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PORTUGUÊS 

 

01 CEBRASPE  

Texto 

Nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os 

bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns 

cada vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da 

sua casa ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à 

infraestrutura. 

As castanholas, também conhecidas como sete-copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio 

de Janeiro, mas demonizadas em outras regiões menos urbanizadas, como no Pará, por exemplo, sob o 

argumento de que “A raiz dela cresce demais” ou de que “Vai quebrar a calçada”. Árvores com raízes 

robustas e que crescem por grandes distâncias são acusadas de destruir a pavimentação, ao passo que 

aquelas de raízes reduzidas caem com facilidade. 

As espécies de crescimento rápido são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização 

exageradamente tementes à infraestrutura. Todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer, a 

vida passa ligeiramente e todos querem ver a tão sonhada arborização avançada. Não podem ficar muito 

altas, especificam os técnicos, nem derrubar muitas folhas. Se derrubarem frutos grandes, como mangas, 

por exemplo, nem pensar! Podem amassar a lataria de um carro! Flores e pequenos frutos podem 

manchar a pintura! Há também aquelas árvores que atraem morcegos. Melhor não! Espinhos estão fora 

de questão. E se alguém se machuca? Na autobiografia de Woody Allen, ele afirma algo interessante: 

mais do que os outros, o inferno é o gosto dos outros. 

A expectativa é que, nas próximas décadas, a temperatura das cidades suba consideravelmente devido 

às mudanças climáticas globais. Nesse contexto, é muito bem-vinda qualquer sombra que venha a reduzir 

a temperatura do asfalto, da calçada ou de uma parede. O canto dos pássaros e dos insetos e o colorido 

das flores também têm importante papel na qualidade de vida dos cidadãos, comprovadamente reduzindo 

o estresse e o risco de depressão. Esses são outros benefícios da arborização que, geralmente, não são 

incluídos no contexto técnico, mas que devem ser mais bem pesados na equação dos riscos e benefícios 

da arborização. 

Rodolfo Salm. Cadê a árvore que estava aqui?, 19/2/2021. Internet: <www.correiocidadania.com.br> (com 

adaptações). 

A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item.  

Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão “por serem”, ao final do 

primeiro parágrafo, poderia ser substituída por por que eram. 

02 CEBRASPE Texto CB2A1-I 

As mãos que criam, criam o quê? 

A ancestralidade de dona Irinéia mostra-se presente em suas peças feitas com o barro vermelho da sua 

região. São cabeças, figuras humanas, entre outras esculturas que narram, por meio da forma moldada 

no barro, episódios históricos, lutas e conquistas vividos pelos moradores de sua comunidade e do 

Quilombo de Palmares. 



 

 

 

Um exemplo é a escultura que representa pessoas em cima de uma jaqueira e que se tornou uma peça 

muito conhecida de dona Irinéia. A jaqueira se tornou objeto de memória, pois remonta a uma enchente, 

durante a qual ela e suas três irmãs ficaram toda a noite em cima da árvore, esperando a água baixar. 

O manejo da matéria-prima é feito com a retirada do barro que depois é pisoteado, amassado e moldado. 

As peças são então queimadas, e ganham uma coloração naturalmente avermelhada. Irinéia Rosa Nunes 

da Silva é uma das mais reconhecidas artistas da cerâmica popular brasileira. A história de dona Irinéia, 

mestra artesã do Patrimônio Vivo de Alagoas desde 2005, está entrelaçada com a história do povoado 

quilombola Muquém, onde nasceu em 1949. O povoado pertence ao município de 

União dos Palmares, na zona da mata alagoana, e se encontra próximo à serra da Barriga que carrega 

forte simbolismo, pois é a terra do Quilombo dos Palmares. 

Por volta dos vinte anos, dona Irinéia começou a ajudar sua mãe no sustento da família, fazendo panelas 

de barro. Entretanto, o costume de fazer promessas aos santos de quem se é devoto, quando se está 

passando por alguma provação ou doença, fez surgir para a artesã outras encomendas. Quando a graça 

é alcançada, costuma-se levar a parte do corpo curado representado em uma peça de cerâmica, como 

agradecimento para o santo. Foi assim que dona Irinéia começou a fazer cabeças, pés e assim por diante. 

Até que um dia, uma senhora que sofria com uma forte dor de cabeça encomendou da ceramista uma 

cabeça, pois ia fazer uma promessa ao seu santo devoto. A senhora alcançou sua graça, o que fez com 

que dona Irinéia ficasse ainda mais conhecida na região. Chegou, inclusive, ao conhecimento do 

SEBRAE de Alagoas, que foi até dona Irinéia e ofereceu algumas capacitações que abriram mais 

possibilidades de produção para a ceramista. O número de encomendas foi aumentando e, com ele, sua 

imaginação e criatividade que fizeram nascer objetos singulares. 

