, e nenhum partido elegeu isoladamente

mais de cem deputados.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Economia

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

Q14.

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.

Na economia globalizada dos dias atuais, compete à Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de duas de

suas agências especializadas — Organização Mundial do Comércio e Banco Internacional de Reconstrução e de Desenvolvimento —, a tarefa de coordenar a

concessão de

cartas-patentes pelos Estados que a integram.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Sociedade

Fonte: TéCNICO DE TéCNOLOGIA DA INFORMAçãO / FUB / 2011 / CESPE

Q15.

Julgue os seguintes itens, acerca da atualidade brasileira.

A expectativa de vida da população brasileira está aumentando

e a maior parte dessa população encontra-se em área urbana.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Educação

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

Q16.

A China tem investido US$ 250 bilhões por ano no que

economistas chamam de capital humano. Assim como os Estados

Unidos da América (EUA) ajudaram a construir uma classe média

no final dos anos 40 e início dos anos 50 do século passado, usando

um programa para educar veteranos da segunda guerra mundial, o

governo chinês emprega recursos para educar milhões de jovens

que se mudam das áreas rurais para as cidades. O objetivo disso é

transformar o sistema atual, em que uma elite minúscula, altamente

educada, supervisiona vastos exércitos de trabalhadores rurais e de

operários de fábricas pouco qualificados.

O Globo, 18/1/2013, p. 30 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, e considerando a

crescente importância da China no cenário global contemporâneo,

julgue os itens seguintes.

A aposta chinesa na universalização educacional denota outro

aspecto marcante da transformação econômica vivida por esse

país asiático na atualidade: a abertura da economia, incluindo

a presença significativa de capitais privados externos, se faz

acompanhar da indispensável abertura política, mediante a

identificação de seu regime de governo com os padrões

ocidentais de democracia.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Tecnologia

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

Q17.

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



Atualidades / Energia

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2011 / CESPE

Q18.

A respeito dos orçamentos e da ordem econômica e financeira,

julgue os itens seguintes.

De acordo com a CF, constituem monopólio da União a

pesquisa, a comercialização e a lavra das jazidas de petróleo e

gás natural.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

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

Q19.

Após dez horas de discussão madrugada adentro, líderes

europeus concordaram em endurecer o controle das contas públicas

e em perder parte da autonomia financeira para tentar salvar o euro.

Mas a discordância de um país, o Reino Unido, impede que haja

mudanças nos tratados da União Europeia (UE). Essa divergência

lança dúvidas sobre o futuro da integração europeia, tida como

fundamental para enterrar de vez o passado de conflitos entre os

países do continente.

Folha de S.Paulo, 10/12/2011, p. A18 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando as

múltiplas implicações do tema por ele abordado, além de aspectos

marcantes do mundo contemporâneo, julgue os itens seguintes.

O longo e difícil processo de construção histórica da UE teve

início no pós-Segunda Guerra Mundial e busca, entre outros

objetivos, superar as divergências que levaram tantas vezes

o Velho Mundo a diversas guerras e oferecer ao bloco

continental condições de inserir-se vantajosamente na atual

ordem econômica global.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Desenvolvimento sustentável

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

Q20.

A redução das emissões de CO2 é um compromisso com o

qual todos os países asseguram estar envolvidos. Na prática, porém,

a promessa está longe da realidade. Estudo recente ressalta que, em

2010, a liberação de gases de efeito estufa atingiu o nível recorde

de 10 bilhões de toneladas de CO2 — 5,9% a mais que em 2009. Os

dados são alarmantes, mas não o suficiente para levar chefes de

Estado e governo a Durban, sede da 17.ª Conferência do Clima.

O Globo, 6/12/2011, p. 35 (com adaptações).



Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens

consecutivos.

O êxito da campanha mundial em favor do desenvolvimento

sustentável pode ser mensurado por algumas vitórias

significativas, como, por exemplo, a redução da produção e do

consumo de plástico em escala universal.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Segurança

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO I - TéCNICO EM INFORMáTICA / TJ/ES / 2011 / CESPE

Q21.

