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Q1.

Estado e interesses coletivos

[...] como é necessário haver uma palavra para designar o grupo especial de funcionários encarregados de

representar essa autoridade, conviremos em reservar para esse uso a palavra Estado. Sem dúvida é muito frequente

chamar-se de Estado não o órgão governamental, mas a sociedade política em seu conjunto, o povo governado e seu

governo juntos, e nós mesmos empregamos a palavra nesse sentido. Assim, fala-se em Estados europeus, diz-se que a

França é um Estado. Porém, como é bom que haja termos especiais para realidades tão diferentes quanto a sociedade e

um de seus órgãos, chamaremos mais especialmente de Estado os agentes da autoridade soberana, e de sociedade

política o grupo complexo de que o Estado é o órgão eminente. [...]

Eis o que define o Estado. É um grupo de funcionários sui generis, no seio do qual se elaboram representações e

volições que envolvem a coletividade, embora não sejam obra da coletividade. Não é correto dizer que o Estado

encarna a consciência coletiva, pois esta o transborda por todos os lados. É em grande parte difusa; a cada instante há

uma infinidade de sentimentos sociais, de estados sociais de todo o tipo de que o Estado só percebe o eco

enfraquecido. Ele só é a sede de uma consciência especial, restrita, porém mais elevada, mais clara, que tem de si

mesma um sentimento mais vivo. [...] Podemos então dizer em resumo; o Estado é um órgão especial encarregado de

elaborar certas representações que valem para a coletividade. Essas representações distinguem-se das outras

representações coletivas por seu maior grau de consciência e de reflexão. [...]

(DURKHEIM, Émile. Lições de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 67-71.)

Estado e liberdade

Depois que nos livrarmos do preconceito de que tudo o que faz o Estado e a sua burocracia é errado, malfeito e

contrário à liberdade, e de que tudo o que é feito pelos indivíduos particulares é eficiente e sinônimo de liberdade –

poderemos enfrentar adequadamente o verdadeiro problema. Reduzido a uma só frase, o problema consiste em que,

em nosso mundo moderno, tudo é político, o Estado está em toda parte e a responsabilidade política acha-se

entrelaçada em toda a estrutura da sociedade. A liberdade consiste não em negar essa interpenetração, mas em definir

seus usos legítimos em todas as esferas, demarcando limites e decidindo qual deve ser o caminho da penetração, e, em

última análise, em salvaguardar a responsabilidade pública e a participação de todos no controle das decisões.

(MANNHEIM, Karl. Liberdade, poder e planificação democrática. São Paulo: Mestre Jou, 1972. p. 66.)

Considerando os textos “Estado e interesses coletivos” e “Estado e liberdade”, pode-se afirmar que o conceito e ideias

relacionados a Estado

• A) são equivalentes em sua totalidade.

• B) apresentam-se como complementares.

• C) distinguem-se em aspectos particulares.

• D) do primeiro texto justificam-se no segundo.
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Q2.

Medo e preconceito

O tema é espinhoso. Todos somos por ele atingidos de uma forma ou de outra, como autores ou como objetos 

dele. O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica está nos tempos mais primitivos – por isso 

é uma postura primitiva –, em que todo diferente era um provável inimigo. Precisávamos atacar antes que ele nos 

destruísse. Assim, se de um lado aniquilava, de outro esse medo nos protegia – a perpetuação da espécie era o impulso 

primeiro. Hoje, quando de trogloditas passamos a ditos civilizados, o medo se revela no preconceito e continua 

atacando, mas não para nossa sobrevivência natural; para expressar nossa inferioridade assustada, vestida de 

arrogância. Que mata sob muitas formas, em guerras frequentes, por questões de raça, crença e outras, e na agressão a 

pessoas vitimadas pela calúnia, injustiça, isolamento e desonra. Às vezes, por um gesto fatal. 

Que medo é esse que nos mostra tão destrutivos? Talvez a ideia de que "ele é diferente, pode me ameaçar", 

estimulada pela inata maldade do nosso lado de sombra (ele existe, sim). 

Nossa agressividade de animais predadores se oculta sob uma camada de civilização, mas está à espreita – e 

explode num insulto, na perseguição a um adversário que enxovalhamos porque não podemos vencê-lo com honra, ou 

numa bala nada perdida. Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas: uma delas, poderosa e sutil, é a palavra.



Paradoxais são as palavras, que podem ser carícias ou punhais. Minha profissão lida com elas, que desde sempre me 

encantam e me assombram: houve um tempo, recente, em que não podíamos usar a palavra "negro". Tinha de ser 

"afrodescendente", ou cometíamos um crime. Ora, ao mesmo tempo havia uma banda Raça Negra, congressos de 

Negritude... e afinal descobrimos que, em lugar de evitar a palavra, podíamos honrá-la. Lembremos que termos usados 

para agredir também podem ser expressões de afeto. “Meu nego”, “minha neguinha”, podem chamar uma pessoa 

amada, ainda que loura. “Gordo”, tanto usado para bullying, frequentemente é o apelido carinhoso de um amigo, que 

assim vai assinar bilhetes a pessoas queridas. Ao mesmo tempo, palavras como “judeu, turco, alemão” carregam, mais 

do que ignorância, um odioso preconceito. 

De momento está em evidência a agressão racial em campos esportivos: “negro”, “macaco” e outros termos, 

usados como chibata para massacrar alguém, revelam nosso lado pior, que em outras circunstâncias gostaríamos de 

disfarçar – a grosseria, e a nossa própria inferioridade. Nesses casos, como em agressões devidas à orientação sexual, a 

atitude é crime, e precisamos da lei. 

No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical. Me perdoem os seguidores da ideia de 

que até na escola devemos eliminar punições do “sem limites”. Não vale a desculpa habitual de “não foi com má 

intenção, foi no calor da hora, não deem importância”. Temos de nos importar, sim, e de cuidar da nossa turma, grupo, 

comunidade, equipe ou país. Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas. 

“Isso não tem jeito mesmo”, me dizem também. Acho que tem. É possível conviver de forma honrada com o 

diferente: minha família, de imigrantes alemães aqui chegados há quase 200 anos, hoje inclui italianos, negros, 

libaneses, portugueses. Não nos ocorreria amar ou respeitar a uns menos do que a outros: somos todos da velha raça 

humana. Isso ocorre em incontáveis famílias, grupos, povos. Porque são especiais? Não. Simplesmente entenderam que 

as diferenças podem enriquecer. 

Num país que sofre de tamanhas carências em coisas essenciais, não devíamos ter energia e tempo para perseguir 

o outro, causando-lhe sofrimento e vexame, por suas ideias, pela cor de sua pele, formato dos olhos, deuses que venera 

ou pessoa que ama. Nossa energia precisa se devotar a mudanças importantes que o povo reclama. Nestes tempos de 

perseguição, calúnia, impunidade e desculpas tolas, só o rigor da lei pode nos impedir de recair rapidamente na velha 

selvageria. Mudar é preciso.

(LUFT, Lya. 10 de setembro, 2014 – Revista Veja.)