Em Muquém, vivem cerca de quinhentas pessoas que contam com um posto de saúde, uma escola e a 

casa de farinha, onde as mulheres se reúnem para moer a mandioca, alimento central na comunidade, 

assim como de tantos outros quilombos no Nordeste. No dia a dia do povoado, o trabalho com o barro 

também preenche o tempo de muitas mulheres e alguns homens que se dedicam à produção de cerâmica, 

enquanto ensinam as crianças a mexer com a terra, produzindo pequenos bonecos. 

Internet: <www.artesol.org.br> (com adaptações). 

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto CB2A1-I, julgue o item seguinte. 

O emprego do acento nas palavras “número” e “cerâmica” justifica-se com base na mesma regra de 

acentuação. 

03 CEBRASPE Texto para o item. 

De mim, pessoa, vivo para a minha mulher, que tudo modo-melhor merece, e para a devoção. Bemquerer 

de minha mulher foi que me auxiliou, rezas dela, graças. Amor vem de amor. Digo. Em Diadorim, penso 

também — mas Diadorim é a minha neblina. 

[...] 

Diadorim e eu, nós dois. A gente dava passeios. Com assim, a gente se diferenciava dos outros — porque 

jagunço não é muito de conversa continuada nem de amizades estreitas: a bem eles se misturam e 

desmisturam, de acaso, mas cada um é feito um por si. De nós dois juntos, ninguém nada não falava. 

Tinham a boa prudência. Dissesse um, caçoasse, digo — podia morrer. Se acostumavam de ver a gente 

parmente. Que nem mais maldavam. E estávamos conversando, perto do rego — bicame de velha 

fazenda, onde o agrião dá flor. Desse lusfús, ia escurecendo. Diadorim acendeu um foguinho, eu fui 

buscar sabugos. Mariposas passavam muitas, por entre as nossas caras, e besouros graúdos esbarravam. 



 

 

 

Puxava uma brisbisa. O ianso do vento revinha com o cheiro de alguma chuva perto. E o chiim dos grilos 

ajuntava o campo, aos quadrados. Por mim, só, de tantas minúcias, não era o capaz de me alembrar, não 

sou de à parada pouca coisa; mas a saudade me alembra. Que se hoje fosse. Diadorim me pôs o rastro 

dele para sempre em todas essas quisquilhas da natureza. Sei como sei. Som como os sapos sorumbavam. 

Diadorim, duro sério, tão bonito, no relume das brasas. Quase que a gente não abria boca; mas era um 

delém que me tirava para ele — o irremediável extenso da vida. Por mim, não sei que tontura de vexame, 

com ele calado eu a ele estava obedecendo quieto.  

João Guimarães Rosa. Grande sertão: veredas. 19.a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, p. 40-5 (com adaptações). 

A respeito dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto de João Guimarães Rosa, julgue o item a 

seguir. 

O prefixo presente em “desmisturam” tem a função de reforçar a ideia do verbo que acompanha. 

04 CEBRASPE A comunicação tem-se transformado em um setor estratégico da economia, da política 

e da cultura. Da guerra, ela sempre o foi. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias 

bélicas tem aumentado no correr de milênios. 

No século VII a.C., o chinês Sun Tzu, em A arte da guerra, dizia que “toda guerra é embasada em 

dissimulação”, referindo-se à distribuição de informações falsas. Contudo, quem mais desenvolveu esse 

conceito foi o general prussiano Carl von Clausewitz, em seu amplo tratado Da guerra (Vom Kriege), 

publicado em 1832. No capítulo VI, Clausewitz afirma: “Grande parte das notícias recebidas na guerra 

é contraditória, uma parte ainda maior é falsa e a maior parte de todas é incerta. Em suma, a maioria das 

notícias é falsa, e o medo do ser humano reforça a mentira e a inverdade. As pessoas conscientes que 

seguem as insinuações alheias tendem a permanecer indecisas no lugar; acreditam ter encontrado as 

circunstâncias distintas do que imaginavam. Na guerra, tudo é incerto, e os cálculos devem ser feitos 

com meras grandezas variáveis. Eles direcionam a observação apenas para magnitudes materiais, 

enquanto todo o ato de guerra está imbuído de forças e efeitos espirituais”. 

Trata-se de desinformar, e não de informar. A desinformação é a informação falsa, incompleta, 

desorientadora. É propagada para enganar um público determinado. Seu fim último é o isolamento do 

inimigo em um conflito concreto, é o de mantê-lo em um cerco informativo. Os nazistas levaram essa 

estratégia do engano quase à perfeição. 

