
Língua Portuguesa / Tipologia textual

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

Q1.

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o

TCE/RO reuniu, em sua sede, em Porto Velho, gestores de

unidades de conservação da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento para tratar da auditoria operacional nessas

unidades. Essa ação integra acordo firmado em âmbito nacional

pelos TCEs da Amazônia Legal e pelo Tribunal de Contas da

União (TCU).

Na oportunidade, os auditores do TCE/RO explicaram

que esse tipo de auditoria não tem caráter punitivo,

assemelhando-se a uma assessoria aos órgãos jurisdicionados,

com o objetivo de apontar soluções para possíveis problemas

ou falhas que sejam identificadas.

Eles também mencionaram a importância do esforço

conjunto que está sendo feito pelos TCs, cujo objetivo é traçar

um diagnóstico sobre a gestão sustentável de zonas de

preservação da floresta amazônica, estudando e analisando as

principais ações do governo para a proteção do patrimônio

ambiental e identificando boas práticas das instituições

envolvidas.

Idem, ibidem.

Julgue os itens que se seguem, relativos às informações e estruturas

linguísticas do texto acima.

O emprego do pretérito em “reuniu” (L.2), “explicaram” (L.8)

e “mencionaram” (L.13) tipifica trechos narrativos.

• 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

Q2.

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: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q3.

O passado jamais pode ser objeto de escolha: ninguém

escolhe ter havido o saque de Troia; com efeito, a deliberação

não se refere ao passado, mas ao futuro e ao contingente, pois

o passado não pode não ter sido. Agatão está certo ao escrever:

“Pois há uma única coisa de que o próprio Deus está privado:

fazer que o que foi não tenha sido”.

Em outras palavras, a necessidade do passado se

contrapõe à possibilidade do presente, em decorrência da

indeterminação do futuro. O possível está, portanto, articulado

ao tempo presente como escolha que determinará o sentido do

futuro, que, em si mesmo, é contingente porque depende de

nossa deliberação, escolha e ação. Isso significa, todavia, que,

uma vez feita a escolha entre duas alternativas contrárias e

realizada a ação, aquilo que era um futuro contingente se

transforma em um passado necessário, de tal maneira que nossa

ação determina o curso do tempo. É essa passagem do

contingente ao necessário por meio do possível que dá à ação

humana um peso incalculável.

Marilena Chaui. Contra a servidão voluntária. Belo Horizonte: Editora

Fundação Perseu Abramo, 2013, vol. 1, p. 114 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto

acima, julgue os itens a seguir.

O emprego do acento gráfico nos vocábulos “próprio” e

“decorrência” atende à mesma regra de acentuação gráfica.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Emprego das classes de palavras

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

Q4.

Mesmo com os avanços na área de segurança, os 

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos 

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela 

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com 

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos 

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para 

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números 

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis 

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos 

crimes. 

O estudo revela que, com a prosperidade da economia 

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, 

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os 

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte 

dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto 

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da 

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode 

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como 

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os 

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais 

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para



disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da 

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links 

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar 

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são 

públicas ou privadas. 

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no 

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem 

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% 

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando 

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da 

própria situação: 51% não entendem como funcionam os 

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se 

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu 

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um 

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo 

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um 

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos 

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails 

suspeitos.

Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

O sentido original e a correção gramatical do texto seriam

mantidos, caso a expressão “Mesmo com os” (L.1) fosse

substituída por A despeito dos.

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

Q5.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

(TCE/RO) integra o grupo de trabalho criado pelo Conselho

Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de

Contas do Brasil (ATRICON) para estudar e propor

providências com vistas à criação da Rede Nacional de

Informações Estratégicas para o Controle Externo.

A definição ocorreu em Brasília, durante encontro

nacional, quando foram estabelecidas pela ATRICON

recomendações aos tribunais de contas (TCs) associadas aos

objetivos estratégicos da entidade, visando a fortalecê-los

como instrumentos indispensáveis à cidadania.