Leia as frases seguintes. Em uma delas há INCORREÇÃO quanto à ortografia das palavras. Assinale-a.

• A) O não preconceito seria bem vindo para que os homens tivessem mais paz no seu dia-a-dia.

• B) O preconceito é arqui-inimigo da paz entre os homens, inquieta os espíritos e promove o desequilíbrio social.

• C) O preconceito é algo tão arraigado no homem que, para alguns, é extremamente penosa a lide com a diversidade.

• D) Medo e preconceito se inter-relacionam desde o surgimento do homem. Urge mudar esse destino a que o homem

está fadado.
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Q3.

Internet e fraude

Alguém duvida que a internet tenha mudado a vida das pessoas? Não, ninguém pode duvidar disso. A internet não 

é apenas um meio de comunicação ou de informação; é um jeito de viver, um novo jeito de viver, e a história do mundo 

vai se dividir em duas fases: AI (antes da Internet) e DI (depois da Internet). 

E ai do AI! A internet subverteu totalmente a milenar ideia de que os mais velhos detêm o conhecimento. Agora, 

são eles que têm de aprender com os jovens, e não o contrário. Um aprendizado que, aliás, funciona: num projeto 

conduzido nos Estados Unidos, adolescentes, orientados por professores de informática, prontificaram-se a dar aulas 

sobre computador e internet para pessoas de idade. Ficaram, os veteranos, melindrados com a situação? Nada disso. 

Antes do treinamento, só 5% sentiam-se à vontade com internet. Depois do treinamento, essa porcentagem subiu para 

80%. O vovô pode, sim, aprender com os netos. Vale para computador, vale para celular, vale até para controle remoto. 

Mas há um lugar em que a internet está causando problemas: a sala de aula. 

No passado, era muito comum os professores pedirem aos alunos que preparassem, em casa, trabalhos sobre 

temas diversos. As pesquisas para isso eram feitas em bibliotecas ou em enciclopédias. No mínimo, os jovens tinham de 

copiar os textos. Agora eles simplesmente podem baixá-los da internet. E podem contar também com o auxílio de 

empresas especializadas, que elaboram até teses de mestrado e de doutorado. A frequência com que isso está 

acontecendo é muito grande; nos Estados Unidos, 50% dos alunos admitem que já recorreram a esse tipo de fraude. Por 

causa disso, surgiu uma nova especialidade, a detecção de fraudes, um método que conta até com um programa de 

computador, o Turnitin, capaz de identificar a cópia. 

Pergunta: será que isso vale a pena? Transformar os professores em êmulos da Polícia Federal será a solução do 

problema? Ou seria melhor pensar sobre as causas desse fenômeno? 

Em primeiro lugar, precisamos nos dar conta de que, como foi dito, copiar os alunos sempre copiaram, só que 

antes faziam isto à mão. Alguém alegará que dessa forma aprendiam alguma coisa, mas trata-se de uma afirmação 

questionável: copiar pode ser simplesmente uma coisa mecânica. O melhor é perguntar: qual deve, afinal, ser a



característica de um trabalho de aluno? A mim a resposta parece óbvia. O trabalho do aluno, como o trabalho de 

qualquer pessoa – como este texto que vocês estão lendo –, deve refletir seu pensamento e suas emoções. Ou seja: o 

trabalho deve ser eminentemente pessoal. Deixem-me dar um exemplo tirado do ensino de medicina. Podemos pedir a 

um aluno que escreva sobre as relações médico-paciente, e aí, sem dúvida, ele encontrará na internet montes de textos 

copiáveis. Ou podemos pedir que descreva um episódio de sua própria vida: uma doença que teve e o papel que o 

médico desempenhou então, com sua avaliação a respeito. Aí não tem como colar. Só a autenticidade resolve. E essa 

autenticidade será extremamente educativa para o aluno. 

Ou seja: a internet nos ensina coisas, sim. Até quando temos de pensar a respeito das armadilhas da internet e de 

como evitá-las.

(SCLIAR, Moacyr. Do jeito que nós vivemos – Belo Horizonte: Editora Leitura, 2007.)

Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas pela mesma razão.

• A) será / aliás / episódio.

• B) alguém / própria / óbvia.

• C) história / até / questionável.

• D) mínimo / mecânica / médico.
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Q4.

Fazer nada

Como a visita de um pássaro nos fez pensar no tempo.

Conseguimos uns dias de folga e fomos passar um tempo cuidando um do outro. No hotel, em Itatiba, deram-nos

o quarto 37, que se abre para um mar de morros verdes, com plantações, pastos, florestas. Fica no piso superior, tem

pé-direito alto e uma varanda abraçada por árvores repletas de pássaros. À noite, entrou pela janela um passarinho.

Minúsculo, branco no peito e na parte inferior da face, preto no dorso e na metade de cima da cabeça. Entrou pelo

quarto, acelerado. Voava junto ao teto e não conseguia baixar até a altura da porta por onde havia entrado. Temíamos

que se machucasse. Apagamos as luzes. Ele se acalmou e parou para descansar no toucador. Pulou em pé, no chão.

Caminhou um pouco, ofegante. Usamos um chapéu para levá-lo à varanda, onde ficou ainda um tempo, refazendo-se.

Depois, vimos que deixou de lembrança um cocozinho na nossa cama. De onde teria vindo essa ave? Qual o

significado do carimbo de passarinho sobre o lençol? Resisti à ideia de lembrar que excremento de pássaro é sinal de

boa fortuna em antigas tradições. Augúrio? Sinal? Ali não havia mistério. Era apenas um bichinho assustado, acelerado

demais. Talvez apenas apavorado por haver entrado em um lugar de onde parecia impossível sair. Mais do que um

significado oculto, sua visita pode é nos inspirar, quem sabe, uma analogia. Quantas vezes o homem não se debate, na

ilusão de que está acuado? Quantas vezes sofre sem perceber que está saturado por estímulos que ele próprio foi

buscar? A sensação de que seu tempo é estrangulado, sem se dar conta de que é ele quem cultiva desassossego para si.

Um amigo, sobrinho de um sábio do interior, costuma usar a imagem da trajetória errática e vã das formigas para

ilustrar a ilusão que acomete o homem em movimentos inócuos e sem sentido, o esforço inútil. Não é à toa que se fale

tanto na necessidade de ir com mais calma.

Afinal, nós nunca aceleramos tanto. Na ilusão de anteciparmos o futuro, roubamos o momento seguinte e

deixamos de vivê-lo. Convivemos sem prestar atenção no outro, respiramos com sofreguidão, comemos sem sentir o

sabor. Fugimos do presente, o único tempo que existe e sobre o qual criamos a referência para um passado

reconstruído na memória e um futuro sonhado. Como parar e fazer nada? Como apenas ser, sem se debater por ter

entrado em uma porta estranha? Há quem não consiga relaxar e, simplesmente, fazer nada. Alguém já disse que fazer

nada não é a completa falta de ação, mas a ação feita com desapego, sem visar resultado para si mesmo. Há algo de

bom em atingir esse momento em que só se é parte da paisagem e não um observador separado. Se ainda quiséssemos

procurar um significado para a visita da pequena ave, poderíamos dizer que ela veio trazer o tema para estas linhas que

você lê agora. Como se nos dissesse: que bom que vocês conseguiram uns dias de folga e vieram aqui, cuidar um do

outro. Sejam bem-vindos a este momento e esqueçam o resto. Fui.