Atualmente, pratica-se tanto o cerco econômico, militar e diplomático quanto o informativo. Já não se 

trata apenas de isolar o inimigo. As novas tecnologias permitem aos militares intervir nos conflitos 

bélicos a distância, direcionando até mesmo os foguetes com a ajuda de GPS, a partir de um satélite. A 

telecomunicação militar apoiada em satélites e a eletrônica determinarão as guerras do futuro imediato. 

Fala-se já de bombas eletrônicas (E) que podem paralisar estabelecimentos neurais da sociedade 

moderna, como hospitais, centrais elétricas, oleodutos etc., destruindo os seus circuitos eletrônicos. 

Parece que hoje já se pode fazer a guerra sem bombas atômicas. As bombas E do tipo FCG (flux 

compression generator — gerador de compressão de fluxo), cujo emprego não está limitado às grandes 

potências bélicas, têm o mesmo efeito e fazem parte dos arsenais de alguns exércitos, e consistem em 

comprimir, mediante uma explosão, um campo eletromagnético, como um raio, sem os custos, os efeitos 

colaterais ou o enorme alcance de um dispositivo de pulso eletromagnético nuclear. 

Vicente Romano. Presente e futuro imediato das telecomunicações. 

São Paulo em Perspectiva. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações). 

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto CB4A1-I, julgue o próximo item. 



 

 

 

No segundo parágrafo, na citação do general prussiano Carl von Clausewitz, o adjetivo ‘contraditória’, 

em ‘Grande parte das notícias recebidas na guerra é contraditória’, expressa, em tom pejorativo, um 

atributo do termo ‘guerra’ 

05 CEBRASPE Texto para o item. 

Leito de folhas verdes 

Por que tardas, Jatir, que tanto a custo 

À voz do meu amor moves teus passos? 

Da noite a viração, movendo as folhas, 

Já nos cimos do bosque rumoreja. 

Eu sob a copa da mangueira altiva 

Nosso leito gentil cobri zelosa 

Com mimoso tapiz de folhas brandas, 

Onde o frouxo luar brinca entre flores. 

Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco, 

Já solta o bogari mais doce aroma! 

Como prece de amor, como estas preces, 

No silêncio da noite o bosque exala. 

Brilha a lua no céu, brilham estrelas, 

Correm perfumes no correr da brisa, 

A cujo influxo mágico respira-se 

Um quebranto de amor, melhor que a vida! 

A flor que desabrocha ao romper d’alva 

Um só giro do sol, não mais, vegeta: 

Eu sou aquela flor que espero ainda 

Doce raio do sol que me dê vida. 

Sejam vales ou montes, lago ou terra, 

Onde quer que tu vás, ou dia ou noite, 

Vai seguindo após ti meu pensamento; 

Outro amor nunca tive: és meu, sou tua! 

Meus olhos outros olhos nunca viram, 

Não sentiram meus lábios outros lábios, 

Nem outras mãos, Jatir, que não as tuas 



 

 

 

A arazoia na cinta me apertaram. 

Do tamarindo a flor jaz entreaberta, 

Já solta o bogari mais doce aroma; 

Também meu coração, como estas flores, 

Melhor perfume ao pé da noite exala! 

Não me escutas, Jatir! nem tardo acodes 

À voz do meu amor, que em vão te chama! 

Tupã! lá rompe o sol! do leito inútil 

A brisa da manhã sacuda as folhas! 

Gonçalves Dias. Últimos cantos. Ed. 1851, p. 11. Internet: <www.digital.bbm.usp.br> (com adaptações). 

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do poema de Gonçalves Dias, julgue o item a seguir. 

Os adjetivos “gentil” e “zelosa”, no verso 6, caracterizam o eu lírico. 

06 CEBRASPE Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas promulgava a 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH). Era uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas guerras 

mundiais, mas não só isso. Era o estabelecimento de um ideário arduamente construído durante pelo 

menos 2.500 anos visando garantir, para qualquer ser humano, em qualquer país e sob quaisquer 

circunstâncias, condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambiente de respeito e paz, 

igualdade e liberdade. 

O caráter universal constituiu-se em uma das principais novidades do documento, além da abrangência 

de sua temática, uma vez que países individualmente já haviam emitido peças de princípios ou textos 

legais firmando direitos fundamentais inerentes à condição humana. O caso mais célebre é o da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, firmada em outubro de 1789 pela França 

revolucionária. 

Com um preâmbulo e 30 artigos que tratam de questões como a liberdade, a igualdade, a dignidade, a 

alimentação, a moradia, o ensino, a DUDH é hoje o documento mais traduzido no mundo — já alcança 

500 idiomas e dialetos. Tanto inspirou outros documentos internacionais e sistemas com o mesmo fim 

quanto penetrou nas constituições de novos e velhos países por meio do instituto dos princípios e direitos 

fundamentais. Na Constituição Brasileira de 1946, os direitos fundamentais já eram consignados, mas é 

na Carta de 1988 que se assinala a “prevalência dos direitos humanos”. 