Entre os principais objetivos da Rede Nacional, está a

troca de informações e conhecimentos estratégicos, com o

objetivo de potencializar as ações de controle externo, bem

como de promover o uso dessas informações para garantir mais

eficiência ao trabalho dos TCs.

Internet: www.tce.ro.gov.br (com adaptações).

Em relação às informações e às estruturas linguísticas do texto

acima, julgue os itens a seguir.

Na linha 5, o emprego do sinal indicativo de crase justifica-se

pela presença da preposição a na expressão “com vistas à” e do

artigo definido feminino que antecede a palavra “criação”.

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

Q6.

Mesmo com os avanços na área de segurança, os

crimes virtuais, ou cibercrimes, continuam causando muitos

problemas financeiros, como mostrou um estudo feito pela

empresa de segurança Norton no ano de 2012. De acordo com

o estudo, somente no Brasil, os prejuízos superam a casa dos

R$ 15 bilhões por ano. No mundo todo, esse valor sobe para

cerca de R$ 220 bilhões. Entre os motivos para esses números

expressivos, estão o aumento de ataques a dispositivos móveis

e redes sociais e a própria lentidão do sistema no combate aos

crimes.

O estudo revela que, com a prosperidade da economia

brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares,

o Brasil tem-se mostrado um alvo importante para os

criminosos, além de se apresentar como origem de grande parte

dos ataques no mundo. Nesse quesito, o país está em quarto

lugar no ranque mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da

América, da China e da Índia. A tradição social do país pode

contribuir para esse fato, já que sítios de relacionamento como

Facebook, Orkut e Twitter são populares também entre os

criminosos. Eles conseguem angariar informações pessoais

sobre as vítimas e ainda utilizam as plataformas para

disseminar ameaças. A pesquisa mostra que os usuários da

Internet, em geral, ainda não se preocupam em checar links

antes de compartilhá-los ou desconectar-se dos sítios ao deixar

de navegar neles, e não têm ideia se suas configurações são

públicas ou privadas.

A pesquisa indica, ainda, que 30% das pessoas no

mundo não pensam sobre o cibercrime, por não acreditarem

que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21%

admitem não tomar quaisquer medidas de segurança quando

estão online. De fato, os usuários nem sequer têm percepção da

própria situação: 51% não entendem como funcionam os

procedimentos de segurança virtual e não sabem reconhecer se

seus sistemas estão infectados, 55% não têm certeza se seu

computador está livre de ameaças e 48% utilizam apenas um

antivírus básico. A esse respeito, um dos responsáveis pelo

estudo afirma: “É como andar rápido em uma rodovia sem um

cinto de segurança.” No entanto, ele reconhece que, aos

poucos, as pessoas estão se educando: 89% já apagam emails

suspeitos.

Bruno do Amaral. Perdas com cibercrimes chegam a R$ 15 bi no Brasil por

ano. Internet: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, relativos às estruturas linguísticas

do texto.

A partícula “se”, tanto na linha 33 quanto na linha 34, introduz

circunstância condicional.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE



Q7.

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu

pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando

você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai

com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro

dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como

funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse

algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo

sobre as coisas que se conversam com uma criança de três

anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a

imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai

bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias

antigas que não vi mais que cinco vezes na vida.

Quando me lembro do meu pai me proibindo de

mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me

pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança

que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a

meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos

que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o

que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que

tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter

sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que

aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha

mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do

filho.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das

Letras, 2011, p. 48-9 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto,

julgue os próximos itens.

Nas linhas 21 e 22, a substituição das vírgulas por travessões

manteria a correção gramatical e o sentido do texto.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Concordância nominal e verbal

Fonte: ADMINISTRADOR / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q8.

A Constituição Federal de 1988 prevê que o cidadão 

que comprovar insuficiência de recursos tem direito a 

assistência jurídica integral e gratuita. Em outras palavras, o 

brasileiro ou o estrangeiro que não tiverem condições de pagar 

honorários de um advogado e os custos de um processo têm à 

disposição a ajuda do Estado brasileiro, por meio da defensoria 

pública. 

