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Texto para as questões 01 a 05.

Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio 
Vargas aponta que, enquanto 80% dos professo-
res de educação infantil da rede pública do país 
têm nível superior completo, 65,6% dos docentes 
dessa mesma etapa na rede privada têm igual es-
colaridade.

Os dados correspondem ao ano de e mostram 
que a formação dos professores das instituições 
públicas continua melhor que a dos professores 
da rede privada nos anos iniciais do ensino funda-
mental. Nos anos finais dessa etapa, a proporção 
de docentes com formação adequada muda: 92% 
dos docentes na rede privada e 89% na pública. No 
ensino médio, a formação é praticamente igual.

Deve-se ressaltar que o fato de que o nível 
superior completo, sem se considerar a qualida-
de do conteúdo aprendido nas licenciaturas, não 
garante excelência no trabalho docente e, conse-
quentemente, no ensino.

Internet: <www.revistaeducacao.com.br>  
(com adaptações).

Acerca dos sentidos e de aspectos linguís-
ticos do texto anteriormente apresentado, 
julgue os itens que se seguem.

1. (Cespe - 2017) A substituição do vocábulo 
“mostram” por demonstram prejudicaria o 
sentido original do texto.

2. (Cespe - 2017) No segundo parágrafo, o sujei-
to da forma verbal “mostram”, que está elípti-
co, tem como referente “Os dados”.

3. (Cespe - 2017) Conforme o texto, a rede pú-
blica de ensino tem mais qualidade que a 
rede privada, uma vez que o nível superior 
completo está relacionado à realização de 
um trabalho de excelência pelo professor.

4. (Cespe - 2017) A correção gramatical do texto 
seria mantida caso a vírgula empregada logo 
depois de “que” fosse suprimida.

5. (Cespe - 2017) Seria mantida a correção gra-
matical do texto caso o pronome “dessa” fos-
se substituído por da.

Texto para as questões 06 a 10.

Durante dois dias, os professores da educação 
infantil da rede municipal de ensino deixaram as 
lousas e se tornaram alunos em Ji-Paraná, região 
central do estado de Rondônia.

Participaram do evento todos os professores 
da rede municipal de Ji-Paraná e professores de 
outras cidades que se interessaram pelo evento.

Seis diferentes oficinas aconteceram simulta-
neamente no Centro Municipal de Educação In-
fantil Miriam Trajano. De acordo com a gerente 
da educação infantil de Ji-Paraná, com o tema As 
Infâncias, o seminário propôs que fosse compreen-
dida cada fase por que a criança passa. “Quando a 
gente compreende a infância, a criança, é possível 
pensar em uma estratégia para atender melhor o 
aluno”, afirma.

A gerente afirma que as formações continua-
das são formas práticas de ajudar o professor. 
“Nós temos os parâmetros, que são só teorias. As 
oficinas mostram uma maneira lúdica de como 
trabalhar com o aluno. É algo palpável”, acredita 
uma das professoras cursistas. Além disso, para 
ela, são momentos de interação dos professores.

Internet: <http://g1.globo.com> (com adaptações).

A respeito das ideias expressas no texto an-
teriormente apresentado, de seus aspectos 
linguísticos e de sua classificação tipológica, 
julgue os itens seguintes.

6. (Cespe - 2017) O vocábulo “que”, em “que se 
interessaram pelo evento”, restringe o senti-
do de “professores de outras cidades”.

7. (Cespe - 2017) Sem prejuízo do sentido origi-
nal e da correção gramatical do texto, o pri-
meiro período do segundo parágrafo poderia 
ser reescrito da seguinte forma: No Centro 
Municipal de Educação Infantil, aconteceu si-
multaneamente seis diferentes oficinas.

8. (Cespe - 2017) Seria mantido o sentido original 
do texto caso o termo ‘a gente’ fosse substituí-
do por se.

9. (Cespe - 2017) Infere-se do texto que a empa-
tia é um dos aspectos relevantes para a me-
lhoria da prática do professor na sala de aula.

10. (Cespe - 2017) O texto é predominantemente 
narrativo, uma vez que apresenta as ativida-
des do seminário realizado em Ji-Paraná.

Texto para as questões 11 a 15.

As duas questões mais profundas sobre a men-
te são: “O que possibilita a inteligência?” e “O que 
possibilita a consciência?”. Com o advento da ciên-
cia cognitiva, a inteligência tornou-se inteligível. 
Talvez não seja tão chocante afirmar que, em um 
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nível de análise muito abstrato, o problema foi re-
solvido. Entretanto, a consciência ou a sensibilidade, 
a sensação nua e crua da dor de dente, do rubor, do 
salgado, continua sendo um enigma embrulhado 
em um mistério dentro do impenetrável. Quando 
nos perguntamos o que é a consciência, não temos 
melhor resposta que a de Louis Armstrong quan-
do uma repórter perguntou-lhe o que era o jazz: 
“Moça, se você precisa perguntar, nunca saberá”.

Steven Pinker. Como a mente funciona. 2.ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002 (com adaptações).

A respeito dos sentidos e dos aspectos lin-
guísticos do texto anteriormente apresen-
tado, julgue os próximos itens.

11. (Cespe - 2017) Seriam mantidos o sentido e 
a correção gramatical do texto caso fosse in-
troduzida a preposição sobre imediatamente 
após “perguntou-lhe”. 

12. (Cespe - 2017) O pronome “nos”, na oração 
em que ocorre, exerce a função de comple-
mento direto da forma verbal “perguntamos”.

13. (Cespe - 2017) Há termos da oração elípticos 
nos seguintes trechos, que compõem o úl-
timo período do texto: “não temos melhor 
resposta que a de Louis Armstrong” e ‘se 
você precisa perguntar, nunca saberá’. A re-
ferência desses termos pode ser recuperada 
nesse próprio período.

14. (Cespe - 2017) No texto, tanto a palavra “inte-
ligível” quanto a palavra “impenetrável” têm 
sentido negativo.

15. (Cespe - 2017) Infere-se do emprego da ex-
pressão “um enigma embrulhado em um 
mistério dentro do impenetrável” que não 
há resposta para a segunda pergunta apre-
sentada no início do texto.

Texto para as questões 16 a 22.

Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gra-
mática que é complexa. Do ponto de vista natu-
ralista, não faz sentido afirmar que há gramáticas 
melhores e gramáticas piores. Não é certo, por 
exemplo, dizer que a gramática que produz Os 
meninos saíram é melhor do que a que produz Os 
menino saiu. Ambas as frases cumprem a sua fun-
ção, que é transmitir um certo conteúdo. São duas 
maneiras de chegar ao mesmo lugar. São duas 
gramáticas distintas, uma em que a pluralidade é 
marcada em todos os termos da oração, outra em 
que o plural aparece marcado apenas no artigo.

Mas esses dois modos de falar não são ava-
liados socialmente da mesma maneira. O valor 
social de cada um deles é muito diferente. Aque-
le que fala Os menino saiu não sabe falar, diz a 
voz que define qual variedade está correta. Só 
que há línguas, como o inglês, em que o plural 
só ocorre em um dos termos: The tall boys left 
(tradução literal possível, desconsiderada a mar-
ca de plural: O alto meninos saiu). É claro que a 
gramática do inglês não é a mesma gramática 
do português, mas o nosso ponto é que o plural 
só está em um lugar na oração do inglês e isso 
não recebe uma avaliação negativa. No portu-
guês do dia a dia, é possível marcar o plural 
em apenas um dos elementos, mas isso é ava-
liado negativamente.
Roberta Pires de Oliveira e Sandra Quarezemin. Gramáticas 

na escola. Petrópolis: Vozes, 2016, p. 44 (com adaptações).

Em relação às ideias e aos aspectos linguís-
ticos do texto precedente, julgue os itens 
que se seguem.

16. (Cespe - 2017) De acordo com o texto, “a voz 
que define qual variedade está correta” faz 
uma avaliação apenas social das gramáticas 
do português.

17. (Cespe - 2017) Seriam mantidos a correção 
gramatical e o sentido original do texto se o 
trecho “São duas gramáticas distintas” fosse 
reescrito da seguinte forma: Tratam-se de 
duas gramáticas diferentes.

18. (Cespe - 2017) A palavra “Qualquer” foi em-
pregada no texto no sentido de toda. 

19. (Cespe - 2017) Caso o vocábulo “certo”, em 
“um certo conteúdo”, fosse deslocado para 
imediatamente após “conteúdo”, seriam al-
terados o sentido e as relações sintáticas 
entre os termos da oração em que o trecho 
ocorre.

20. (Cespe - 2017) A oração “que a gramática do 
inglês não é a mesma gramática do portu-
guês” exerce a função de complemento do 
vocábulo “claro”.

21. (Cespe - 2017) A informação expressa na ora-
ção “No português do dia a dia, é possível 
marcar o plural em apenas um dos elemen-
tos” é o que marca, na argumentação, a opo-
sição entre o tratamento dado à gramática 
do inglês e à do português quanto ao empre-
go do plural.
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22. (Cespe - 2017) Infere-se do texto que uma 
boa gramática é aquela que produz frases 
que transmitem conteúdo, ou seja, frases 
que se prestam à veiculação de informação.

Texto para as questões 23 a 30.

Quando indaguei a alguns escritores de suces-
so que manuais de estilo tinham consultado du-
rante seu aprendizado, a resposta mais comum 
foi “nenhum”. Disseram que escrever, para eles, 
aconteceu naturalmente.

Eu seria o último dos mortais a duvidar que os 
bons escritores foram abençoados com uma dose 
inata de fluência mais sintaxe e memória para as 
palavras. Ninguém nasceu com competência para 
redigir. Essa competência pode não se ter origi-
nado nos manuais de estilo, mas deve ter vin-
do de algum lugar.

Esse algum lugar é a escrita de outros escrito-
res. Bons escritores são leitores ávidos. Assimi-
laram um grande inventário de palavras, expres-
sões idiomáticas, construções, tropos e truques 
retóricos e, com eles, a sensibilidade para o modo 
como se combinam ou se repelem. Essa é a ar-
dilosa “sensibilidade” de um escritor hábil — o 
tácito sentido de estilo que os manuais de estilo 
honestos admitem ser impossível ensinar ex-
plicitamente. Os biógrafos dos grandes autores 
sempre tentam rastrear os livros que seus perso-
nagens leram na juventude, porque sabem que 
essas fontes escondem o segredo de seu aperfei-
çoamento como escritores.

O ponto de partida para alguém tornar-se um 
bom escritor é ser um bom leitor. Os escritores 
adquirem sua técnica identificando, saboreando e 
aplicando engenharia reversa em exemplos de 
boa prosa.
Steven Pinker. Guia de escrita: como conceber um texto com 
clareza, precisão e elegância. Trad. Rodolfo Ilari. São Paulo: 

Contexto, 2016, p. 23-4 (com adaptações).

No que se refere ao texto precedente, jul-
gue os itens a seguir.

23. (Cespe - 2017) A expressão “engenharia re-
versa” refere-se à atitude dos bons escritores 
de ler boa prosa para, por meio da leitura, re-
fletir sobre como um bom texto é escrito e, 
assim, aprender a escrever bem.

24. (Cespe - 2017) O sentido original da oração 
“Essa competência pode não se ter originado 
nos manuais de estilo” seria alterado caso a 
palavra “não” fosse deslocada para antes da 
forma verbal “pode”.

25. (Cespe - 2017) De acordo com o texto, os ma-
nuais de estilo não contribuem para desper-
tar o desejo de ler boa prosa nem para de-
senvolver a competência para redigir.

26. (Cespe - 2017) O autor do texto considera a 
ardilosa sensibilidade mencionada — carac-
terística daqueles que, por serem leitores 
ávidos, conseguiram desenvolver a habilida-
de de escrever bem — algo difícil de atingir e 
reservado a poucos.

27. (Cespe - 2017) O sujeito da oração iniciada pela 
forma verbal “Disseram” é indeterminado.

28. (Cespe - 2017) No 2º parágrafo,  a palavra “últi-
mo” foi empregada com valor de substantivo.

29. (Cespe - 2017) Em “Disseram que escrever, 
para eles, aconteceu naturalmente”, a supres-
são das vírgulas preservaria a correção grama-
tical do período, mas prejudicaria seu sentido 
original.

30. (Cespe - 2017) No 3º parágrafo, o pronome 
“que” retoma “os livros”, e ambos os termos 
exercem a mesma função sintática nas ora-
ções em que ocorrem.

Texto para as questões 31 a 34.
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No que se refere às ideias e aos aspectos lin-
guísticos do texto precedente, julgue os itens 
a seguir. 