Internet: <www.senado.leg.br> (com adaptações). 

Tendo como referência o texto precedente, que trata da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH), promulgada pela ONU em 1948, julgue o item a seguir. 

As formas verbais “promulgava” e “Era” expressam ações que se repetiam no passado. 

07 CEBRASPE Texto 

Nossas cidades estão perdendo suas árvores rapidamente, mas até nisso somos um país desigual. Os 

bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados, alguns 

cada vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da 



 

 

 

sua casa ou do seu trabalho por serem supostamente inadequadas, para não causarem danos à 

infraestrutura. 

As castanholas, também conhecidas como sete-copas, são uma espécie extremamente abundante no Rio 

de Janeiro, mas demonizadas em outras regiões menos urbanizadas, como no Pará, por exemplo, sob o 

argumento de que “A raiz dela cresce demais” ou de que “Vai quebrar a calçada”. Árvores com raízes 

robustas e que crescem por grandes distâncias são acusadas de destruir a pavimentação, ao passo que 

aquelas de raízes reduzidas caem com facilidade. 

As espécies de crescimento rápido são as que mais assustam os técnicos responsáveis pela arborização 

exageradamente tementes à infraestrutura. Todavia, as outras demoram uma eternidade para crescer, a 

vida passa ligeiramente e todos querem ver a tão sonhada arborização avançada. Não podem ficar muito 

altas, especificam os técnicos, nem derrubar muitas folhas. Se derrubarem frutos grandes, como mangas, 

por exemplo, nem pensar! Podem amassar a lataria de um carro! Flores e pequenos frutos podem 

manchar a pintura! Há também aquelas árvores que atraem morcegos. Melhor não! Espinhos estão fora 

de questão. E se alguém se machuca? Na autobiografia de Woody Allen, ele afirma algo interessante: 

mais do que os outros, o inferno é o gosto dos outros. 

A expectativa é que, nas próximas décadas, a temperatura das cidades suba consideravelmente devido 

às mudanças climáticas globais. Nesse contexto, é muito bem-vinda qualquer sombra que venha a reduzir 

a temperatura do asfalto, da calçada ou de uma parede. O canto dos pássaros e dos insetos e o colorido 

das flores também têm importante papel na qualidade de vida dos cidadãos, comprovadamente reduzindo 

o estresse e o risco de depressão. Esses são outros benefícios da arborização que, geralmente, não são 

incluídos no contexto técnico, mas que devem ser mais bem pesados na equação dos riscos e benefícios 

da arborização. 

Rodolfo Salm. Cadê a árvore que estava aqui?, 19/2/2021. Internet: <www.correiocidadania.com.br> (com 

adaptações). 

A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o próximo item. 

No primeiro período do texto, a conjunção “mas” introduz uma ressalva à afirmação de que “Nossas 

cidades estão perdendo suas árvores rapidamente”. 

08 CEBRASPE A comunicação tem-se transformado em um setor estratégico da economia, da política 

e da cultura. Da guerra, ela sempre o foi. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias 

bélicas tem aumentado no correr de milênios. 

No século VII a.C., o chinês Sun Tzu, em A arte da guerra, dizia que “toda guerra é embasada em 

dissimulação”, referindo-se à distribuição de informações falsas. Contudo, quem mais desenvolveu esse 

conceito foi o general prussiano Carl von Clausewitz, em seu amplo tratado Da guerra (Vom Kriege), 

publicado em 1832. No capítulo VI, Clausewitz afirma: “Grande parte das notícias recebidas na guerra 

é contraditória, uma parte ainda maior é falsa e a maior parte de todas é incerta. Em suma, a maioria das 

notícias é falsa, e o medo do ser humano reforça a mentira e a inverdade. As pessoas conscientes que 

seguem as insinuações alheias tendem a permanecer indecisas no lugar; acreditam ter encontrado as 

circunstâncias distintas do que imaginavam. Na guerra, tudo é incerto, e os cálculos devem ser feitos 

com meras grandezas variáveis. Eles direcionam a observação apenas para magnitudes materiais, 

enquanto todo o ato de guerra está imbuído de forças e efeitos espirituais”. 

Trata-se de desinformar, e não de informar. A desinformação é a informação falsa, incompleta, 

desorientadora. É propagada para enganar um público determinado. Seu fim último é o isolamento do 

inimigo em um conflito concreto, é o de mantê-lo em um cerco informativo. Os nazistas levaram essa 

estratégia do engano quase à perfeição. 



 

 

 

Atualmente, pratica-se tanto o cerco econômico, militar e diplomático quanto o informativo. Já não se 

trata apenas de isolar o inimigo. As novas tecnologias permitem aos militares intervir nos conflitos 

bélicos a distância, direcionando até mesmo os foguetes com a ajuda de GPS, a partir de um satélite. A 

telecomunicação militar apoiada em satélites e a eletrônica determinarão as guerras do futuro imediato. 