Podem ter acesso ao serviço pessoas com renda 

familiar inferior ao limite de isenção do imposto de renda. 

No entanto, se esse patamar for ultrapassado, o 

ind ivíduo deve comprovar que tem gastos 

extraordinários, como despesas com medicamentos 

e alimentação especial. 

A assistência gratuita inclui orientação e defesa 

jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres, 

prevenção da violência e patrocínio de causas perante o Poder 

Judiciário — desde o juiz de primeiro grau até as instâncias 

superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF). Com 

a assistência jurídica gratuita, o indivíduo conhece um pouco



mais sobre seus direitos e deveres e tem acesso à justiça para 

exercer sua cidadania.

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

Julgue os itens a seguir, referentes à estrutura linguística e às ideias

do texto acima.

A supressão do acento gráfico da forma verbal “têm” (L.5) não

prejudicaria a correção gramatical do período, uma vez que o

verbo pode apresentar concordância com a ideia singular de

“brasileiro” (L.4) ou de “estrangeiro” (L.4) ou com a ideia

plural de “o brasileiro ou o estrangeiro” (L.3-4).

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Regência nominal e verbal

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

Q9.

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 / Significação das palavras

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q10.

Rios sem discurso

Quando um rio corta, corta-se de vez

o discurso-rio de água que ele fazia;

cortado, a água se quebra em pedaços,

em poços de água, em água paralítica.

Em situação de poço, a água equivale

a uma palavra em situação dicionária:

isolada, estanque no poço dela mesma,

e porque assim estanque, estancada;

e mais: porque assim estancada, muda

e muda porque com nenhuma comunica,

porque cortou-se a sintaxe desse rio,

o fio de água por que ele discorria.

O curso de um rio, seu discurso-rio,

chega raramente a se reatar de vez;

um rio precisa de muito fio de água

para refazer o fio antigo que o fez.

Salvo a grandiloquência de uma cheia

lhe impondo interina outra linguagem,

um rio precisa de muita água em fios

para que todos os poços se enfrasem:

se reatando, de um para outro poço,

em frases curtas, então frase e frase,

até a sentença-rio do discurso único

em que se tem voz a seca ele combate.

João Cabral de Melo Neto. Rios sem discurso. In: A educação

pela pedra. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979, p. 26.

Julgue os itens a seguir, acerca dos sentidos do texto acima e de

seus aspectos linguísticos.

A linguagem do texto baseia-se na equivalência simbólica entre

o discurso, feito de palavras, e o rio, composto de fios de água.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Redação de correspondências oficiais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE



Q11.

Acerca da redação de correspondências oficiais, julgue os itens

seguintes.

Em documentos destinados ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o emprego do vocativo Excelentíssimo Senhor,

seguido do cargo, atende a regra de formalidade nas

comunicações oficiais.

• CERTO

• ERRADO

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

Língua Portuguesa / Compreensão e interpretação de textos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - SEGURANçA JUDICIáRIA / STF / 2013 / CESPE

Q12.

Eu não sou capaz de me lembrar do cheiro que meu

pai tinha quando eu era criança. As pessoas mudam de cheiro

com a idade, assim como mudam de pele e de voz, e quando

você fala da infância, é possível que associe a figura do seu pai

com a figura do seu pai como é hoje. Então, quando me lembro

dele me trazendo um triciclo de presente, ou mostrando como

funcionava uma máquina de costura, ou pedindo que eu lesse

algumas palavras escritas no jornal, ou conversando comigo

sobre as coisas que se conversam com uma criança de três

anos, sete anos, treze anos, quando me lembro de tudo isso, a

imagem dele é a que tenho hoje, os cabelos, o rosto, meu pai

bem mais magro e curvado e cansado do que em fotografias

antigas que não vi mais que cinco vezes na vida.