31. (Cespe - 2017) No terceiro período do tex-
to, predomina a função fática da linguagem, 
dada a finalidade comunicativa do texto.

32. (Cespe - 2017) No terceiro período, “for” e 
“vir” são formas flexionadas no modo subjun-
tivo dos verbos de movimento ir e vir, empre-
gadas em um jogo de palavras que aproxima 
o campo semântico do movimento com o 
campo semântico do transporte.

33. (Cespe - 2017) No terceiro período do texto, 
a conjunção “ou” está associada ao valor de 
inclusão e a conjunção “e” associada ao valor 
de sequenciação temporal.

34. (Cespe - 2017) No primeiro período do tex-
to, há uma relação de oposição, construída 
com ênfase na palavra “não” e com elipse 
da expressão “é público” na segunda oração 
desse período.

Texto para as questões 35 a 38.

O aspecto da implantação do português no 
Brasil explica por que tivemos, de início, uma lín-
gua literária pautada pela do Portugal contem-
porâneo. A sociedade colonial considerava-se um 
prolongamento da sociedade ultramarina. O seu 
ideal era reviver os padrões vigentes no reino. 

Já para a língua popular as condições eram ou-
tras. A separação no espaço entre a população da 
colônia e a da metrópole favoreceu uma evolução 
linguística divergente. Acresce que, com o encon-
tro, em território americano, de sujeitos falantes de 
regiões diversas da mãe-pátria, cada um dos quais 
com o seu falar próprio, se realizou um intercurso, 
intenso e em condições inéditas, de variantes diale-
tais, conducente a nova distribuição e planifica-
ção linguística. Mesmo sem insistir em tal ou qual 
ação secundária das novas condições de vida física 
e social e de contato com os indígenas (e posterior-
mente com os africanos), é obvio que a língua 
popular brasileira tinha de diferençar-se inelu-
tavelmente da de Portugal, e, com o correr dos 
tempos, desenvolver um coloquialismo ou sermo 
cotidianus seu.
Joaquim Mattoso Câmara Junior. A língua literária. In: Evanil-

do Bechara (org.). Estudo da língua portuguesa: textos de 
apoio. Brasília: FUNAG, 2010, p. 292 (com adaptações).

No que concerne aos aspectos linguísticos 
do texto precedente, julgue os itens que se 
seguem. 

35. (Cespe - 2017) No último parágrafo, a palavra 
“coloquialismo” é tomada em seu sentido de-
notativo e usada como sinônimo da expres-
são latina “sermo cotidianus”.

36. (Cespe - 2017) No primeiro parágrafo, o empre-
go do artigo definido imediatamente antes do 
topônimo “Portugal” torna-se obrigatório devi-
do à presença do adjetivo “contemporâneo”.

37. (Cespe - 2017) O termo composto “a nova dis-
tribuição e planificação linguística” e a oração 
“que a língua popular brasileira tinha de di-
ferençar-se inelutavelmente da de Portugal”  
desempenham a mesma função sintática nos 
períodos em que ocorrem.

38. (Cespe - 2017) Os vocábulos “africanos” e “cor-
rer”, originalmente pertencentes à classe dos 
adjetivos e dos verbos, respectivamente, fo-
ram empregados como substantivos no texto.

Texto para as questões 39 a 41.

Aula de Português
A linguagem 
na ponta da língua, 
tão fácil de falar 
e de entender.

A linguagem 
na superfície estrelada de letras, 
sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 
e vai desmatando 
o amazonas de minha ignorância.
Figuras de gramática, esquipáticas, atrope-
lam-me, aturdem-me, sequestram-me.

Já esqueci a língua em que comia, 
em que pedia para ir lá fora, 
em que levava e dava pontapé, 
a língua, breve língua entrecortada 
do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério. Carlos Drummond 
de Andrade. Poesia Completa.  

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p.1089

A respeito dos aspectos gramaticais desse 
poema, julgue os itens a seguir.

39. (Cespe - 2017) A palavra “esquipáticas” é um 
neologismo formado pelo mesmo processo 
que forma palavras como apertamento, na-
morido e portunhol.
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40. (Cespe - 2017) Considerando-se as regências 
do verbo esquecer prescritas para o portu-
guês, estaria correta a seguinte reescrita para 
a oração “Já esqueci a língua”: Já esqueci da 
língua.

41. (Cespe - 2017) O nome próprio “Carlos Góis” 
funciona como o núcleo do termo “Professor 
Carlos Góis”.

Texto para as questões 42 a 46.

Meu querido neto Mizael, 
Recebi a sua cartinha. Ver que você se tem 

adiantado muito me deu muito prazer.
Fiquei muito contente quando sua mãe me dis-

se que em princípio de maio estarão cá, pois es-
tou com muitas saudades de vocês todos. Vovó te 
manda muitas lembranças.

A menina de Zulmira está muito engraçadi-
nha. Já tem 2 dentinhos.

Com muitas saudades te abraça sua Dindinha 
e Amiga, 

Bárbara
Carta de Bárbara ao neto Mizael (carta de 1883). Corpus 

Compartilhado Diacrônico: cartas pessoais brasileiras. 
Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Faculdade de Letras. Internet: <www.tycho.iel.unicamp.br> 
(com adaptações)

Julgue os itens seguintes, a respeito do texto 
precedente.

42. (Cespe - 2017) O emprego do diminutivo no 
texto está relacionado à expressão de afeto e 
ao gênero textual: carta familiar.

43. (Cespe - 2017) O texto se caracteriza por uma 
uniformidade de tratamento do destinatário 
da carta, verificada no emprego das formas 
pronominais.

44. (Cespe - 2017) A próclise observada em todas 
as ocorrências dos pronomes oblíquos áto-
nos no texto é atestada no português brasi-
leiro coloquial.

45. (Cespe - 2017) Como modificadora das pa-
lavras “prazer” e “engraçadinha”, a palavra 
“muito” que as acompanha é, do ponto de 
vista morfossintático, um advérbio.

46. (Cespe - 2017) A linguagem da carta classifi-
ca-se como informal em decorrência do em-
prego da forma verbal “tem”, em “Já tem 2 
dentinhos”.

Texto para as questões 47 a 52.