(NOGUEIRA, Paulo. Vida Simples, ed. 37. São Paulo: Abril, 2006. Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/revistas/vidasimples/.

Edições/037/caminho/conteúdo_237474.shtml.)

Considere o trecho a seguir: “ Um amigo, sobrinho de um sábio do interior, costuma usar a imagem [...]” (2º§).

Pode-se afirmar que as vírgulas foram empregadas com a mesma função vista em:

• A) Ontem, segunda-feira, pude convencê-lo a mudar de atitude.

• B) Comandante, estamos todos prontos para iniciar os trabalhos.

• C) Persistindo tal problema, optaremos pela demissão em massa.

• D) Jamais soube o que era ter um lápis, um caderno, uma mochila, uma caneta.
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Q5.

Ortorexia nervosa: o transtorno que mostra que até o saudável, em excesso, é ruim

Tudo começa com o desejo de nos sentirmos bem, comendo apenas alimentos puros, “limpos”.

Até aí, tudo bem. 

Isso nos leva a dizer adeus a certos grupos de alimentos, como grãos, açúcares e produtos animais. No final, a dieta 

se reduz a uma quantidade tão restrita de alimentos que acabamos ficando desnutridos. Esse transtorno tem um nome: 

ortorexia nervosa. 

O termo foi criado em 1997 pelo médico americano Steven Bratman, aliando a palavra para “correto” ■ do 

grego orthos ■ com “apetite” ■ orexis ■ (de onde vem, aliás, a palavra anorexia, ou, sem apetite, transtorno que, muitas 

vezes, é mascarado pela ortorexi(A). 

Embora o objetivo do anoréxico seja perder peso, e o do ortoréxico, ficar saudável, ambos os transtornos 

restringem a alimentação do indivíduo, colocando sua vida em risco. 

No entanto, enquanto a anorexia é reconhecida como um mal, a ortorexia tem a desvantagem de ser uma doença 

“disfarçada de virtude”. 

Uma dieta baseada em alimentos frescos, não industrializados, está longe de ser ruim. O problema é quando isso se 

torna uma obsessão. 

Citando exemplos de dietas que considera preocupantes, Bratman faz alusão a pessoas que têm medo de consumir 

laticínios, ou aquelas que só consomem alimentos crus (por temer que o processo de cozimento dos legumes e verduras 

“destrua seu campo etéreo”). 

“No final, o ortoréxico acaba passando grande parte da sua vida planejando, comprando, preparando e comendo 

seus pratos”, explica Bratman em seu livro Health Food Junkies (em tradução livre, “Viciados em Comida Saudável”). 

Quando escreveu a obra, no final da década de 90, Bratman se referia a hábitos alimentares de pequenos grupos 

de pessoas. 

Quase duas décadas depois, a obsessão com a comida saudável está por toda parte, inclusive no mundo digital. 

Para confirmar esse fato, basta fazer uma busca por #CleanEating no Instagram ou no Twitter. 

Bratman não só deu nome ao transtorno como também foi a primeira pessoa a ser diagnosticada com ele. O 

médico admitiu que se deixou seduzir de tal forma pela “alimentação virtuosa” que se negava a comer legumes mais de 

15 minutos após seu cozimento. 

Mais recentemente, em seu site na internet, ele declarou: “No meu livro de 1997 e em tudo o que tenho escrito até 

agora, venho dizendo que enquanto os anoréxicos desejam ser fracos, os ortoréxicos desejam ser puros”. 

“No entanto, a realidade me obriga a reconhecer que a distinção já não é tão clara. Me parece que uma alta 

porcentagem de ortoréxicos hoje em dia se foca em perder peso.” 

“Como deixou de ser aceitável que uma pessoa magra conte as calorias que consome, muitas pessoas que seriam 

diagnosticadas como anoréxicas falam em ‘comer de maneira saudável’, o que, por coincidência, implica em escolher 

apenas alimentos com baixo teor calórico.” 

“Esses pratos inspirados pelo Instagram, com umas folhas de espinafre, uns grãos de quinoa ■ que estão muito na 

moda, algumas sementes de romã ■ que são lindas ■ são muito bonitos, mas não têm nutrientes suficientes”, disse à 

BBC Miguel Toribio-Mateas, nutricionista e especialista em neurociência clínica. 

“Você termina com uma comida que te dá 200 calorias, o que não é nada em termos energéticos, e sem proteínas. 

Está tudo bem se você tem vontade (de comer assim um dia ou outro), mas se você se recusa a comer o resto da comida 

normal porque acha que ela é suja ou algo que você não pode jamais colocar na sua vida porque vai te fazer mal, há um 

problema”, acrescenta o especialista. 

E se o termo “comida normal” deixa você confuso, o nutricionista faz alusão, por exemplo, a um prato de “peixe 

com batatas”. 

Hoje em dia, há tamanha avalanche de conselhos sobre nutrição e saúde na internet e na mídia que fica difícil 

ignorá-los e lidar com eles. 

“O açúcar, nesse momento, é o demônio. Porque se você o consome com muita frequência, no mínimo ganha um 

pouco de peso. E se (faz isso) descontroladamente, pode desenvolver diabetes (do tipo) 2. Mas de vez em quando, ter a 

flexibilidade mental para poder decidir, ‘hoje vou comer um chocolate’, é importante. E isso é impossível para os 

anoréxicos”, disse Toribio-Mateas. 

Além do problema de ser aceita socialmente, a ortorexia também é tida como doença “do primeiro mundo”, ou 

“das classes privilegiadas” ■ o que não está de todo errado, disse o nutricionista. 

“Se você tem de contar o dinheiro antes de ir às compras, não vai pagar o que cobram pelos alimentos que estão 

na moda e são tidos como ‘limpos’.” 

E acrescentou: “Não é que a romã não seja deliciosa. Mas se você pretende viver dela e de outros poucos produtos 

sobre os quais você leu que possuem alto teor de antioxidantes e nada mais, essa não é uma decisão racional”. 

Toribio-Mateas disse que a maioria dos seus pacientes é mulher. Segundo ele, elas vêm procurar conselhos para 

uma dieta “perfeita”. Ou são arrastadas à clínica pelos familiares ■ já que elas próprias estão convencidas de que não há 

nada de errado. 

“É difícil tratá-las, até porque são muito bem informadas”, explicou. “Tenho uma paciente que só come legumes 

fervidos ou grelhados. Rejeita a carne por causa dos hormônios, rejeita os ovos porque acha que têm gordura demais,



só consome uma quantidade mínima de óleo de coco ■ porque está convencida de que ele ajuda a queimar gordura.” 