Acerca da violência que se verifica no Rio de Janeiro e das ações

policiais contra gangues de traficantes e milícias que ocorreram nos

morros cariocas ao longo do ano de 2010, julgue os itens que se

seguem.

Um dos marcos simbólicos da ocupação dos morros por forças

do Estado foi o hasteamento da bandeira do Brasil em ponto

estratégico do Complexo do Alemão.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Inglesa / Compreensão de texto escrito em Língua Inglesa

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

Q22.

Intellectual Property

Industrial property legislation is part of the wider body of law known as intellectual property. Intellectual property relates to

items of information or knowledge, which can be incorporated in tangible objects at the same time in an unlimited number of copies at

different locations anywhere in the world. The property is not in those copies but in the information or knowledge reflected in them.

Intellectual property rights are also characterized by certain limitations, such as limited duration in the case of copyright and patents.

The importance of protecting intellectual property was first recognized in the Paris Convention for the Protection of Industrial

Property in 1883 and the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works in 1886. Both treaties are administered

by the World Intellectual Property Organization (WIPO).

Countries generally have laws to protect intellectual property for two main reasons. One is to give statutory expression to the

moral and economic rights of creators in their creations and to the rights of the public in accessing those creations. The second is to

promote creativity and the dissemination and application of its results, and to encourage fair trade, which would contribute to

economic and social development.

Intellectual property is usually divided into two branches, namely industrial property and copyright.

Copyright relates to artistic creations, such as poems, novels, music, paintings, and cinematographic works. The expression

copyright refers to the main act which, in respect of literary and artistic creations, may be made only by the author or with his

authorization.

The broad application of the term “industrial” is clearly set out in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property

(Article 1 (3)): “Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce

proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain,

tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, mineral waters, beer, flowers, and flour.”

Industrial property takes a range of forms. These include patents to protect inventions; and industrial designs, which are

aesthetic creations determining the appearance of industrial products. Industrial property also covers trademarks, service marks,

layout-designs of integrated circuits, commercial names and designations, as well as geographical indications, and protection against

unfair competition. In some of these, the aspect of intellectual creation, although existent, is less clearly defined. What counts here is

that the object of industrial property typically consists of signs transmitting information, in particular to consumers, as regards

products and services offered on the market. Protection is directed against unauthorized use of such signs likely to mislead consumers,

and against misleading practices in general.



Understanding Industrial Property. World Intellectual Property Organization – WIPO,

p. 3-5. In: Internet: http://www.wipo.int (adapted).

According to the text above, judge the following items.

Protection granted by industrial property rights is exclusive to those products in which the aspects of intellectual creation are

explicit.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q23.

Technology Legislation

Technology-related legislation can have a huge impact

on growing businesses, and some interesting issues are likely

to pop up with the new Congress of the United States this year.

Of great interest to growing businesses are the topics of data

protection and net neutrality.

Laws that lay out more stringent requirements for

retaining and protecting employee and customer data could be

on the horizon. “The laws that apply to big business are going

to trickle down to small business,” says Ann Westerheim,

founder and president of technology consulting firm Ekaru.

“Businesses need to have that on their radar. You don’t want to

get hit with a fine because you’re not complying.” She suggests

looking at laws like Sarbanes-Oxley to get an idea of where

new tech laws could be heading.

The good news is that proper data protection is

something businesses should be doing anyway. “A lot of the

measures required to protect employee and customer data are

just good business practices,” says Westerheim. Growing

businesses can head off potential compliance costs by gradually

shoring up their IT security and data protection now.