A experimentação é característica dos processos 
de aquisição de conhecimentos. Ao adquirir a escri-
ta, a criança testa hipóteses já construídas acerca 
desse sistema. Pode-se pensar então que, mesmo 
antes de entrar para a escola, o aprendiz, graças às 
práticas de letramento às quais está exposto coti-
dianamente, já construiu suas hipóteses no que diz 
respeito à segmentação da escrita. No entanto, ao 
testá-las, o que se lhe apresenta é a dúvida sobre 
o lugar em que espaços devem ser inseridos na 
escrita. Para a resolução desse problema, é ne-
cessário que o aprendiz cumpra a complexa tare-
fa de compreender o que é uma palavra.

Começam a surgir, exatamente nesse período, 
as segmentações não convencionais. Da falta de 
espaço entre fronteiras vocabulares — hiposseg-
mentação — surgem estruturas do tipo “derepen-
te”, “muitolonge”, “chicobento”; da inserção de um 
espaço indevido no interior da palavra — hiper-
segmentação —, estruturas como “em controu”, 
“amanhe seu”, “chapeu sinhô”.

Ana Paula Nobre da Cunha e Ana Ruth Moresco Miranda. 
A hipo e a hipersegmentação nos dados de aquisição de 
escrita: a influência da prosódia. In: Alfa. 53 (1), 2009, p. 

127-148. Internet: <http://piwik.seer.fclar.unesp.br> (com 
adaptações).

Julgue os itens subsecutivos, referentes às 
ideias e aos aspectos linguísticos do texto 
anterior.

47. (Cespe - 2017) A expressão “desse problema”  
remete, por coesão, tanto à “dúvida sobre o 
lugar em que espaços devem ser inseridos 
na escrita” como à “complexa tarefa de com-
preender o que é uma palavra”.

48. (Cespe - 2017) Os grafemas <r> e <s> que 
aparecem nas segmentações não convencio-
nais ‘derepente’ e ‘chapeu sinhô, estão sendo 
usados para representar, respectivamente, 
os fonemas /r/ e /∫/.

49. (Cespe - 2017) A substituição de “às quais”  
por à que prejudica a correção gramatical do 
texto.

50. (Cespe - 2017) No texto predomina a função 
referencial da linguagem.

51. (Cespe - 2017) A forma verbal “Pode-se” foi 
empregada no sentido de é possível.

52. (Cespe - 2017) O emprego das vírgulas no ter-
ceiro período do texto justifica-se pela mes-
ma regra de pontuação.
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Texto para as questões 53 a 60.

A língua continua sendo forte elemento de 
discriminação social, seja no próprio contexto es-
colar, seja em outros contextos sociais, como no 
acesso ao emprego e aos serviços públicos em ge-
ral (serviços de saúde, por exemplo).

Por isso, parece ser um grande equívoco a 
afirmação de que a variação linguística não deve 
ser matéria de ensino na escola básica. Assim, a 
questão crucial para nós é saber como tratá-la pe-
dagogicamente, ou seja, como desenvolver uma 
pedagogia da variação linguística no sistema es-
colar de uma sociedade que, infelizmente, ainda 
não reconheceu sua complexa cara linguística e, 
como resultado da profunda divisão socioeconô-
mica que caracterizou historicamente sua forma-
ção (uma sociedade que foi, por trezentos anos, 
escravocrata), ainda discrimina fortemente pela 
língua os grupos socioeconômicos que recebem 
as menores parcelas da renda nacional.

A maioria dos alunos que chegam à escola 
pública é oriunda precisamente desses grupos 
socioeconômicos. E há, entre nossas crenças pe-
dagógicas, um pressuposto de que cabe à escola 
pública contribuir, pela oferta de educação de qua-
lidade, para favorecer, mesmo que indiretamente, 
uma melhor redistribuição da renda nacional.

Boa parte de uma educação de qualidade 
tem a ver precisamente com o ensino de lín-
gua — um ensino que garanta o domínio das 
práticas socioculturais de leitura, escrita e fala 
nos espaços públicos. Nessa perspectiva, esse 
domínio inclui o das variedades linguísticas his-
toricamente identificadas como as mais pró-
prias a essas práticas, ou seja, o conjunto de 
variedades escritas e faladas constitutivas da 
chamada norma culta.
Carlos Alberto Faraco e Ana Maria Stahl Zilles. Introdução. In: 
Carlos Alberto Faraco e Ana Maria Stahl Zilles (orgs.). Pedago-
gia da variação Linguística: língua, diversidade e ensino. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2015. p. 8-9 (com adaptações).

Com referência às ideias e aos aspectos 
linguísticos do texto precedente, julgue os 
próximos itens.

53. (Cespe - 2017) O texto é predominantemente 
argumentativo, o que pode ser comprovado 
pela seleção de palavras que remetem às po-
sições e às opiniões dos seus autores.

54. (Cespe - 2017) O primeiro parágrafo do 
texto é um período composto por orações 
coordenadas.

55. (Cespe - 2017) O emprego do verbo “continua” 
permite que se infira que não houve mudança 
na caracterização da língua como “forte ele-
mento de discriminação social”.

56. (Cespe - 2017) O verbo haver foi emprega-
do como sinônimo de existir. Embora esses 
verbos tenham sentido semelhante, a substi-
tuição de um pelo outro no texto modificaria 
as relações sintáticas entre o verbo e o termo 
“um pressuposto”.

57. (Cespe - 2017) Em “A maioria dos alunos que 
chegam à escola pública é oriunda precisa-
mente desses grupos socioeconômicos”, a 
forma verbal “chegam” poderia ser correta-
mente flexionada no singular. Nesse caso, o 
pronome “que” retomaria o núcleo do sujeito 
da oração principal.

58. (Cespe - 2017) As palavras “pedagogicamen-
te”, “fortemente” e “historicamente” são for-
madas por derivação sufixal e apresentam 
dois acentos tônicos: o principal herdado das 
palavras primitivas e o secundário, introduzi-
do pelo sufixo “-mente”.

59. (Cespe - 2017) Dois processos morfológicos 
atuam na formação do advérbio “infelizmente”. 
Dadas as propriedades dos afixos presentes, ve-
rifica-se uma ambiguidade estrutural referente 
à ordem de ocorrência desses processos: po-
de-se primeiramente adicionar o prefixo in- ao 
adjetivo feliz, e, depois o sufixo –mente, ou, ao 
contrário, pode-se adicionar primeiro o sufixo e, 
depois, o prefixo.

60. (Cespe - 2017) Presentes no último parágrafo 
do texto, os vocábulos “qualidade”, “perspec-
tiva”, “essas”, “conjunto” e “chamada” contêm 
grupos de duas letras que representam um 
só fonema, constituindo o que se denomina 
dígrafo ou digrama.