“Há mitos que são mais fáceis de derrubar, mas como dizer a alguém que não coma tantos legumes?”, perguntou. 

“Tenho de convencê-la a introduzir (em sua diet(A) outros alimentos que, segundo exames clínicos, estão faltando no seu 

organismo.” 

Finalmente, a ortorexia não implica apenas em uma redução nas opções alimentares do paciente. 

“Os ortoréxicos não podem ir a um restaurante ou bar porque não sabem o que está sendo servido. E não podem ir 

comer na casa de amigos, a não ser que eles também sejam ortoréxicos”, concluiu Toribio-Mateas.

(Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/geral-36657679.)

De acordo com a classe de palavras, assinale a alternativa em que o termo sublinhado está classificado corretamente.

• A) “Embora o objetivo do anoréxico seja perder peso,...” (4º§) – interjeição.

• B) “Mas se você pretende viver dela e de outros poucos produtos...” (22º§) – artigo.

• C) “... faz alusão a pessoas que têm medo de consumir laticínios,...” (7º§) – preposição.

• D) “É difícil tratá-las, até porque são muito bem informadas, explicou.” (24º§) – advérbio.
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Q6.

Internet e fraude

Alguém duvida que a internet tenha mudado a vida das pessoas? Não, ninguém pode duvidar disso. A internet não

é apenas um meio de comunicação ou de informação; é um jeito de viver, um novo jeito de viver, e a história do mundo

vai se dividir em duas fases: AI (antes da Internet) e DI (depois da Internet).

E ai do AI! A internet subverteu totalmente a milenar ideia de que os mais velhos detêm o conhecimento. Agora,

são eles que têm de aprender com os jovens, e não o contrário. Um aprendizado que, aliás, funciona: num projeto

conduzido nos Estados Unidos, adolescentes, orientados por professores de informática, prontificaram-se a dar aulas

sobre computador e internet para pessoas de idade. Ficaram, os veteranos, melindrados com a situação? Nada disso.

Antes do treinamento, só 5% sentiam-se à vontade com internet. Depois do treinamento, essa porcentagem subiu para

80%. O vovô pode, sim, aprender com os netos. Vale para computador, vale para celular, vale até para controle remoto.

Mas há um lugar em que a internet está causando problemas: a sala de aula.

No passado, era muito comum os professores pedirem aos alunos que preparassem, em casa, trabalhos sobre

temas diversos. As pesquisas para isso eram feitas em bibliotecas ou em enciclopédias. No mínimo, os jovens tinham de

copiar os textos. Agora eles simplesmente podem baixá-los da internet. E podem contar também com o auxílio de

empresas especializadas, que elaboram até teses de mestrado e de doutorado. A frequência com que isso está

acontecendo é muito grande; nos Estados Unidos, 50% dos alunos admitem que já recorreram a esse tipo de fraude. Por

causa disso, surgiu uma nova especialidade, a detecção de fraudes, um método que conta até com um programa de

computador, o Turnitin, capaz de identificar a cópia.

Pergunta: será que isso vale a pena? Transformar os professores em êmulos da Polícia Federal será a solução do

problema? Ou seria melhor pensar sobre as causas desse fenômeno?

Em primeiro lugar, precisamos nos dar conta de que, como foi dito, copiar os alunos sempre copiaram, só que

antes faziam isto à mão. Alguém alegará que dessa forma aprendiam alguma coisa, mas trata-se de uma afirmação

questionável: copiar pode ser simplesmente uma coisa mecânica. O melhor é perguntar: qual deve, afinal, ser a

característica de um trabalho de aluno? A mim a resposta parece óbvia. O trabalho do aluno, como o trabalho de

qualquer pessoa – como este texto que vocês estão lendo –, deve refletir seu pensamento e suas emoções. Ou seja: o

trabalho deve ser eminentemente pessoal. Deixem-me dar um exemplo tirado do ensino de medicina. Podemos pedir a

um aluno que escreva sobre as relações médico-paciente, e aí, sem dúvida, ele encontrará na internet montes de textos

copiáveis. Ou podemos pedir que descreva um episódio de sua própria vida: uma doença que teve e o papel que o

médico desempenhou então, com sua avaliação a respeito. Aí não tem como colar. Só a autenticidade resolve. E essa

autenticidade será extremamente educativa para o aluno.

Ou seja: a internet nos ensina coisas, sim. Até quando temos de pensar a respeito das armadilhas da internet e de

como evitá-las.

(SCLIAR, Moacyr. Do jeito que nós vivemos – Belo Horizonte: Editora Leitura, 2007.)

Quanto à classe gramatical das palavras sublinhadas, tem-se a correspondência correta em:

• A) “Só a autenticidade resolve.” (6º§) – advérbio.

• B) “A mim a resposta parece óbvia.” (6º§) – artigo.

• C) “Alguém alegará que dessa forma aprendiam alguma coisa.” (6º§) – pronome relativo.

• D) “Até quando temos de pensar a respeito das armadilhas da internet...” (7º§) – advérbio.
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#PARTIU VIVER?

Sabe o que eu mais acho incrível nas redes sociais?

Como as pessoas acabam se tornando diferentes do que são.

Diferentes mesmo. Todo mundo é bonito, sai de casa

maquiado, com o cabelo certinho, come um prato digno de chef

e leva essa vida de comercial de margarina. Eu tenho perfil em

quase tudo o que é rede, mas também tenho uma teoria que

funciona, pra mim pelo menos: quanto mais ativo você está na

internet, mais chato está seu dia a dia. Sério, eu acredito nisso.

Boa parte das pessoas, nas redes sociais, vive a vida

que queria viver. Dá a impressão de que a internet se

transformou em um trailer do seu dia a dia. Mas qualquer trailer

no cinema parece interessante. Mais do que o filme em si. É só

editar e apagar os defeitinhos com um filtro poderoso.

Eu mesma não vou curtir sair com o cabelo arrepiado em

foto, o problema é acreditar que a vida alheia é assim, 100%

irretocável e divertida. Qualquer pessoa viva experimenta

momentos de tristeza, tédio, preguiça, falta de inspiração,

comida feia no prato, cabelo rebelde, olheira, dúvida sobre um

tema... Supernormal não ser perfeito, não ter uma opinião

formada sobre algo. Anormal mesmo é essa vida plástica que a

gente nota pelo Snapchat, Facebook e Instagram.

(Adaptado de Scherma, Mariana, 01/10/2015. Disponível em:

<www.cronicadodia.com.br/2015/10/partiu-viver-mariana-scher-

ma.html>. Acessado em: 01/10/2015)

A colocação pronominal está correta em:

• A) As pessoas têm dedicado-se a compartilhar fotos de

várias situações.

• B) Ela repara como tornam-se diferentes algumas pessoas nas redes sociais.

• C) A autora parece incomodar-se com algumas postagens nas redes sociais.

• D) Há vários recursos digitais que prestam-se a corrigir

os defeitos das imagens.