Net neutrality is likely to be a hot issue again after

stalling in the Senate last year. Net neutrality proponents want

regulations to prevent network providers from prioritizing

certain Internet traffic. “Net neutrality is a big issue for small

businesses,” says Westerheim. A net neutrality law stands a

better chance of passing with strong Democratic backing this

year, but it figures to be a hard-fought battle. Digital copyright

issues could also come to the fore in Congress. With the

changes brought about by the last election, it will be an

interesting year for entrepreneurs to keep an eye on the

goings-on in Washington.31

Internet: <www.microsoft.com>.

Judge the following items according to the text above.

The phrasal verb “lay out” (5.6) could be correctly replaced in

the text by avoid.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE



Q24.

A respeito dos atos administrativos, julgue os itens subsequentes.

Em decorrência da autoexecutoriedade, atributo dos atos

administrativos, a administração pública pode, sem a

necessidade de autorização judicial, interditar determinado

estabelecimento comercial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Vinculação e discricionariedade

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q25.

A respeito dos atos administrativos, julgue os itens subsequentes.

O estabelecimento que obtenha do poder público licença para

comercializar produtos farmacêuticos não poderá, com

fundamento no mesmo ato, comercializar produtos

alimentícios, visto que a licença para funcionamento de

estabelecimento comercial constitui ato administrativo

vinculado.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Atos administrativos / Revogação e invalidação

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

Q26.

Com relação ao direito administrativo, julgue os itens a seguir.

O ato administrativo com vício de legalidade somente pode ser

invalidado por decisão judicial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Conceitos

Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - ADMINISTRADOR AUDITORIA/GESTãO / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q27.

Acerca dos contratos realizados no âmbito da administração

pública, julgue os itens subsequentes.

As prerrogativas especiais da administração pública nos

contratos administrativos decorrem do princípio da supremacia

do interesse público.

• CERTO

• ERRADO

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



Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Peculiaridades e interpretação

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

Q28.

Com relação a aspectos diversos de licitações públicas, contratos,

convênios e patrimônio público, julgue os itens seguintes.

O contrato de comodato é o instrumento jurídico pelo qual a

administração pública cede um bem imóvel a título de

empréstimo, de forma gratuita, independentemente de qualquer

despesa a título de manutenção que possa ser feita pelo

comodatário.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Formalização

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q29.

As irregularidades normalmente associadas à celebração e

administração de contratos de execução de obras de arquitetura e

engenharia incluem.

divergências entre a descrição do objeto no contrato e a

constante do edital de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Execução

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / STM / 2011 / CESPE

Q30.

Julgue os seguintes itens, acerca de contratos administrativos.

Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade

pública, caberá a todas as entidades envolvidas,

solidariamente, responder pela sua boa execução e

fiscalização.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Contratos Administrativos / Inexecução; Revisão e rescisão

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2011 / CESPE

Q31.

Julgue os itens seguintes, relativos às licitações e aos contratos

administrativos.

A rescisão de um contrato administrativo por culpa da 

administração pública somente pode ser feita na esfera judicial



ou por acordo entre as partes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Processo Administrativo na Administração Pública Federal - Lei n.o 9.784/99

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q32.

Julgue o item abaixo referente ao processo administrativo no âmbito

da administração pública federal, regido pela Lei n.º 9.784/1999.

É defeso à administração recusar imotivadamente o

recebimento de documentos. Nesse caso, o servidor deverá

orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais

falhas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.112/90 e suas alterações

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q33.

A respeito do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, regido pela Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens subsecutivos.

O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de

caráter permanente, é irredutível, salvo nos casos de

calamidade pública ou guerra externa.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Lei no 8.666/93

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q34.

As irregularidades normalmente associadas à celebração e

administração de contratos de execução de obras de arquitetura e

engenharia incluem.

supressões de serviço ou de materiais de construção na

execução das obras.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Autorização

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2011 / CESPE

Q35.



A respeito da delegação de serviço público e do instituto da

licitação para a correspondente outorga, julgue os itens

subsequentes.