Texto para as questões 61 a 64.

Nova Poética

Vou lançar a teoria do poeta sórdido.
Poeta sórdido: 
Aquele em cuja poesia há a marca suja da 
vida.
Vai um sujeito, 
Sai um sujeito de casa com a roupa de brim 
branco muito bem engomada, 
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[e na primeira esquina passa um caminhão, 
salpica-lhe o paletó ou 
[a calça de uma nódoa de lama:
É a vida 

O poema deve ser como a nódoa no brim: 
Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. 
Sei que a poesia é também orvalho.
Mas este fica para as menininhas, as estrelas 
alfas, as virgens cem por 
[cento e as amadas que envelheceram sem 
maldade.

Manuel Bandeira. Nova Poética. In: Belo belo, 1948. 
Internet: <avozdapoesia.com.br>.

A partir do texto precedente, julgue os itens a se-
guir, considerando aspectos relacionados à teoria 
dos gêneros literários e ao conceito de literatura.

61. (Cespe - 2017) Escrito sob os influxos do mo-
vimento modernista brasileiro, Nova Poética 
constitui uma defesa da retomada do idealis-
mo romântico no que se refere à função so-
cial da poesia.

62. (Cespe - 2017) A nódoa de lama e o orvalho 
são imagens que constituem a contradição 
presente na estrutura do poema.

63. (Cespe - 2017) Apresentando-se como exem-
plar de uma nova poética, o poema traz a 
concepção teórica dominante no Modernis-
mo, a qual se fundamenta na estabilidade 
das noções de belo e de harmônico.

64. (Cespe - 2017) O poema classifica-se como líri-
co, ainda que apresente elementos narrativos.

Texto para as questões 65 a 68.

O que primeiro chama a atenção na ficção de 
Machado de Assis é a despreocupação com as 
modas dominantes e o aparente arcaísmo da téc-
nica. No momento em que Flaubert sistematizava 
a teoria do “romance que narra a si próprio”, apa-
gando o narrador atrás da objetividade da nar-
rativa, ou no momento em que Zola preconizava 
o inventário maciço da realidade, observada nos 
menores detalhes, Machado cultivava livremente 
o elíptico, o incompleto, o fragmentário, intervin-
do na narrativa com bisbilhotice saborosa, lem-
brando que atrás dela estava a voz convencional. 
Era uma forma de manter, na segunda metade 
do século XIX, o tom caprichoso de Stern (1713 - 
1738), que ele prezava; de efetuar os seus saltos 
temporais e brincar com o leitor. Era também um 

eco do conte philosophique, à maneira de Voltai-
re (1694 - 1778), e era, sobretudo, o seu modo 
próprio de deixar as coisas meio no ar, inclusive 
criando certas perplexidades não resolvidas.

Antonio Candido. Esquema de Machado de Assis. In: 
Vários Escritos. 3.ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1995 

(com adaptações)

Considerando as ideias do texto precedente e 
a relação desse texto com a historiografia lite-
rária brasileira, julgue os seguintes itens.

65. (Cespe - 2017) Assim como Machado de 
Assis, escritores do Modernismo brasileiro 
também recuperaram o modelo antirrealis-
ta do século XVIII.

66. (Cespe - 2017) A fragmentação, a incompletu-
de e a elipse atribuídas pelo crítico à obra de 
Machado de Assis são também elementos da 
ficção contemporânea.

67. (Cespe - 2017) Depreende-se da argumen-
tação do crítico que a ficção de Machado de 
Assis apresenta certo atraso em relação às 
produções realistas e contemporâneas.

68. (Cespe - 2017) O modo não realista da produ-
ção de Machado de Assis aproxima sua obra à 
estética barroca.

Texto para as questões 69 a 75.

A parceria entre avaliação e aprendizagem se 
estabelece a partir da compreensão, pelos sujeitos 
envolvidos nesse processo, de que todos são ca-
pazes de aprender e que fazem isso de diferentes 
formas e em diferentes espaços de tempo. As prá-
ticas escolares que emergem dessa percepção se 
desvelam por meio de ações que constituem o tra-
balho pedagógico concebido e organizado como 
espaço de participação, ou seja, como processo 
de democratização emancipatória que contribui 
decisivamente para a conquista e a construção de 
novos espaços e de novas formas de cidadania in-
dividual e coletiva.

Boaventura de Sousa Santos. A transição 
paradigmática: da regulação à emancipação. Oficina 

do Centro de Estudos Sociais (CES), n.º 25. Coimbra, 
mar./1991 (com adaptações).

Tendo o texto apresentado como referência 
inicial e considerando as Diretrizes Pedagó-
gicas para a Organização Escolar e o Currícu-
lo em Movimento da Educação Básica, julgue 
os itens subsecutivos.
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69. (Cespe - 2017) As atividades lúdicas são 
exemplo de prática escolar representativa 
da concepção educativa abordada no texto, 
também presente nas referidas diretrizes, 
uma vez que tornam significativos os espa-
ços-tempos de formação e aumentam a inte-
ração entre professor e estudantes.

70. (Cespe - 2017) A visão educacional apresenta-
da no texto insere-se na tradição pedagógica 
denominada pedagogia histórico-crítica.

71. (Cespe - 2017) Como mediador do processo 
de ensino e aprendizagem, cabe ao professor 
desenvolver procedimentos que valorizem as 
ações individualizadas, prescindindo da parti-
cipação estudantil.

72. (Cespe - 2017) As referidas diretrizes priori-
zam o estudo das variedades linguísticas ou 
das diferentes formas de falar dos estudan-
tes em detrimento do ensino da variedade 
padrão da língua portuguesa.

73. (Cespe - 2017) Embora seja uma estratégia 
promotora da aprendizagem democrática e 
individual, que respeita o ritmo dos estudan-
tes, a avaliação formativa é ineficaz porque 
se restringe à autoavaliação.

74. (Cespe - 2017) A educação emancipatória de 
que trata o texto pressupõe a compreensão 
do estudante como sujeito central do proces-
so de ensino, comprometido com a própria 
aprendizagem e capaz de tomar atitudes éti-
cas, críticas e reflexivas, consoante a perspec-
tiva do protagonismo infantojuvenil.