• E) Atualmente, as pessoas sempre lembram-se de

sorrir ao serem fotografadas.
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Liberdade e igualdade

O significado tradicional de liberdade – aquele a partir do qual se falava de uma liberdade de culto, ou de 

pensamento, ou de reunião, ou de associação, em sentido geral e específico, de uma liberdade pessoal – era aquele 

relacionado à faculdade de se fazer ou não fazer determinadas coisas não impedido por normas vinculantes; era a 

liberdade entendida como não impedimento, ou liberdade negativa. A esfera da liberdade coincidia com a esfera dos 

comportamentos não regulados, e, portanto, lícitos ou indiferentes. [...] 

A primeira ampliação do conceito de liberdade ocorreu com a passagem da teoria da liberdade como não 

impedimento para a teoria da liberdade como autonomia, quando “liberdade” passou a ser entendida não mais apenas 

como o não ser impedido por normas externas, mas [...] como o obedecer a leis estabelecidas por nós para nós 

mesmos. Com o conceito de autonomia, a liberdade não consiste mais na ausência de leis, mas sim na presença de leis 

internamente desejadas e internamente estabelecidas. [...] 

Também o conceito de igualdade é extremamente amplo e pode ser enriquecido por diferentes conteúdos. Tal 

como ocorreu com a história do direito de liberdade, a história do direito à igualdade também se desenvolveu por



sucessivos enriquecimentos. Dizer que nas relações humanas deve ser aplicado o princípio da igualdade significa muito 

pouco, se não forem especificados ao menos dois aspectos: 1) igualdade em quê? 2) igualdade entre quem? [...] 

Com relação à primeira pergunta, “igualdade em quê? ”, a Declaração Universal (dos Direitos Humanos) responde 

que os seres humanos são iguais “em dignidade e direitos”. A expressão seria extremamente genérica se não devesse 

ser entendida no sentido de que os “direitos” sobre os quais fala são precisamente os direitos fundamentais enunciados 

em seguida. O que na prática significa que os direitos fundamentais enunciados na Declaração devem constituir uma 

espécie de mínimo denominador comum das legislações de todos os países. É como se disséssemos, em primeiro lugar, 

que os seres humanos são livres [...], e posteriormente se acrescenta que são iguais no gozo dessa liberdade. [...] 

Com relação à segunda pergunta, “igualdade entre quem”?, a Declaração responde que, no que se refere aos 

direitos fundamentais, todos os seres humanos são iguais, ou seja, responde afirmando uma igualdade entre todos, e 

não apenas entre os pertencentes a esta ou àquela categoria. Isto significa que, em relação aos direitos fundamentais 

enumerados na declaração, todos os seres humanos devem ser considerados pertencentes à mesma categoria. Como 

tenhamos chegado ao reconhecimento de que os seres humanos, todos os seres humanos, pertencem à mesma 

categoria em relação aos direitos fundamentais cada vez mais amplos, não pode ser nem de longe resumido. Podemos 

dizer, contudo, em linhas gerais, que esse ponto de chegada é a conclusão de um processo histórico de sucessivas 

equiparações diferentes, ou seja, de sucessivas eliminações de discriminações entre indivíduos, que fez desaparecer 

pouco a pouco categorias parciais discriminantes absorvendo-as em uma categoria geral unificadora. [...] A igualdade 

entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual 

eliminação de discriminações, e, portanto, de unificação daquilo que ia sendo reconhecido como idêntico: uma natureza 

comum do homem acima de qualquer diferença de sexo, raça, religião, etc.

(BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000. Adaptado.)

Assinale, a seguir, os segmentos que apresentam verbos conjugados nos mesmos tempo e modo.

• A) “Tal como ocorreu com a história do direito de liberdade [...]” (3º§) / “A expressão seria extremamente genérica [...]” (4º§).

• B) “[...] a liberdade não consiste mais na ausência de leis, (2º§) [...]” / “Também o conceito de igualdade é extremamente amplo [...]” (3º§).

• C) “[...] a história do direito à igualdade também se desenvolveu por sucessivos enriquecimentos.” (3º§) / “[...] se não devesse ser entendida [...]” (4º§).

• D) “A primeira ampliação do conceito de liberdade ocorreu com a passagem da teoria da liberdade [...]” (2º§) / “[...] os seres humanos são iguais ‘em

dignidade e direitos’.” (4º§).
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Q9.

Leia a charge a seguir. 

 

 

(Disponível em: http://blog.segr.com.br/charges/.)  



Os  verbos  são  utilizados  conforme  a  intenção  discursiva  do  enunciador,  podendo  indicar  atitudes  de  certeza,  de  dúvida,  de  ordem  etc. Assinale  a 

alternativa  que  indica  a  ação  enunciativa  expressa  pela  perífrase  verbal  “Estou  tentando”.

• A) Ação verbal finalizada no presente do indicativo.

• B) Ação verbal em processo marcada pelo gerúndio.

• C) Ação verbal a ser realizada no futuro do subjuntivo.

• D) Ação verbal concluída no pretérito perfeito do indicativo.
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Dona Valentina e sua dor

Dona Valentina conseguiu cochilar um pouquinho. O relógio marcava quase cinco da manhã quando ela abriu os

olhos. Estava ligeiramente feliz. Sonhou com as goiabeiras de sua casa na roça; ela, menina, correndo de pés no chão e

brincando com os irmãos que apanhavam goiabas maduras no pé. Goiabas vermelhas, suculentas, sem bichos. O sonho

foi tão real que ela acordou com gostinho de goiaba na boca.

Fazia um pouco de frio porque chovera à noite, chuvinha fina, boba. Porém, dona Valentina era prevenida: levara

na sacola a capa e a sombrinha desmilinguida – mas que ainda serviam. A fila crescera durante a madrugada, e o

falatório dos que acordaram cedo, como ela, misturava-se com o ronco de dois ou três que ainda dormiam.

Fila de hospital até que era divertida – pensava ela. O povo conversava pra passar o tempo; cada um contava suas

doenças; falavam sobre médicos e remédios; a conversa esticava, e aí vinham os assuntos de família, casos de filhos,

maridos, noras e genros. Valia a distração. Mas ruim mesmo era aquela dor nos quadris. Bastou dona Valentina virar-se

na almofada que lhe servia de apoio no muro para a fincada voltar. Ui! De novo!

Dona Valentina já estava acostumada. Afinal, ela e sua dor nas cadeiras já tinham ido e voltado e esperado e

retornado e remarcado naquela fila há quase um ano. O hospital ficava longe; precisava pegar o primeiro ônibus, descer

no centro; andar até o ponto do segundo ônibus; viajar mais meia hora nele; e andar mais quatro quarteirões. Por isso,

no último mês passou a dormir na fila, era mais fácil e mais barato. Ela e sua dor. A almofada velha ajudava; aprendera a

encaixá-la de um jeito sob a coxa e a esticar a perna. Nesta posição meio torta e esquisita, a dor também dormia, dava

um alívio.

O funcionário, sonolento, abriu a porta de vidro; deu um "bom dia" quase inaudível e pediu ordem na calçada:

– Pessoal, respeitem quem chegou primeiro. A fila é deste lado, vamos lá.