Quando me lembro do meu pai me proibindo de

mudar de escola, a voz que ouço dele é a de hoje, e me

pergunto se algo parecido acontece com ele: se a lembrança

que ele tem de mim aos treze anos se confunde com a visão que

ele tem de mim agora, depois de tudo o que ficou sabendo a

meu respeito nessas quase três décadas, um acúmulo de fatos

que apagam os tropeços do caminho para chegar até aqui, e o

que para mim foi um capítulo decisivo da vida, a briga que

tivemos por causa da mudança de escola, para ele pode não ter

sido mais que um fato banal, uma entre tantas coisas que

aconteciam em casa e no trabalho e na vida dele com a minha

mãe e as outras pessoas ao redor durante a adolescência do

filho.

Michel Laub. Diário da queda. São Paulo: Companhia das

Letras , 2011, p. 48-9 (com adaptações) .

Acerca do texto, julgue os itens a seguir.

Depreende-se do texto que o narrador se ressente do fato de

momentos marcantes de sua adolescência não terem sido

guardados, na memória, por seu pai.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Economia

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

Q13.



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: ANALISTA ADMINISTRATIVO - DIREITO / ANTT / 2013 / CESPE

Q14.

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 elemento desencadeador de recentes manifestações

populares em várias cidades brasileiras foi a majoração da

tarifa dos ônibus. Considerando o volume de engarrafamentos

de trânsito nos grandes centros urbanos brasileiros,

especialistas concordam que parte da solução do problema

viria da melhoria significativa dos transportes coletivos, com

a cobrança de tarifas compatíveis com o poder aquisitivo dos

usuários.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Educação

Fonte: ADMINISTRADOR / UNIPAMPA / 2013 / CESPE

Q15.



Em maio de 2011, foi encaminhado ao Congresso Nacional

o projeto de lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). A criação desse

programa traduz o peso que a educação técnica e profissional

passou a ter na política educacional brasileira. A perspectiva oficial

é de que tal modalidade de ensino consuma 11,8% dos recursos

orçamentários alocados a programas educacionais ao longo do

Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. Em comparação ao PPA

2008-2011, esse número significa um crescimento de 4% da

participação da educação técnica e profissional no total de recursos

orçamentários da União alocados aos programas geridos pelo

Ministério da Educação.

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Políticas sociais:

acompanhamento e análise, n.º 20, 2012, p. 120 (com adaptações).

Com relação ao tema abordado no fragmento de texto acima, julgue

os itens a seguir.

Por se voltar ao ensino profissionalizante, o PRONATEC não

tem o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade do

ensino médio brasileiro.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Tecnologia

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

Q16.

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
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Atualidades / Energia

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

Q17.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por 

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação 

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas 

ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse 

assunto, julgue os próximos itens.



O desmatamento no estado de Rondônia aumentou com a

extração de carvão vegetal para a indústria siderúrgica da

região Sudeste.

• CERTO

• ERRADO

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

Atualidades / Relações internacionais

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q18.

Com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e

outras Drogas, julgue os itens a seguir.

Aos Gabinetes de Gestão Integrada de Fronteira caberá propor

ações integradas de fiscalização e segurança urbana, no âmbito

dos municípios situados na faixa de fronteira.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Desenvolvimento sustentável

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

Q19.

A ocupação recente do estado de Rondônia foi caracterizada por

intensa ação antrópica que se manifesta pelo impacto da ocupação

na floresta. O desmatamento é um dos principais problemas

ambientais nessa porção do território nacional. Acerca desse

assunto, julgue os próximos itens.

A expansão da fronteira agrícola a partir dos projetos de

colonização às margens da BR-364 favoreceu o desmatamento

em Rondônia.

• CERTO

• ERRADO
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Atualidades / Segurança

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q20.

Com relação ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e

outras Drogas, julgue os itens a seguir.

O integrante do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre Drogas (SINESP) que

fornecer informações atualizadas ao sistema antes do término

dos prazos do cronograma estabelecido pelo Ministério da Justiça, com vistas à adequação dos integrantes às normas e

procedimentos de funcionamento do sistema, terá preferência

no recebimento de recursos relacionados aos programas de

segurança pública.