Se o poder público delegar, mediante autorização, a

implantação de usina termelétrica de potência superior a 5.000 kW, destinada a uso exclusivo do autoprodutor, estará

agindo em desacordo com a lei, visto que a autorização não

constitui o instrumento adequado para essa hipótese.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Permissão

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2011 / CESPE

Q36.

A respeito da delegação de serviço público e do instituto da

licitação para a correspondente outorga, julgue os itens

subsequentes.

Embora o instituto da permissão exija a realização de prévio

procedimento licitatório, a legislação de regência não

estabelece, nesse caso, a concorrência como a modalidade

obrigatória, ao contrário do que prescreve para a concessão de

serviço público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Formas de Outorgas / Concessão

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2011 / CESPE

Q37.

A respeito da delegação de serviço público e do instituto da

licitação para a correspondente outorga, julgue os itens

subsequentes.

Tanto a concessão quanto a permissão de serviço público serão

feitas pelo poder concedente a pessoa física ou jurídica que

demonstre capacidade para desempenho, por sua conta e risco.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Administração direta e indireta

Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - ADMINISTRADOR AUDITORIA/GESTãO / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q38.

A administração pública brasileira se desenvolveu de forma

acelerada, indo do patrimonialismo ao gerencialismo em menos de

um século. Esse avanço refletiu-se no cenário socioeconômico de

forma positiva, tal como se percebe na melhoria de diversos índices

de desenvolvimento. Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens seguintes.



Em decorrência de a administração indireta possuir

competência para o exercício descentralizado das atividades

administrativas, ela não possui vínculo com a administração

direta.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Autarquias

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

Q39.

Com relação a administração direta, indireta e funcional, julgue o

item a seguir.

As agências executivas não constituem uma nova entidade,

pois, na verdade, elas não passam de autarquias e(ou)

fundações públicas que foram qualificadas como tal.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Fundações públicas

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q40.

Considerando as disposições constitucionais sobre a administração

pública, julgue os itens subsequentes.

A criação das fundações dotadas de personalidade de direito

público ocorre mediante inscrição de seus atos constitutivos no

registro civil das pessoas jurídicas, após a edição de lei

autorizadora.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Empresas públicas

Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q41.

No que concerne a sociedades de economia mista e empresas

públicas, julgue os itens seguintes.

A empresa pública tem personalidade de direito privado e suas

atividades são regidas pelos preceitos comerciais, podendo ela

revestir-se da forma societária econômica convencional ou

especial.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Sociedade de economia mista



Fonte: ANALISTA - GESTãO DE PESSOAS / SERPRO / 2013 / CESPE

Q42.

No que concerne a sociedades de economia mista e empresas

públicas, julgue os itens seguintes.

A sociedade de economia mista não se sujeita à falência, mas

seus bens são penhoráveis e executáveis, e a entidade pública

que a instituiu responde, subsidiariamente, pelas suas

obrigações.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Entidades paraestatais

Fonte: ESP. GESTãO, REGULAçãO E VIGILâNCIA EM SAúDE - ADMINISTRADOR AUDITORIA/GESTãO / SESA/ES / 2011 / CESPE

Q43.

A administração pública brasileira se desenvolveu de forma

acelerada, indo do patrimonialismo ao gerencialismo em menos de

um século. Esse avanço refletiu-se no cenário socioeconômico de

forma positiva, tal como se percebe na melhoria de diversos índices

de desenvolvimento. Em relação à organização administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens seguintes.

Organização social é a qualificação concedida à pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cujas principais

atividades dirigem-se à área de saúde. Essa qualificação tem

caráter compulsório e não depende de requisitos específicos.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Administrativo / Organização Administrativa da União / Agências Reguladoras

Fonte: AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO - AUDITORIA GOVERNAMENTAL / TCU / 2011 / CESPE

Q44.

Julgue os itens que se seguem, acerca do programa nacional de

desestatização e das agências reguladoras.

As agências reguladoras, no que se refere à concessão,

permissão e autorização de serviço público, não possuem a

atribuição de definir o valor da tarifa, por se tratar de matéria

adstrita à atuação do próprio poder concedente.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Sociais

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q45.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos direitos sociais e dos

direitos de nacionalidade.