75. (Cespe - 2017) Sob a ótica da educação eman-
cipatória, todos os espaços da comunidade 
são considerados espaços educadores, caben-
do à escola e ao professor a articulação entre 
os entes envolvidos, por meio de projetos.

Texto para as questões 76 a 80.

Texto CB2A1AAA
As críticas à extrema confiança que demos à 

ciência como forma única de conhecimento são 
muitas e espalham-se em diversas frentes. Em-
bora não possamos desconsiderar o avanço 
científico a que os últimos séculos assistiram 
— as revoluções consideráveis no campo da me-
dicina, da física, da química e das próprias ciên-
cias sociais e humanas —, essa ciência capitalista,  

androcêntrica e colonial não tem conseguido dar 
conta de resolver o problema que ela própria aju-
dou a construir.

Atualmente há uma grande preocupação quanto 
à capacidade dessa ciência, criada pelos interes-
ses do desenvolvimento e da exploração da nature-
za, de oferecer soluções para lidar com a crise am-
biental, social e econômica.

Pensar a crise socioambiental no contexto da 
razão moderna é pensar que essa crise é o resul-
tado do triunfo do capitalismo e da racionalidade 
técnico-científica. Falamos não só de uma crise eco-
lógica, mas também de uma crise civilizatória de 
amplas dimensões, do funcionamento de um siste-
ma que destrói e ameaça as suas próprias bases de 
sobrevivência, sustentado pela separação homem/
natureza, com repercussões para toda a vida social.

J. Dourado et al. Escolas sustentáveis. São Paulo: Oficina 
de Textos, 2015, p. 25-6 (com adaptações).

Considerando as ideias e estruturas linguísticas 
do texto CB2A1AAA, julgue os itens a seguir.

76. (Cespe - 2017) A expressão “mas também”  
introduz no período em que ocorre uma 
ideia de oposição.

77. (Cespe - 2017) Mantém-se a correção grama-
tical do período caso os travessões emprega-
dos no primeiro parágrafo sejam substituí-
dos por parênteses.

78. (Cespe - 2017) O conectivo “Embora” intro-
duz no período em que ocorre uma ideia de 
concessão.

79. (Cespe - 2017) O trecho “Embora não possa-
mos (...) assistiram” pode ser reescrito, sem 
prejuízo da coerência e da correção gramati-
cal do texto, da seguinte maneira: Ainda que 
não pode desconsiderar que os últimos sécu-
los assistiram o avanço científico.

80. (Cespe - 2017) O emprego do sinal indicativo 
de crase em “à capacidade dessa ciência” é 
facultativo.

Texto para as questões 81 a 85.

Texto CB2A1BBB
O universo da comunicação vem se amplian-

do com maior dinamismo, nos últimos anos, para 
atender à demanda de seus usuários, nas mais 
diferentes situações de interatividade. Nele esta-
mos inseridos, exercitando nossa linguagem oral 
e escrita, até mesmo na área digital. Por isso,  
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necessitamos sempre assimilar novos conhecimentos 
e expressá-los com objetividade e competência.

A construção do pensamento — e sua exposi-
ção de forma clara e persuasiva — constitui um 
dos objetivos mais perseguidos por todo aquele 
que almeja sucesso na vida profissional e, muitas 
vezes, pessoal. É evidente que a interlocução co-
municativa permite o entendimento, proporciona 
o intercâmbio de ideias e nos faz refletir e argu-
mentar com maior propriedade em defesa de nos-
sos direitos e deveres como cidadãos.

L. L. Sarmentto. Oficina de redação. 5.ª ed. São Paulo: 
Moderna, 2016, p. 3 (com adaptações).

A respeito dos aspectos linguísticos do texto 
CB2A1BBB, julgue os itens que se segue.

81. (Cespe - 2017) O texto associa o êxito de uma 
pessoa na esfera social — como nas relações 
de trabalho, por exemplo — ao modo como 
ela expõe suas ideias.

82. (Cespe - 2017) A substituição da expressão 
“todo aquele” por todos manteria o sentido 
original e a correção gramatical do texto.

83. (Cespe - 2017) A correção gramatical e o sen-
tido do texto seriam preservados caso o tre-
cho “expressá-los com objetividade e compe-
tência” fosse reescrito da seguinte maneira: 
expressá-los objetiva e competentemente.

84. (Cespe - 2017) A substituição de “Por isso” 
por Por esse motivo manteria a correção e o 
sentido original do texto.

85. (Cespe - 2017) No último parágrafo, o prono-
me “nos” exerce a função de complemento 
da forma verbal “refletir”.

Texto para as questões 86 a 95.
Texto CB2A6AAA

Não têm conta entre nós os pedagogos da 
prosperidade que, apegando-se a certas soluções 
onde, na melhor hipótese, se abrigam verdades 
parciais, transformam-nas em requisito obriga-
tório e único de todo progresso. É bem caracte-
rístico, para citar um exemplo, o que ocorre com 
a miragem da alfabetização. Quanta inútil retóri-
ca se tem desperdiçado para provar que todos os 
nossos males ficariam resolvidos de um momento 
para o outro se estivessem amplamente difundidas 
as escolas primárias e o conhecimento do abc.

A muitos desses pregoeiros do progresso seria 
difícil convencer de que a alfabetização em mas-
sa não é condição obrigatória nem sequer para o 

tipo de cultura técnica e capitalista que admiram. 
Desacompanhada de outros elementos funda-
mentais da educação, que a completem, é com-
parável, em certos casos, a uma arma de fogo 
posta nas mãos de um cego.
Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. 27.ª ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2015 (com adaptações)

No que se refere às ideias e aos sentidos do 
texto CB2A6AAA e à sua classificação quan-
to ao tipo e ao gênero textual, julgue os pró-
ximos itens.

86. (Cespe - 2017) O texto classifica-se como in-
juntivo, já que visa instruir o leitor a pensar 
de forma diversa da que pensam “os pedago-
gos da prosperidade”.

87. (Cespe - 2017) Conclui-se do texto que, para 
seu autor, a alfabetização, por si só, pode ser 
nociva e que educação não é sinônimo de al-
fabetização.

88. (Cespe - 2017) O vocábulo “miragem” foi em-
pregado no texto em sentido figurado.

89. (Cespe - 2017) A preposição “para” introduz, 
no período em que ocorre, uma ideia de fi-
nalidade.

90. (Cespe - 2017) O autor do texto é contrário à 
alfabetização em larga escala, pois ele critica 
a difusão das “escolas primárias”.