• CERTO



• ERRADO
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Atualidades / Política

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 12 / Polícia Federal / 2013 / CESPE

Q21.

No dia 6 de junho, os protestos começaram no centro de

São Paulo, com cerca de cento e cinquenta pessoas. As quatro

manifestações seguintes atraíram a atenção nacional. No dia 17,

manifestantes de outras capitais aderiram às manifestações.

Também começam atos em Viçosa e Votuporanga. O dia 20 de

junho foi o auge dos protestos. Logo depois, as autoridades

começam a baixar as tarifas de transporte. Seis dias depois, as

maiores manifestações se concentraram nas cidades que receberam

jogos da Copa das Confederações, como Belo Horizonte.

O Estado de S.Paulo, 30/6/2013, p. A10 (com adaptações).

Considerando o texto acima e a amplitude do tema por ele

focalizado, julgue os itens .

Ainda que as opiniões sobre as manifestações de junho de 2013, no Brasil, se distingam em vários aspectos, os analistas

políticos convergem para o seguinte entendimento: essas

manifestações populares em nada diferem dos movimentos das Diretas-Já e dos Caras-Pintadas.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de arquivamento e procedimentos administrativos

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q22.

Julgue os itens a seguir, referentes à gestão de documentos.

Quando o protocolo remete documentos aos setores de trabalho

para estes decidirem sobre a matéria contida nesses

documentos, ele realiza uma de suas principais atividades, que

é o registro.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração financeira / Lei de Responsabilidade Fiscal

Fonte: ANALISTA EM GEOCIêNCIAS - ADMINISTRAçãO / CPRM / 2013 / CESPE

Q23.

A respeito dos mecanismos de implementação das técnicas

orçamentárias no setor público, julgue os itens subsequentes.

Se um município contribuir para o sistema de previdência de

seus servidores, ele deverá deduzir o montante total das

contribuições no cálculo da receita corrente líquida.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Noções de administração financeira / Sistema de Administração Financeira

Fonte: OFICIAL TéCNICO DE INTELIGêNCIA - CIêNCIAS CONTáBEIS / ABIN / 2010 / CESPE

Q24.

Com base no disposto na Lei n.º 10.180/2001 e na IN STN n.º 01/1997, julgue os próximos itens.

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração da ABIN é a unidade incumbida dos assuntos da programação

financeira e, portanto, está sujeita à orientação normativa e à

supervisão técnica da Secretaria do Tesouro Nacional.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de recursos humanos / Gestão de Pessoas

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANAC / 2012 / CESPE

Q25.

A respeito das variáveis do comportamento organizacional, julgue

os itens a seguir.

O objetivo principal das teorias de conteúdo é analisar a

motivação com base no estudo dos motivadores do

comportamento organizacional.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de recursos humanos / Motivação e Liderança

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q26.

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando os

múltiplos aspectos que ele suscita, julgue os itens seguintes.

Empowerment é uma ferramenta de gestão de pessoas que pode

ser utilizada por um órgão da administração direta para

aumentar a motivação dos servidores. No entanto, a utilização

dessa ferramenta de gestão é limitada, nesse contexto, pelo

princípio da legalidade administrativa.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de recursos humanos / Avaliação de desempenho

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q27.

Julgue os itens a seguir, relativos a noções de administração geral

e pública.



Um gerente que avalia o desempenho de seus subordinados

com base no modelo de avaliação 360 graus também deverá

ser avaliado pelos seus subordinados e pares.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de recursos humanos / Atendimento ao Público

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

Q28.

Acerca do planejamento estratégico na gestão de pessoas, julgue os

itens que se seguem.

Quando se verifica que determinada organização adota uma

estratégia de gestão de pessoas baseada em foco, espera-se que

os funcionários sejam empoderados em suas atividades a partir

do contato com os clientes.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de recursos humanos / Trabalho em Equipe

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

Q29.

Acerca de organização, julgue o item a seguir.

Uma equipe de trabalho coesa influencia diretamente os

níveis de desempenho de uma empresa.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de recursos humanos / Funções do Órgão de RH

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / MI / 2013 / CESPE

Q30.