Fala-se já de bombas eletrônicas (E) que podem paralisar estabelecimentos neurais da sociedade 

moderna, como hospitais, centrais elétricas, oleodutos etc., destruindo os seus circuitos eletrônicos. 

Parece que hoje já se pode fazer a guerra sem bombas atômicas. As bombas E do tipo FCG (flux 

compression generator — gerador de compressão de fluxo), cujo emprego não está limitado às grandes 

potências bélicas, têm o mesmo efeito e fazem parte dos arsenais de alguns exércitos, e consistem em 

comprimir, mediante uma explosão, um campo eletromagnético, como um raio, sem os custos, os efeitos 

colaterais ou o enorme alcance de um dispositivo de pulso eletromagnético nuclear. 

Vicente Romano. Presente e futuro imediato das telecomunicações. 

São Paulo em Perspectiva. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações). 

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto CB4A1-I, julgue o próximo item. 

Os dois primeiros períodos do primeiro parágrafo compõem uma relação de causa e consequência, de 

modo que seria correto uni-los em um só período, empregando-se uma conjunção causal, como já que, 

imediatamente antes de “Da guerra”, desde que feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas e 

de pontuação. 

09 CEBRASPE A comunicação tem-se transformado em um setor estratégico da economia, da política 

e da cultura. Da guerra, ela sempre o foi. A inclusão da informação e da comunicação nas estratégias 

bélicas tem aumentado no correr de milênios. 

No século VII a.C., o chinês Sun Tzu, em A arte da guerra, dizia que “toda guerra é embasada em 

dissimulação”, referindo-se à distribuição de informações falsas. Contudo, quem mais desenvolveu esse 

conceito foi o general prussiano Carl von Clausewitz, em seu amplo tratado Da guerra (Vom Kriege), 

publicado em 1832. No capítulo VI, Clausewitz afirma: “Grande parte das notícias recebidas na guerra 

é contraditória, uma parte ainda maior é falsa e a maior parte de todas é incerta. Em suma, a maioria das 

notícias é falsa, e o medo do ser humano reforça a mentira e a inverdade. As pessoas conscientes que 

seguem as insinuações alheias tendem a permanecer indecisas no lugar; acreditam ter encontrado as 

circunstâncias distintas do que imaginavam. Na guerra, tudo é incerto, e os cálculos devem ser feitos 

com meras grandezas variáveis. Eles direcionam a observação apenas para magnitudes materiais, 

enquanto todo o ato de guerra está imbuído de forças e efeitos espirituais”. 

Trata-se de desinformar, e não de informar. A desinformação é a informação falsa, incompleta, 

desorientadora. É propagada para enganar um público determinado. Seu fim último é o isolamento do 

inimigo em um conflito concreto, é o de mantê-lo em um cerco informativo. Os nazistas levaram essa 

estratégia do engano quase à perfeição. 

Atualmente, pratica-se tanto o cerco econômico, militar e diplomático quanto o informativo. Já não se 

trata apenas de isolar o inimigo. As novas tecnologias permitem aos militares intervir nos conflitos 

bélicos a distância, direcionando até mesmo os foguetes com a ajuda de GPS, a partir de um satélite. A 

telecomunicação militar apoiada em satélites e a eletrônica determinarão as guerras do futuro imediato. 

Fala-se já de bombas eletrônicas (E) que podem paralisar estabelecimentos neurais da sociedade 

moderna, como hospitais, centrais elétricas, oleodutos etc., destruindo os seus circuitos eletrônicos. 

Parece que hoje já se pode fazer a guerra sem bombas atômicas. As bombas E do tipo FCG (flux 

compression generator — gerador de compressão de fluxo), cujo emprego não está limitado às grandes 

potências bélicas, têm o mesmo efeito e fazem parte dos arsenais de alguns exércitos, e consistem em 



 

 

 

comprimir, mediante uma explosão, um campo eletromagnético, como um raio, sem os custos, os efeitos 

colaterais ou o enorme alcance de um dispositivo de pulso eletromagnético nuclear. 

Vicente Romano. Presente e futuro imediato das telecomunicações. 

São Paulo em Perspectiva. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações). 

Com relação aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto CB4A1-I, julgue o próximo item. 

No segundo período do segundo parágrafo do texto, o vocábulo “Contudo” introduz uma ressalva. 

10 CEBRASPE A atividade política, para os antigos, estava associada à prática das virtudes e à busca 

por uma ordem moral duradoura. A corrupção, por sua vez, era identificada com vícios como a ambição, 

a ganância pelo poder, a covardia etc., ou seja, tudo aquilo que causa caos social, desordem e violência. 