A CF assegura expressamente a igualdade de direitos entre

o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o

trabalhador avulso.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Nacionalidade

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q46.

Julgue os itens seguintes, a respeito dos direitos sociais e dos

direitos de nacionalidade.

As distinções entre brasileiros natos e naturalizados, além das

constantes na CF, devem ser previstas em lei complementar.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos Políticos

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q47.

Com base nos preceitos da Constituição Federal de 1988 (CF)

acerca dos princípios fundamentais e dos direitos políticos, julgue

os itens a seguir.

A CF consagra a prevalência da democracia representativa,

fazendo apenas alusão à democracia direta, sem mencionar

expressamente os meios pelos quais a soberania popular

poderá ser diretamente exercida.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e Garantias Fundamentais / Direitos e deveres

Individuais e Coletivas

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

Q48.

Julgue os próximos itens, a respeito dos direitos e garantias

fundamentais.

A CF estabelece direitos e garantias fundamentais de todas as

pessoas, de tal modo que não deve haver quaisquer formas de

discriminação, reconhecendo os direitos aos homossexuais e

igual valoração jurídica nas relações homoafetivas.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / A Constituição da República Federativa do Brasil / Princípios Fundamentais



Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ANáLISE DE SISTEMAS / CNJ / 2013 / CESPE

Q49.

Julgue os itens que se seguem relativos aos princípios fundamentais

da Constituição Federal de 1988 (CF).

A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações

internacionais, pelos seguintes princípios: independência

nacional; prevalência dos direitos humanos; autodeterminação

dos povos; não intervenção; igualdade entre os Estados; defesa

da paz; solução pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e

ao racismo; cooperação entre os povos para o progresso da

humanidade; e concessão de asilo político.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / União

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / PREVIC / 2011 / CESPE

Q50.

No que concerne ao direito constitucional, julgue os itens seguintes à luz da Constituição Federal de 1988 (CF).

Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa

da saúde.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Estados

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / STM / 2011 / CESPE

Q51.

No que se refere à organização dos poderes, julgue o seguinte item.

No exercício de sua autonomia política, os estados podem

adotar o regime parlamentar de governo.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização do estado / Municípios

Fonte: AUDITOR DO ESTADO - ADMINISTRADOR / SECONT/ES / 2009 / CESPE

Q52.

Quanto à organização do Estado brasileiro, julgue os itens

seguintes.

Por serem dotados de autonomia própria, os municípios

apresentam capacidade de auto-organização, autogoverno,

autoadministração e competências legislativas específicas,

como a de legislar acerca da vocação sucessória dos cargos

de prefeito e vice-prefeito, em caso de dupla vacância.



• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder legislativo

Fonte: ANALISTA DO MPU - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS / MPU / 2013 / CESPE

Q53.

Acerca do Poder Legislativo e do MP, julgue os itens a seguir.

Caso determinado deputado federal, acusado de corrupção,

renuncie ao seu mandato no transcurso de procedimento de

cassação, a renúncia só produzirá efeitos após decisão final

decorrente do referido procedimento.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder executivo

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q54.

Com relação ao Poder Executivo, julgue os itens que se seguem.

O presidente da República só pode ser processado, pela prática

de infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade,

após juízo de admissibilidade por dois terços dos membros da Câmara dos Deputados.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Organização dos poderes / Poder judiciário

Fonte: ARQUITETO / Câmara dos Deputados / 2012 / CESPE

Q55.

De acordo com as disposições da CF sobre o Poder Judiciário,

julgue os próximos itens.

Compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os

juízes estaduais e os do Distrito Federal, assim como os

membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de

responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Direito Constitucional / Ordem Econômica e Financeira / Serviços Públicos / Atuação do Poder Público

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTAQ / 2009 / CESPE

Q56.