Não demorou muito, e a mocinha sorridente, de uniforme branco, passou distribuindo as senhas. Todos gostavam

dela. Alegre, animada, até cumprimentava alguns pelo nome, de tanta convivência. Dona Valentina recebeu a ficha 03,

seria uma das primeiras no atendimento. Quem sabe a coisa resolveria desta vez?

– Senha número três!

Dona Valentina ergueu-se da cadeira com a ajuda de um rapaz e caminhou até a sala. O doutor – jovem, simpático –

cumprimentou-a e pediu que ela se sentasse. Em seguida, correu os olhos pela ficha, fez algumas perguntas sobre a

evolução da dor e os remédios que ela tomava. Daí, preencheu uma nova receita, carimbou e assinou:

– Olha, dona Valentina, vamos mudar a medicação, essa aqui é mais forte. Mas seu caso é mesmo cirúrgico. O

problema é que o hospital não tem condições de fazer a cirurgia de imediato. A senhora sabe: muitos pacientes, falta

verba, equipamento, dinheiro curto...

Ela sentiu um aperto no coração. E um pouco de raiva, raivinha, coisa passageira. Mas o doutor era tão simpático,

de olheiras, de uniforme amarrotado, que ela sorriu, decepcionada:

– Posso marcar meu retorno?

– Claro, claro, fala com a moça da portaria.

Dona Valentina e sua dor pegaram os dois ônibus de volta. Pelo menos a chuva havia parado, um sol gostoso

aquecia seus ombros através da janela. Fazer o quê? – pensava ela. Esperar mais, claro. Quem sabe um dia os

poderosos, os políticos, os engravatados davam um jeito no hospital? E agendavam a cirurgia? E ela se livrava da dor? E

poderia brincar com os netos, carregá-los no colo, sem a maldita fincada nas costas?

De noite, dona Valentina se acomodou no velho sofá esburacado para ver a novela – sua distração favorita que a

fazia se esquecer da dor. No intervalo, veio a propaganda: crianças sorrindo, jovens se abraçando, pessoas felizes de

todo tipo. A voz poderosa do locutor disse à dona Valentina que tudo ia muito bem, que a vida era boa, que o governo

era bonzinho, que trabalhava pelo povo acima de tudo. E que a saúde das pessoas, dos mais pobres, era o mais

importante! E que para todo mundo ficar sabendo, o governo preferiu usar a dinheirama nas propagandas em vez de

comprar remédios ou equipamentos que faltavam no hospital, por exemplo. Questão de prioridade estratégica da área

da Comunicação. O resto poderia esperar – como esperavam, dóceis e conformadas, dona Valentina e sua dor.

(FABBRINI, Fernando. Disponível em: http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/fernando-fabbrini/dona-valentina-e-sua-dor-1.1412175.

Acesso em: 16/12/2016.)

“Pelo menos a chuva havia parado, um sol gostoso aquecia seus ombros através da janela.” (14º§) O verbo haver está

corretamente empregado no trecho anterior. Assinale a alternativa em que seu uso está INCORRETO.

• A) Haverá mudanças em relação à saúde.



• B) Os pacientes houveram do médico a compaixão.

• C) Haviam muitas pessoas à espera de uma consulta.

• D) Os pacientes haviam chegado cedo ao consultório médico.
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Q11.

Fazer nada

Como a visita de um pássaro nos fez pensar no tempo.

Conseguimos uns dias de folga e fomos passar um tempo cuidando um do outro. No hotel, em Itatiba, deram-nos

o quarto 37, que se abre para um mar de morros verdes, com plantações, pastos, florestas. Fica no piso superior, tem

pé-direito alto e uma varanda abraçada por árvores repletas de pássaros. À noite, entrou pela janela um passarinho.

Minúsculo, branco no peito e na parte inferior da face, preto no dorso e na metade de cima da cabeça. Entrou pelo

quarto, acelerado. Voava junto ao teto e não conseguia baixar até a altura da porta por onde havia entrado. Temíamos

que se machucasse. Apagamos as luzes. Ele se acalmou e parou para descansar no toucador. Pulou em pé, no chão.

Caminhou um pouco, ofegante. Usamos um chapéu para levá-lo à varanda, onde ficou ainda um tempo, refazendo-se.

Depois, vimos que deixou de lembrança um cocozinho na nossa cama. De onde teria vindo essa ave? Qual o

significado do carimbo de passarinho sobre o lençol? Resisti à ideia de lembrar que excremento de pássaro é sinal de

boa fortuna em antigas tradições. Augúrio? Sinal? Ali não havia mistério. Era apenas um bichinho assustado, acelerado

demais. Talvez apenas apavorado por haver entrado em um lugar de onde parecia impossível sair. Mais do que um

significado oculto, sua visita pode é nos inspirar, quem sabe, uma analogia. Quantas vezes o homem não se debate, na

ilusão de que está acuado? Quantas vezes sofre sem perceber que está saturado por estímulos que ele próprio foi

buscar? A sensação de que seu tempo é estrangulado, sem se dar conta de que é ele quem cultiva desassossego para si.

Um amigo, sobrinho de um sábio do interior, costuma usar a imagem da trajetória errática e vã das formigas para

ilustrar a ilusão que acomete o homem em movimentos inócuos e sem sentido, o esforço inútil. Não é à toa que se fale

tanto na necessidade de ir com mais calma.

Afinal, nós nunca aceleramos tanto. Na ilusão de anteciparmos o futuro, roubamos o momento seguinte e

deixamos de vivê-lo. Convivemos sem prestar atenção no outro, respiramos com sofreguidão, comemos sem sentir o

sabor. Fugimos do presente, o único tempo que existe e sobre o qual criamos a referência para um passado

reconstruído na memória e um futuro sonhado. Como parar e fazer nada? Como apenas ser, sem se debater por ter

entrado em uma porta estranha? Há quem não consiga relaxar e, simplesmente, fazer nada. Alguém já disse que fazer

nada não é a completa falta de ação, mas a ação feita com desapego, sem visar resultado para si mesmo. Há algo de

bom em atingir esse momento em que só se é parte da paisagem e não um observador separado. Se ainda quiséssemos

procurar um significado para a visita da pequena ave, poderíamos dizer que ela veio trazer o tema para estas linhas que

você lê agora. Como se nos dissesse: que bom que vocês conseguiram uns dias de folga e vieram aqui, cuidar um do

outro. Sejam bem-vindos a este momento e esqueçam o resto. Fui.

(NOGUEIRA, Paulo. Vida Simples, ed. 37. São Paulo: Abril, 2006. Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/revistas/vidasimples/.

Edições/037/caminho/conteúdo_237474.shtml.)

Acerca dos vocábulos que iniciam os 2º e 3º parágrafos pode-se afirmar que indicam, na ordem em que aparecem,

• A) explicação e justificativa.

• B) inclusão de um fato e comprovação deste fato.

• C) aceitação do fato e provocação de concordância.