Essa noção de corrupção associada ao desvirtuamento e à falta de cuidado com o bem comum 

atravessaria a Idade Média e chegaria até o início da modernidade com os teóricos políticos do 

Renascimento. Contudo, com a ampliação das relações comerciais decorrentes das grandes navegações, 

o crescimento urbano, o advento da indústria, a ascensão da burguesia como classe política — por meio 

de revoluções como a inglesa (1640-1668) e a francesa (1789-1799) —, o sistema político começou a 

ser pensado de forma diferente. 

A concepção antiga das virtudes como guias da política não funcionava mais na modernidade. Era 

necessária uma concepção de política que levasse em conta os interesses individuais e as ambições, que 

faziam parte do mundo moderno. Mas como fazer isso sem deixar que tais interesses e ambições 

degenerassem o sistema político? Montesquieu foi quem ofereceu o melhor modelo, que, em grande 

parte, ainda se faz presente até hoje nos regimes democráticos. 

Segundo Montesquieu, para que os interesses pessoais dos governantes não triunfassem sobre o bem 

público e para que o corpo político não se corrompesse, seriam necessárias as leis positivas, isto é, um 

conjunto de medidas jurídicas que se ajustassem à realidade dos interesses de determinada sociedade e 

impusesse controle sobre ela, sendo capaz de intermediar os homens e suas necessidades. 

Esse modelo foi seguido pelas democracias liberais do século XIX. No entanto, desde a transição do 

século XIX para o século XXI, o mundo ficou cada vez mais integrado, tanto econômica quanto 

politicamente, sobretudo após as guerras mundiais. Essa integração, apesar de ter trazido inúmeros 

benefícios, também trouxe grandes dificuldades. 

Internet: <https://brasilescola.uol.com.br> (com adaptações). 

Julgue o item que se segue, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto anterior. 

No segundo parágrafo, o emprego de “Contudo” indica que as informações do segundo período 

expressam adversidade em relação às ideias apresentadas no primeiro período. 

GABARITOS PORTUGUÊS 
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 

01 CEBRASPE Acerca do conceito de ato administrativo, julgue o item a seguir. 

Ato administrativo é aquele que decorre de acontecimentos naturais que independam do ser humano. 

02 CEBRASPE Com relação a conceitos e disposições inerentes ao direito administrativo, julgue o item 

subsequente. 

Não há na doutrina majoritária quaisquer distinções entre os conceitos de atos administrativos, fatos 

administrativos e atos da administração, uma vez que todos eles produzem efeitos administrativos. 

03 CEBRASPE Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, 

julgue o item a seguir. 

Em razão do princípio da tipicidade, é vedado à administração celebrar contratos inominados. 

04 CEBRASPE No que tange aos atos administrativos, julgue o item seguinte. 

Nas situações de silêncio administrativo, duas soluções podem ser adotadas na esfera do direito 

administrativo. A primeira está atrelada ao que a lei determina em caso de ato de conteúdo vinculado. A 

segunda, por sua vez, ocorre no caso de ato de caráter discricionário, em que o interessado tem o direito 

de pleitear em juízo que se encerre a omissão ou que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, 

evitando, dessa forma, a omissão da administração. 

05 CEBRASPE A respeito da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro 

(PGE/RJ), do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

dos atos administrativos e do controle e responsabilização da administração, julgue o item que se segue. 

Motivo é o pressuposto de fato ou de direito que fundamenta o ato administrativo. 

06 CEBRASPE Acerca do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos, 

julgue o item a seguir. 

A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo, nesse aspecto, 

liberdade de opção para a autoridade administrativa. 

07 CEBRASPE Acerca de atos administrativos e de contratos administrativos, julgue o item a seguir. 

A competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo e, em princípio, irrenunciável, 

porém sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação ou avocação de competências 

legalmente admitidas. 

08 CEBRASPE Julgue o item que se segue, a respeito dos atos da administração pública. 

Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, bem como todos os 

atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de 

veracidade e de legitimidade, respectivamente. 

09 CEBRASPE Acerca dos atos administrativos, julgue o item. 

A imperatividade do ato administrativo prevê que a administração pública, para executar suas decisões, 

não necessita submeter sua pretensão ao Poder Judiciário. 

10 CEBRASPE A respeito da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro 

(PGE/RJ), do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, 

dos atos administrativos e do controle e responsabilização da administração, julgue o item que se segue. 



 

 

 

O ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública em razão da 

imperatividade. 

GABARITOS: NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 

 

01 CEBRASPE Com base na Constituição Federal de 1988 (CF), julgue o item a seguir. 

Os direitos e as garantias fundamentais previstos pela CF têm aplicabilidade direta, imediata e integral. 

02 CEBRASPE A respeito das dimensões dos direitos fundamentais e de seus destinatários, julgue o 

item a seguir. 