Julgue os itens a seguir, que tratam de aspec-
tos gramaticais do texto CB2A6AAA.

91. (Cespe - 2017) Seriam preservados a corre-
ção gramatical e o sentido do texto caso o vo-
cábulo “onde” fosse substituído por que.

92. (Cespe - 2017) A forma pronominal “nas”, em 
“transformam-nas”, refere-se a “verdades 
parciais”.

93. (Cespe - 2017) Em “é comparável, em certos 
casos, a uma arma de fogo posta nas mãos 
de um cego”, as vírgulas foram empregadas 
para isolar termo acessório da oração.

94. (Cespe - 2017) A supressão do vocábulo “nem”  
preservaria o sentido e a correção gramatical 
do texto.

95. (Cespe - 2017) O vocábulo “Quanta” classifica-
-se, na oração em que ocorre, como pronome 
interrogativo.
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1. ●●○○ (FCC – 2016) A expressão 
Accountability, que passou a ser muito 
aplicada no âmbito da Administração pública 
ao influxo da implementação do modelo 
gerencial diz respeito a. 
a) instrumentos de mensuração da vonta-

de da sociedade. 
b) mecanismos de obtenção da participa-

ção popular. 
c) estratégias de redução de custos e me-

lhoria do serviço público. 
d) medidas de controle de gastos e respon-

sabilidade fiscal. 
e) prestação de contas e responsabilização 

dos agentes públicos. 

2. ●●○○ (FCC – 2016) As organizações públi-
cas, assim como as privadas, vêm enfrentan-
do, nas últimas décadas, grandes desafios 
de adaptação e busca da excelência na atua-
ção e satisfação das expectativas dos con-
sumidores e dos cidadãos. Nesse contexto, 
emergem convergências e, também, impor-
tantes diferenças entre a gestão pública e a 
privada, eis que 
a) o modelo de administração gerencial so-

mente é passível de aplicação no setor 
privado, considerando a supremacia do 
interesse público sobre o particular. 

b) eficiência é um conceito próprio das 
instituições privadas, não aplicável ao 
âmbito público, eis que a ação governa-
mental é pautada pela legalidade. 

c) os princípios aplicáveis à Administração 
pública e o regime jurídico a que se sub-
mete inviabilizam a administração por 
resultados. 

d) a Administração pública pode melhorar 
suas práticas utilizando metodologias 
desenvolvidas pelo setor privado com 
foco no cidadão-cliente. 

e) o objetivo da gestão pública é proporcio-
nar o bem-estar à coletividade, enquan-
to o da iniciativa privada é o lucro, razão 
pela qual não se aplicam ao setor públi-
co os instrumentos de remuneração por 
resultados. 

3. ●●●○ (FCC – 2016) A conquista da exce-
lência nos serviços públicos decorre de um 
amplo conjunto de fatores, muitos dos quais 
associados à incorporação de novas filosofias 
gerenciais, de novas tecnologias, de mudança 

cultural e amplo engajamento dos servido-
res. O modelo de excelência preconizado pela 
Fundação Nacional da Qualidade define fun-
damentos e critérios de gestão tendo como 
referência organizações de excelência em ní-
vel mundial. Constituem, entre outros, funda-
mentos desse modelo: 
a) avaliação e remuneração por resultados. 
b) informações e conhecimento. 
c) inovação e geração de valor. 
d) eficiência no uso de recursos e presta-

ção de contas. 
e) treinamento contínuo e transmissão de 

conhecimentos. 

4. ●●○○ (FCC – 2016) A excelência em servi-
ços públicos corresponde ao grau máximo – 
ótimo – dos serviços prestados ao cidadão e 
atribui-se aos programas de qualidade a mis-
são de atingir esse patamar. Nesse contexto, 
a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, de-
senvolveu um modelo de excelência em ges-
tão constituído por diversos fundamentos e 
critérios, sendo que 
a) os fundamentos permitem medir o grau 

de excelência atingido pela organização. 
b) os critérios correspondem às diretrizes 

adotadas para aplicação da metodologia. 
c) o pensamento sistêmico diz respeito ao 

entendimento das relações de interde-
pendência dentro da organização, bem 
como com o ambiente externo. 

d) um dos principais fundamentos de tal 
metodologia consiste no sistema de 
pontuação que permite às organizações 
a obtenção da certificação de qualidade 
pela FNQ. 

e) entre os critérios de excelência aplicá-
veis às organizações públicas, figura a 
responsabilidade social, pautada pela 
ética, sustentabilidade e transparência. 

5. ●○○○ (FCC – 2016) Temas que vêm ga-
nhando grande relevância no debate relativo 
ao aprimoramento da atuação da Adminis-
tração pública e, notadamente, das empre-
sas estatais, são os conceitos de governança 
e accountability que, entre outros aspectos, 
contemplam, respectivamente, 
a) legitimidade dos administradores e con-

trole de gastos. 
b) visão de futuro e geração de valor. 
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c) representatividade dos cidadãos e res-
ponsabilidade fiscal. 

d) diretrizes claras e sustentabilidade. 
e) transparência e responsabilização dos 

administradores. 

6. ●●○○ (FCC – 2016) O modelo de excelência 
nos serviços públicos está alicerçado no binô-
mio: princípios constitucionais da Administra-
ção pública e fundamentos próprios da gestão 
contemporânea. O modelo preconizado pela 
Fundação Nacional de Qualidade − FNQ, ex-
pressa o “estado da arte” da gestão contem-
porânea e fomenta as boas práticas de gestão, 
objetivando o aumento da eficiência, eficácia e 
efetividade dos serviços prestados pelo setor 
público. Nessa linha, propõe alguns critérios 
de excelência, com escopo, de 
a) identificar o grau de maturidade da ges-

tão da organização. 
b) fixar metas e indicadores para fins de 

premiação. 
c) celebrar um contrato de gestão para 

aprimoramento organizacional. 
d) emitir certificação internacional de qua-

lidade. 
e) definir a posição ocupada pela organiza-

ção no ranking nacional. 