Acerca das atribuições e dos objetivos do órgão de recursos

humanos (RH), julgue os itens seguintes.

No contexto dos processos de agregar pessoas, percebe-se que

as organizações públicas sempre desconsideram o perfil

profissional e a formação acadêmica durante a alocação de

novos servidores em seus postos de trabalho.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de material / Materiais

Fonte: TéCNICO - SUPORTE ADMINISTRATIVO / SERPRO / 2013 / CESPE



Q31.

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

O gerente que adota a classificação ABC para controle do seu

estoque possui uma pequena quantidade de produtos na

denominada classe C.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de material / Estoques

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANS / 2013 / CESPE

Q32.

A respeito da administração de recursos materiais, julgue os itens

que se seguem.

Nos dias atuais, a administração de materiais caracteriza-se

como um conjunto de atividades orientadas a evitar a falta e a

desmobilização dos estoques.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de material / Compras

Fonte: TéCNICO - SUPORTE ADMINISTRATIVO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q33.

Julgue os itens a seguir, acerca de suprimento de materiais.

A descentralização no processo de suprimento possibilita que

a organização obtenha, durante as compras, maiores descontos

junto aos fornecedores potenciais.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de material / Recebimento e Armazenagem

Fonte: TéCNICO - SUPORTE ADMINISTRATIVO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q34.

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

No armazém em que se estocam produtos maquinários pesados

e de grande porte, deve-se utilizar o layout estacionário para

um melhor aproveitamento do espaço disponível.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de material / Distribuição

Fonte: TéCNICO - SUPORTE ADMINISTRATIVO / SERPRO / 2013 / CESPE



Q35.

Julgue os itens a seguir, acerca de suprimento de materiais.

O transporte aeroviário é o mais adequado para o transporte de

suprimento de material nobre, de alta sofisticação, que venha

de uma cidade longínqua e em pequenos volumes.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de administração de material / Gestão Patrimonial

Fonte: TéCNICO - SUPORTE ADMINISTRATIVO / SERPRO / 2013 / CESPE

Q36.

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

Inventário é a verificação da existência dos materiais da

empresa, que consiste na contagem dos materiais existentes,

comparada com os estoques anotados no banco de dados.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Constituição da República Federativa do Brasil / Organização do Estado

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

Q37.

Acerca da organização do Estado e da organização do poder

estabelecida na CF, julgue os seguintes itens.

Brasília está localizada no Distrito Federal, mas não se

confunde com ele. A capital federal não possui autonomia. De

acordo com a CF, a autonomia é uma característica do Distrito Federal, dos municípios, dos estados-membros e da União.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos e garantias fundamentais

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q38.

Acerca dos direitos de nacionalidade e dos direitos sociais, julgue

os itens seguintes.

A CF expressamente estabelece serem direitos sociais a

educação, a saúde, o lazer, a busca do bem-estar e a proteção

à infância e à adolescência, além da assistência aos deficientes,

na forma da lei.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Constituição da República Federativa do Brasil / Organização dos Poderes

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q39.

Com relação aos órgãos do Poder Judiciário, julgue os itens que se

seguem.

Os ministros do Supremo Tribunal Federal e os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público serão processados e

julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Constituição da República Federativa do Brasil / Serviço público

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q40.

Julgue os itens a seguir a respeito do regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos.

A concessão de obras e serviços em vias federais somente

poderá ser realizada mediante lei de autorização; já o

transporte de cargas rodoviário e o aquaviário independem de

concessão.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Constituição da República Federativa do Brasil / Direitos do consumidor

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - JUDICIáRIA / TJ/DFT / 2013 / CESPE

Q41.

Acerca de direitos do consumidor, julgue os itens subsequentes.

O fornecedor que ofertar, no mercado, produtos importados de

natureza composta (componentes e peças) não se obriga a

fornecer componentes nem peças de reposição dos produtos

por ele importados, obrigação aplicada aos fabricantes

nacionais enquanto não cessar a fabricação dos produtos

compostos.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de orçamento público / Princípios Orçamentários

Fonte: TéCNICO ADMINISTRATIVO / ANTT / 2013 / CESPE

Q42.