As dimensões negativa e prestacional dos direitos sociais deixam de ser oponíveis às relações entre 

particulares à medida que o Estado cumpre seu papel de provedor. 

03 CEBRASPE Acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal de 1988 (CF), 

julgue o item a seguir. 

Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no 

território nacional, mas não às pessoas jurídicas, por falta de previsão constitucional expressa. 

04 CEBRASPE A respeito dos direitos fundamentais, julgue o item a seguir. 

Em decorrência do princípio da igualdade, é vedado ao legislador elaborar norma que dê tratamento 

distinto a pessoas diversas. 

05 CEBRASPE Com relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item que se segue. 

Embora não haja menção expressa no texto da CF, determinados direitos e garantias fundamentais 

poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. 

06 CEBRASPE Com pertinência à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), ao Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e ao que dispõe a Constituição Federal de 1988, julgue o 

item que se segue.  

Constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura, o 

tráfico ilícito de entorpecentes, de animais silvestres, de minerais preciosos, de madeiras nobres e de 

material genético, o terrorismo e o bioterrorismo, os crimes hediondos, a ação de grupos armados, civis 

ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, a prática do racismo, do especismo 

e do ecocídio. 

07 CEBRASPE À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca de direitos e 

garantias fundamentais. 

A manifestação do pensamento é livre, sendo garantido, também, o anonimato. 

08 CEBRASPE Julgue o item que se segue, pertinente à organização político-administrativa do Estado 

e aos direitos e garantias constitucionais. 

Para satisfazer a exigência constitucional de prévio aviso relativamente ao direito de reunião, o grupo 

interessado em realizar manifestação em local público poderá divulgá-la nas redes sociais, sem a 

necessidade de uma notificação formal aos órgãos públicos, desde que a veiculação da informação 

permita ao poder público zelar para que o exercício do referido direito se dê de forma pacífica ou para 

que não frustre outra reunião no mesmo local. 

09 CEBRASPE A respeito da Constituição Federal de 1988 (CF) e das suas disposições relativas aos 

direitos e às garantias fundamentais, julgue o item a seguir. 



 

 

 

Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, a pena de morte não é admitida, em nenhuma 

hipótese, pela CF. 

10 CEBRASPE Julgue o seguinte item, acerca dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na 

Constituição Federal (CF). 

Na situação hipotética em que participantes de uma reunião exijam do Estado que lhes garanta segurança 

para o regular exercício do seu direito de expressão, bem como os demais participantes possam, na 

iminência ou na ocorrência de lesão, exigir a mesma segurança contra uma manifestação que exceda os 

limites da normalidade, ocorre a chamada colisão entre direitos fundamentais. 

GABARITOS: NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

01 CEBRASPE Julgue o item a seguir, relacionado a ética, moral, princípios e valores. 

A responsabilidade moral de uma conduta está vinculada à autonomia do sujeito. 

02 CEBRASPE Julgue o item a seguir, relacionado a ética, moral, princípios e valores. 

Os valores éticos são volitivos e escolhidos por cada indivíduo de determinada sociedade 

03 CEBRASPE Ainda com relação a ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. 

A ética refere-se ao campo da filosofia que investiga os comportamentos dos seres humanos, enquanto 

a moral diz respeito aos seus valores. 

04 CEBRASPE Ainda com relação a ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. 

No plano normativo, o princípio da moralidade está dissociado da cidadania passiva. 

05 CEBRASPE Ainda com relação a ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. 

A ética regulamenta as ações do convívio humano, configurando-se como um conjunto de teorias e 

conhecimentos expressos em princípios e normas. 

06 CEBRASPE Ainda com relação a ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. 

A moralidade administrativa está relacionada à ética do agente público, pois o interesse público contorna 

o exercício das atividades do funcionalismo público. 

07 CEBRASPE A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. 

Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo. 

08 CEBRASPE A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. 

Os valores éticos possuem origem na natureza e são independentes da cultura social. 

09 CEBRASPE A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. 

A pessoa moral e os valores são elementos constitutivos do campo ético. 

10 CEBRASPE A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. 

O imperativo categórico, para ser considerado ético, deve limitar-se a determinado grupo social e, 

portanto, não possuir caráter universal. 

GABARITOS: ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
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TEMAS DA EDUCAÇÃO NACIONAL E ESTADUAL 

01 CEBRASPE A respeito do direito à educação estabelecido na CF, julgue o item a seguir. 

A CF não veda, de forma absoluta, o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não 

respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação 

educacional de crianças, adolescentes e jovens. 