• D) marco temporal e concordância com a conclusão apresentada.
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Q12.

A tragédia vinha sendo anunciada: desde o começo do ano, Nabiré parecia cansada. Portadora de um cisto no ovário, carrega- 

va seu corpo de 31 anos e 2 toneladas com mais dificuldade. Ainda assim, atravessou aquele 27 de julho em relativa normalidade. 

Comeu feno, caminhou na areia, rolou na poça de lama para proteger-se do sol. Ao fim da tarde, recolheu-se aos seus aposentos – 

uma área fechada no zoológico Dv■r Králové, na República Tcheca. Deitou-se, dormiu – e nunca mais acordou. No dia seguinte, o di- 

retor da instituição descreveria a perda como “terrível”, definindo-a como “um símbolo do declínio catastrófico dos rinocerontes devido 

à ganância humana”. 

Nabiré representava 20% dos rinocerontes-brancos-do-norte ainda vivos. A espécie está extinta na natureza. Dos quatro



remanescentes, três vivem numa reserva ecológica no Quênia, protegidos por homens armados. O restante – uma fêmea chamada 

Nola – mora num zoológico nos Estados Unidos. São todos idosos e, até que se prove o contrário, inférteis. 

Surgido como um adorno que conferia sucesso reprodutivo ao portador (como a juba, no caso do leão), o chifre acabaria por 

selar o destino trágico do paquiderme. Passou a ser usado para tratar diversas doenças na medicina oriental. De nada valeram 

inúmeros estudos científicos mostrando a inocuidade da substância. O chifre virou artigo valiosíssimo no mercado negro da caça. 

Segundo estimativas, no começo do século XX a ordem dos rinocerontes era representada por um plantel de meio milhão de 

animais. Hoje restam apenas 29 mil, divididos em cinco espécies. A que está em estado mais crítico é a subespécie branca-do-norte. 

O rinoceronte-branco-do-norte era endêmico do Congo – país que ainda sofre os efeitos de uma guerra civil iniciada em 1996 

que já deixou um saldo de ao menos 5 milhões de pessoas mortas. Diante desse quadro, não houve quem zelasse pelo animal. 

Nabiré foi um dos quatro rinocerontes-brancos-do-norte nascidos em cativeiro, no próprio zoológico. Após o nascimento de 

Fatu, no mesmo zoológico, quinze anos mais tarde, nenhuma outra fêmea de rinoceronte-branco-do-norte conseguiu engravidar. Por 

isso, em 2009, os quatro rinocerontes-brancos-do-norte que faziam companhia a Nabiré foram levados para um reserva no Quênia. 

Como nem a inseminação artificial tivesse funcionado, havia a esperança última de que um habitat selvagem pudesse surtir algum 

efeito. Porém, não houve resultado. 

Nabiré não viajou com o grupo por ser portadora de uma doença: nasceu com ovário policístico, o que a tornava infértil. “Foi a 

rinoceronte mais doce que tivemos no zoológico”, disse o diretor de projetos internacionais do zoológico. “Nasceu e cresceu aqui. Foi 

como perder um membro da família.” 

Há uma esperança remota de que a espécie ainda seja preservada por fertilização in vitro. “Nossa única esperança é a 

tecnologia”, completou o diretor. “Mas é triste atingir um ponto em que a salvação está em um laboratório. Chegamos tarde. A espécie 

tinha que ter sido protegida na natureza.”

(Adaptado de: KAZ, Roberto. Revista Piauí. Disponível em: http://revistapiaui.estadao.com.br/materia/eramos-cinco)

Nabiré representava 20% dos rinocerontes-brancos-do-norte ainda vivos.

Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será:

• A) representa-se

• B) era representado

• C) são representados

• D) foi representado

• E) eram representados

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

Língua Portuguesa / Conhecimento da língua / Variação linguística: as diversas modalidades do uso da língua

Fonte: AGENTE LEGISLATIVO / Câmara de Nova Friburgo/RJ / 2017 / CONSULPLAN

Q13.

A simplicidade na estrutura da frase e na escolha do vocabulário, a objetividade da frase e a clareza das palavras são requisitos que se impõem na redação das

comunicações oficiais. Há um estilo administrativo, impessoal e solene. São indispensáveis, na correspondência oficial, principalmente correção, clareza e

concisão, como enumera João Luiz Ney, autor de diversas obras sobre redação e comunicação no serviço público. Define, por exemplo, a simplicidade no falar

e escrever como:

• A) Evitar impropriedades e vulgarismos.

• B) Fazer-se rápida e facilmente entendido por todos.

• C) Empregar termos próprios e adequados à expressão de um pensamento.

• D) Usar o mínimo possível de palavras para o máximo possível de informações.
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Noções de Direito Administrativo / Princípios da Administração pública

Fonte: AGENTE LEGISLATIVO / Câmara de Nova Friburgo/RJ / 2017 / CONSULPLAN

Q14.

O princípio administrativo segundo o qual Administração Pública pode controlar seus próprios atos, seja para anulá-los, quando ilegais, ou revogá-los, quando

inconvenientes ou inoportunos, independentemente de revisão pelo Poder Judiciário denomina-se:

• A) Legalidade.

• B) Autotutela.

• C) Especialidade.



• D) Segurança Jurídica.

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

Noções de Direito Administrativo / Administração direta, indireta e fundacional

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - INFORMáTICA - ÁREA APOIO ESPECIALIZADO / TRF 2ª / 2017 / CONSULPLAN

Q15.

A Sociedade de Economia Mista federal XYZ cria empresa subsidiária para exploração de atividade econômica. Com

relação ao regime jurídico a ser aplicado à empresa subsidiária, assinale a alternativa correta.

• A) As subsidiárias não integram a estrutura da Administração Pública, não se submetendo às regras de licitação.

• B) A criação da subsidiária depende de autorização legislativa do Ente Federativo que criou a sociedade de economia

mista.

• C) A proibição de acumulação de cargos e empregos públicos não se estende aos ocupantes de cargos e empregos nas

subsidiárias.

• D) O teto remuneratório constitucional não se aplica aos ocupantes de cargos e empregos das subsidiárias, ainda que

dependentes.
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Noções de Direito Administrativo / Controle da Administração Pública

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ADMINISTRATIVA / TSE / 2012 / CONSULPLAN

Q16.

Sobre o controle administrativo NÃO é correto afirmar que

• A) o Tribunal de Contas é um órgão autônomo, com função  jurisdicional,  com  a  tarefa  fiscalizadora  de  examinar  as 

contas públicas no âmbito de sua jurisdição.

• B) o controle administrativo interno dá■se por homologação,  aprovação,  revogação ou anulação, em que se conferem  os  aspectos  da  legalidade,  da 

conveniência  e  da  oportunidade.

• C) constitui■se  uma  forma  de  controle  externo  da  administração  aquela  efetivada  pelo  Poder  Judiciário, 

quando provocado, por exemplo, por uma ação popular,  ou uma ação civil pública.