A respeito dos princípios orçamentários, julgue os itens a seguir.



A proibição relativa à inserção, na lei orçamentária, de norma

estranha à previsão da receita e à fixação da despesa advém do

princípio da universalidade.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de orçamento público / Receita Pública

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

Q43.

O orçamento brasileiro é formado por um conjunto de leis que

visam garantir coerência temporal nas ações desenvolvidas pelo

governo. Nesse sentido, plano plurianual (PPA), lei de diretrizes

orçamentárias (LDO) e lei orçamentária anual (LOA) formam uma

estrutura básica de planejamento e execução do orçamento no Brasil. Com relação a esses dispositivos, julgue os itens que se

seguem.

A classificação das receitas e despesas públicas em originárias

e derivadas, que não é normatizada pela legislação, restringe-se

ao estudo acadêmico do orçamento, não sendo utilizada como

classificador oficial da receita pública.

• CERTO

• ERRADO
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Noções de Administração / Noções de orçamento público / Despesa Pública

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

Q44.

Acerca das normas de execução do orçamento, julgue os itens

seguintes.

A despesa pública é definida como todo pagamento autorizado

ou efetuado a qualquer título por autoridades competentes do

poder público.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Noções de orçamento público / Sistema de Planejamento e Orçamento

Fonte: ANALISTA ADMINISTRATIVO / IBAMA / 2013 / CESPE

Q45.

Julgue os itens a seguir, relativos ao sistema de planejamento e

orçamento federal e aos sistemas de informação em uso no governo

federal.

Compete às unidades responsáveis pelas atividades de

orçamento exercer o controle das operações de crédito, avais

e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.

• CERTO

• ERRADO



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

Noções de Administração / Regimes de trabalho dos servidores e a legislação aplicável

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / STF / 2013 / CESPE

Q46.

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, julgue os

itens que se seguem.

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor

estável, deverá ele ser reintegrado, e o eventual ocupante da

vaga, se for estável, deverá ser reconduzido ao cargo de

origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo

ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao

tempo de serviço.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Licitação pública / Modalidades

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q47.

Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.

Para a contratação de serviços de engenharia, a utilização da

modalidade concorrência será obrigatória quando o valor

global estimado do contrato for superior a seiscentos e

cinquenta mil reais.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Licitação pública / Dispensa e inexigibilidade

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q48.

Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

poderá adotar a dispensa de licitação para a contratação de

pessoa física ou jurídica, com o objetivo de restauração de

objetos históricos com autenticidade certificada da época do Império.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Licitação pública / Pregão

Fonte: ANALISTA TéCNICO-ADMINISTRATIVO / Ministério da Justiça / 2013 / CESPE

Q49.

Acerca da licitação pública, julgue os itens a seguir.



Para garantir a agilidade na contratação de bens e serviços pela

modalidade pregão, a administração pública poderá redigir o

edital de forma a limitar o processo licitatório a uma pequena

quantidade de participantes.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Licitação pública / Contratos e compras

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

Q50.

Em relação ao regime jurídico das licitações e dos contratos

administrativos, julgue os itens seguintes.

É nulo o edital de licitação para a compra de produtos de

marca determinada, uma vez que é proibida a indicação da

marca do bem a ser adquirido pela administração por meio

de licitação.

• CERTO

• ERRADO

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

Noções de Administração / Convênios e termos similares

Fonte: PERITO CRIMINAL - ÁREA 1 / Polícia Federal / 2013 / CESPE

Q51.

Com relação à legislação que disciplina os convênios no âmbito da União, julgue os itens .

Os órgãos e as entidades federais poderão executar programas

estaduais. Já os órgãos da administração direta poderão

executar programas a cargo de autarquias ou fundações, sob o

regime de mútua cooperação mediante convênio.

• CERTO

• ERRADO

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