Acerca do tratamento do consumidor na Constituição Federal,

julgue os itens que se seguem.



São princípios da ordem econômica a defesa do consumidor

e a soberania nacional.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Conceitos fundamentais de arquivologia: teorias e princípios

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q57.

Acerca dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens a seguir.

Um fundo fechado pode receber documentos, ainda que as atividades

da sua instituição de origem tenham se encerrado.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q58.

A propósito do diagnóstico da situação arquivística e da

realidade arquivística brasileiras, julgue os itens que se

seguem.

O diagnóstico minimalista é realizado a partir da

observação dos arquivos de organizações.

• CERTO

• ERRADO

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

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

intermediários

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q59.

Acerca das funções arquivísticas, julgue os itens que se seguem.

A transferência ■ passagem dos documentos de arquivo dos

arquivos correntes para os arquivos intermediários ■, regulada

pela tabela de temporalidade, inclui-se entre os objetivos da

função de aquisição.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais / Protocolos

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q60.



Em relação ao recebimento, registro, distribuição, tramitação

e expedição de documentos, julgue os itens subsecutivos.

Os documentos sigilosos enviados ao MPU devem ser

registrados a partir dos mesmos metadados dos

documentos de arquivo ostensivos.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / O gerenciamento da informação e a gestão de documentos aplicada aos arquivos governamentais / Avaliação de documentos

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q61.

Julgue os itens subsequentes, relativos à gestão de documentos.

A eliminação dos documentos é necessária, pois é impossível o

armazenamento de toda a documentação produzida no decorrer das

atividades de uma instituição.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / Tipologias documentais e suportes físicos: teoria e prática

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q62.

Acerca das funções arquivísticas, julgue os itens que se seguem.

A criação de documentos de arquivos visa adequar a espécie

documental ao conteúdo que se pretende divulgar.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / As políticas públicas dos arquivos permanentes: ações culturais e educativas

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q63.

Considerando as políticas públicas de arquivo, julgue os próximos itens

relativos à legislação arquivística.

Desenvolver estudos acerca de documentos culturalmente

importantes é uma atribuição do arquivista.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A legislação arquivística brasileira

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q64.



Com relação à política de acesso aos documentos de arquivo, julgue

os itens subsecutivos.

A política de acesso aos documentos de arquivo deve ser

precedida por uma política de gestão de documentos.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A microfilmagem aplicada aos arquivos

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q65.

Julgue os itens subsequentes com referência aos sistemas

informatizados de gestão arquivística e à microfilmagem de

documentos de arquivo.

Microfilmar documentos de arquivo com longos prazos de

guarda e , segundo a tabela de temporalidade, fazer indicação

de eliminação como destinação final é uma das situações

consideradas adequadas para utilização desse tipo de

tecnologia.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A automação aplicada aos arquivos

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q66.

Acerca das funções arquivísticas, julgue os itens que se seguem.

A definição de um formato para os documentos arquivísticos

digitais é tema das discussões atuais acerca da preservação de

documentos de arquivo.

• CERTO

• ERRADO

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

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

Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q67.

Acerca das funções arquivísticas, julgue os itens que se seguem.

As ações de higienização dos documentos de arquivo podem

ser realizadas a partir das indicações de destinação final dos

documentos contidas na tabela de temporalidade.

• CERTO

• ERRADO

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

Arquivologia / A teoria e prática de arranjo em arquivos permanentes; O programa descritivo – instrumentos de pesquisas – em arquivos

permanentes e intermediários



Fonte: ANALISTA DO MPU - ARQUIVOLOGIA / MPU / 2013 / CESPE

Q68.

Com base em normas nacionais e internacionais de arquivo, julgue os

itens seguintes.

A descrição de produtores de documentos, conforme proposta da Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para Entidades Coletivas, Pessoas

e Famílias é responsabilidade dos

arquivistas apenas quando a descrição for mantida em sistema

manual.

• CERTO

• ERRADO

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