• D) uma das formas de controle da administração é o controle  realizado pelos administrados,  cabendo■lhes o direito de 

petição, de certidão e, ainda, ações judiciais.
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Noções de Direito Administrativo / Contrato administrativo

Fonte: AGENTE DE CONTROLE INTERNO / Pref. Imigrantes/ES / 2016 / CONSULPLAN

Q17.

Nos termos da Lei de Licitações e Contratos, é correto afirmar que:

• A) A dispensa de licitação é adotada para os casos de calamidade e emergência, desde que o respectivo contrato tenha duração máxima de 12 meses.

• B) A modalidade licitatória de tomada de preços pode ser adotada para as concessões de direito real de uso estimadas em valor não superior a R$

1.500.000,00.

• C) Os contratos em que o Município estabelece relação de compra e venda de bens imóveis com os Estados e a União operam-se pela modalidade de

inexigibilidade de licitação.

• D) Uma das características do contrato administrativo é a previsão de cláusulas exorbitantes como as que permitem a alteração unilateral do contrato por

parte da administração pública.
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Noções de Direito Administrativo / Serviços públicos

Fonte: PROCURADOR MUNICIPAL / Pref. Ibiraçu/ES / 2015 / CONSULPLAN

Q18.



Nos termos da Lei nº 8.987/1995, é correto afirmar que os contratos relativos à concessão de serviço público

• A) prescindem  de  realização  de  prévio  procedimento  licitatório  que  estabeleça  condições  necessárias  à  prestação  adequada do serviço.

• B) extinguem■se por caducidade quando a retomada do serviço decorrer de motivo de  interesse público, mediante  lei  autorizativa específica.

• C) precedido da execução de obra pública deverão estipular os cronogramas  físico■financeiros de execução das obras  vinculadas à concessão.

• D) deverão  prever  o  emprego  de mecanismos  privados  para  resolução  de  disputas  decorrentes  ou  relacionadas  ao  contrato, inclusive a arbitragem.
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Noções de Direito Administrativo / Bens públicos

Fonte: ADMINISTRADOR / Pref. Sabará/MG / 2017 / CONSULPLAN

Q19.

Em relação à classificação dos bens públicos, assinale a afirmativa correta.

• A) Os bens públicos imóveis desafetados são inalienáveis.

• B) As praias classificam-se como bens públicos de uso especial.

• C) As ruas classificam-se como bens públicos de uso comum do povo.

• D) Os hospitais e postos de saúde classificam-se como bens dominais.
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Noções de Direito Administrativo / Regime constitucional dos servidores públicos civis

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / DPE/RR / 2015 / FCC

Q20.

A expressão agentes públicos é bastante abrangente,

compreendendo categorias sujeitas a distintos regimes jurídicos. Dentre as várias espécies de agentes públicos

inserem-se os servidores públicos estatutários,

• A) que ocupam cargos públicos e os empregados públicos, cujo vínculo é pautado na legislação trabalhista, excluindo-se os servidores temporários, porque

não podem se vincular definitivamente à Administração Pública.

• B) que ocupam cargos públicos, os empregados públicos, cujo vínculo é pautado na legislação trabalhista

e os servidores temporários, contratados por tempo

determinado, para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público.

• C) celetistas e temporários e os agentes políticos, excluindo-se os particulares em colaboração com o

Poder Público, por não manterem com o Poder

Público vínculo empregatício.

• D) que ocupam cargos públicos e os servidores temporários, contratados por tempo determinado, excluindo-se os empregados públicos, por não se

submeterem a concurso público.

• E) celetistas e temporários e os particulares em colaboração com o Poder Público, excluindo-se os agentes

políticos, porque foram investidos por eleição nos

respectivos cargos.
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Noções de Direito Constitucional / A organização dos Poderes / O Poder Legislativo

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Câmara de Nova Friburgo/RJ / 2017 / CONSULPLAN

Q21.

Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por regulamentos especiais, aprovados pelo Plenário. Eventuais reclamações sobre irregularidades nos

serviços administrativos deverão ser encaminhadas à Mesa, para providência em até

• A) cento e vinte dias.

• B) cento e vinte horas.

• C) quarenta e oito dias.

• D) quarenta e oito horas.



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

Noções de Direito Constitucional / A organização dos Poderes / O Processo Legislativo

Fonte: AUXILIAR ADMINISTRATIVO / Câmara de Nova Friburgo/RJ / 2017 / CONSULPLAN

Q22.

Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em

tramitação, tal qual as:

• A) Que abram crédito suplementar.

• B) Com pareceres favoráveis de todas as Comissões.

• C) De iniciativa popular ou de entidades da sociedade civil.

• D) Já aprovadas em turno único, em primeiro ou segundo turno.
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Noções de Direito Constitucional / A organização dos Poderes / O Poder Executivo

Fonte: ANALISTA JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA - SEM ESPECIALIDADE / TRF 2ª / 2017 / CONSULPLAN

Q23.

“O Presidente de determinada autarquia federal delega

parte de suas competências ao Conselho de

Administração, tendo em vista motivos de índole

econômica.” Sobre a hipótese, é correto afirmar que a

delegação de competência

• A) não é possível, uma vez que não há subordinação

hierárquica entre ambos os órgãos da autarquia

federal.

• B) é possível, salvo com relação a atos de gestão

contratual que sejam de competência privativa do

Presidente.

• C) é possível, inclusive quanto aos atos de gestão

patrimonial que sejam de competência privativa do

Presidente.

• D) não é possível, uma vez que somente motivos de

índole técnica, social ou jurídica podem ser motivo de

delegação de competência.
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Raciocínio Lógico / Lógica dedutiva; Lógica indutiva; Lógica da Argumentação

Fonte: TéCNICO JUDICIáRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA / TRT 11ª / 2017 / FCC

Q24.

A frase que corresponde à negação lógica da afirmação: Se o número de docinhos encomendados não foi o suficiente, então a

festa não acabou bem, é

• A) Se o número de docinhos encomendados foi o suficiente, então a festa acabou bem.

• B) O número de docinhos encomendados não foi o suficiente e a festa acabou bem.

• C) Se a festa não acabou bem, então o número de docinhos encomendados não foi o suficiente.

• D) Se a festa acabou bem, então o número de docinhos encomendados foi o suficiente.

• E) O número de docinhos encomendados foi o suficiente e a festa não acabou bem.

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

Raciocínio Lógico / Relações

Fonte: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / Pref. Sabará/MG / 2017 / CONSULPLAN



Q25.

Adriana resolveu alguns problemas de química de uma lista composta por problemas de grau de dificuldade I e II.

Considere que ela resolveu 8 problemas de grau I e 5 problemas de grau II gastando, para isso, 54 minutos. Em

seguida, ela resolveu 6 problemas de grau I e 2 problemas de grau II gastando 30 minutos. Se ainda faltam um

exercício de cada tipo para terminar a lista, quantos minutos Adriana gastará para resolver esses dois últimos

exercícios?

• A) 6 minutos.

• B) 9 minutos.

• C) 10 minutos.

• D) 12 minutos.
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