02 CEBRASPE André e Joana realizaram a pré-matrícula do filho Pedro, de três anos de idade, em 

creche da secretaria de educação municipal. Após meses de espera, Joana, não tendo recebido resposta 

a respeito da vaga na creche, procurou auxílio da Defensoria Pública, a qual oficiou a creche, solicitando 

que a instituição efetuasse a matrícula da criança. Em resposta, o diretor da creche informou não haver 

vaga disponível; que a pré-matrícula havia sido feita junto à secretaria de educação; que o secretário o 

havia delegado competente para efetivar as matrículas; e, por fim, que Pedro não poderia ser matriculado 

— mesmo que houvesse vaga — porquanto deveria ter quatro anos completos até o dia 31 de março do 

ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso na pré-escola, conforme norma do Ministério da 

Educação. A Defensoria Pública impetrou mandado de segurança contra a autoridade delegante, visando 

impugnar o ato não concessivo da matrícula de Pedro. 

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, tendo em vista o entendimento 

do STF e considerando que a competência do secretário não é exclusiva. 

A exigência de idade mínima de quatro anos para ingresso na educação infantil bem como a fixação da 

data limite de 31 de março para que a idade esteja completa são constitucionais 

03 INÉDITA A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

04 INÉDITA A educação, direito de todos e dever da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

05 ÍNÉDITA O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  igualdade de condições para 

o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber. 

06 INÉDITA O ensino será ministrado gratuitamente em estabelecimentos do ensino público. 

07 INÉDITA São princípios do ensino, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

08 INÉDITA valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para 

o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, assegurado regime jurídico único 

09 INÉDITA As universidades gozam de autonomia didático-científica, política e administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. 

 

10 INÉDITA O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia do ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria 
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CONHECIMENTOS ESPECIFICOS  

Noções de administração 

01 CEBRASPE Acerca de administração e processo administrativo, julgue o item a seguir. 

A superespecialização é uma limitação comum na departamentalização funcional. 

02 CEBRASPE Julgue o item subsecutivo, relativo à gestão e abordagens de processos. 

Uma empresa que investiga, procurando culpados, para aplicar medidas punitivas e ações de censura por 

determinada falha ou erro, por meio de processos limitados ao ambiente dos departamentos, realizando 

análise processual descontinuada, havendo, ainda, alto risco de os processos estarem desatualizados, tem 

visão fragmentada e individualizada dos problemas. Uma empresa com essas características orienta se 

por abordagem funcional, que se diferencia da abordagem por processos, em que a empresa, 

especificamente, trata o profissional como parte do todo e o erro implica evidencia de falha do processo 

03 CEBRASPE Considerando o referencial teórico atual sobre estrutura organizacional, estratégia 

empresarial e planejamento estratégico, julgue o item que se segue. 

Em determinada organização, a unidade de gás natural está inserida em um projeto estratégico de 

sustentabilidade ambiental da organização; nessa estrutura matricial, fortalecem-se a cadeia de comando 

e a coordenação vertical 

04 CEBRASPE Considerando o referencial teórico atual sobre estrutura organizacional, estratégia 

empresarial e planejamento estratégico, julgue o item que se segue. 

A verticalização é uma política de crescimento que se realiza mediante aquisições e fusões, por exemplo 

05 CEBRASPE Considerando o referencial teórico atual sobre estrutura organizacional, estratégia 

empresarial e planejamento estratégico, julgue o item que se segue. 

Uma estratégia possível para internacionalizar as organizações é o estabelecimento de fontes externas, 

por meio da qual uma divisão de trabalho, alocada em outros países, fica responsável pela manufatura 

de determinados produtos 

06 CEBRASPE Em relação a assuntos inerentes ao processo administrativo, julgue o item a seguir. 

A adoção do sistema de departamentalização por funções é vantajosa para a instituição na medida em 

que as responsabilidades pelo desempenho geral são compartilhadas entre as gerências, entretanto tal 

prática implica a redução do controle das funções pela alta administração. 

07 CEBRASPE No que concerne a gestão organizacional, julgue o item seguinte. 

A departamentalização funcional tem a vantagem de que todos os especialistas de uma área estão sob a 

gestão de uma única chefia e direcionados ao arranjo interno da organização. 

08 CEBRASPE A respeito da execução e do planejamento da estrutura organizacional, julgue o item a 

seguir. 

O desenho da estrutura organizacional é uma tarefa do nível institucional da organização, e a modelagem 

de trabalho, tarefa do nível operacional. 

09 CEBRASPE A respeito da execução e do planejamento da estrutura organizacional, julgue o item a 

seguir. 



 

 

 

Organizações com muitos níveis hierárquicos são conhecidas por ter organogramas achatados, enquanto 

organizações verticalizadas se caracterizam por ter poucos níveis hierárquicos. 

10 CEBRASPE A respeito da execução e do planejamento da estrutura organizacional, julgue o item a 

seguir. 

O aumento da variação de procedimentos e normas entre departamentos da organização é uma 

desvantagem da centralização da estrutura administrativa. 
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