7. ●●●○ (FCC – 2016) Sobre o monitoramen-
to e a avaliação no setor público, 
a) a avaliação tem por objetivo exclusivo 

o acompanhamento da implementação 
de programas, ações ou atividades, a 
fim de identificar tempestivamente os 
problemas que possam comprometer 
os resultados esperados. 

b) o monitoramento, pactuado entre os 
atores envolvidos, requer a adoção de 
três critérios distintos: eficácia, eficiên-
cia, efetividade. 

c) a avaliação formal consiste em um julga-
mento assistemático, realizado durante 
o andamento de uma política ou progra-
ma a partir de critérios subjetivos defini-
dos previamente. 

d) o monitoramento consolida-se na aná-
lise sistemática dos resultados de um 
programa, após seu encerramento, com 
o objetivo de contribuir para o seu aper-
feiçoamento. 

e) o monitoramento refere-se à atividade 
estruturada a partir da implementação 

de cada política pública, programa ou 
ação, orientada para o alcance das metas 
prioritárias da Administração pública. 

8. ●●○○ (FCC – 2017) Segundo o Gespública 
(2011), a gestão de processos é um mecanis-
mo utilizado para identificar, representar, 
minimizar riscos e implementar processos de 
negócios, dentro e entre organizações. O mo-
delo preconizado pela Society for Design and 
Process Science – SDPS, considera, como eta-
pas do ciclo do processo: 
a) mapeamento, desenho, execução e mo-

nitoramento. 
b) desenho, implementação, monitora-

mento e otimização. 
c) identificação, conceituação, execução e 

refinamento. 
d) modelagem, simulação, emulação e en-

cenação. 
e) mapeamento, modelagem, implementa-

ção e monitoramento. 

9. ●●○○ (FCC – 2017) A excelência nos ser-
viços públicos corresponde ao grau máximo 
da qualidade dos serviços prestados. Não 
obstante difícil de ser alcançada plenamen-
te, é certo que os programas de qualidade 
perseguem o seu atingimento. Exemplo dis-
so é o modelo de excelência em gestão de-
senvolvido pela Fundação Nacional da Qua-
lidade – FNQ, que contempla  
a) critérios de excelência em gestão, inspi-

rados nas melhores práticas das organi-
zações, como o pensamento sistêmico. 

b) fundamentos de excelência, como estra-
tégias e planos, que permitem medir o 
grau de excelência da organização. 

c) benchmarking, consistente em exemplos 
de ações e experiências bem sucedidas 
passíveis de serem incorporadas.  

d) procedimentos padronizados para ge-
renciamento de processos, utilizando 
como ferramenta principal o workflow.  

e) sistema de pontuação que visa deter-
minar o grau de maturidade da gestão 
da organização, tendo como referên-
cia os critérios de excelência e seus 
subitens. 

10. ●●●○ (FCC – 2017) Nas últimas décadas, a 
Administração pública vem buscando a exce-
lência nos serviços públicos, fazendo uso de 
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conceitos, metodologias e ferramentas con-
sagradas, com vistas a atingir o grau ótimo 
de prestação de serviços ao cidadão. Nesse 
contexto, o modelo criado pela Fundação Na-
cional da Qualidade – FNQ desenvolveu crité-
rios de excelência  
a) correspondentes às melhores práticas im-

portadas de organizações modelo, entre 
as quais o aprendizado organizacional.

b) que representam o grau de maturidade 
dos colaboradores, entre os quais se in-
clui o pensamento sistêmico.

c) que permitem medir o grau de excelên-
cia da organização, entre os quais se in-
cluem estratégias e planos.

d) utilizados exclusivamente para obtenção 
de certificação de acordo com a pontua-
ção atribuída a cada um de seus itens.

e) consistentes em insumos para aplicação 
de métodos de gerenciamento de pro-
cessos, objetivando a otimização dos re-
cursos materiais e humanos disponíveis 
na organização.

11. ●●○○ (FCC – 2017) O gráfico abaixo repre-
senta o método de controle de processos PDCA, 
também conhecido como ciclo de Deming. 

Identifique as etapas do Ciclo PDCA assinala-
das no gráfico como 1 e 2, 3, 4, 5 e 6, respec-
tivamente: 
a) Análise de Processo e Plano de Ação; Execu-

ção; Verificação; Padronização e Conclusão. 
b) Padronização e Execução; Revisão; Pa-

dronização; Verificação e Conclusão. 
c) Análise de Processo e Plano de Ação; 

Verificação; Execução; Padronização e 
Conclusão. 

d) Execução do Processo e Padronização; 
Análise do Método; Verificação; Plano de 
Ação e Conclusão. 

e) Análise de Processo e Plano de Ação; Pa-
dronização; Verificação; Plano de Ação e 
Conclusão. 

12. ●●○○ (FCC – 2014) Determinada institui-
ção pública vem enfrentando dificuldades na 
gestão, gerando desperdício e insatisfação 
aos seus clientes. Decidiu, então, adotar a 
Gestão por Processos que

a) desenvolve nos empregados que reali-
zam atividades constantes nos proces-
sos mapeados a visão ou pensamento 
sistêmico.

b) favorece o trabalho por especialidade, 
pois o foco é funcional.

c) tem como foco o cliente interno e usa a 
tecnologia da informação para gerar um 
downsizing, eliminando burocracias des-
necessárias.

d) conta com 4 tipos de processos: os pri-
mários (ou de negócio); os administrati-
vos; os de suporte; os gerenciais.

e) utiliza o organograma como uma ferra-
menta para demonstrar o mapeamento 
dos processos e com isso permitir a vi-
sualização de melhorias. 

13. ●○○○ (FCC – 2017) A tomada de decisão é 
uma das atividades mais típicas do administra-
dor. Existem diferentes tipos de decisão, sen-
do que algumas delas se realizam por meio de 
um conjunto de normas preestabelecidas, com 
base em um acervo de soluções da organiza-
ção. Tais decisões são as denominadas 

a) Programadas. 
b) Padronizadas. 
c) Recorrentes. 
d) Impróprias. 
e) Consultivas. 

14. ●●●○ (FCC – 2016) Considere o organogra-
ma abaixo. 

Ele se refere a uma estrutura de tipo 
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a) funcional: ênfase na especialização. 
b) linear: possui linhas diretas e únicas de 

responsabilidade entre superior e su-
bordinado. 

c) mista: presença de órgãos de apoio jun-
to aos gerentes de linha. 

d) colegiada: caracteriza-se pela pluralida-
de de membros, que dividem a respon-
sabilidade. 

e) com base em projetos: cada unidade da 
organização está voltada para o desen-
volvimento de um único projeto e che-
fiada por um único gerente. 

15. ●●○○ (FCC – 2016) Considere que a Pre-
feitura de Picos − PI deseja implantar uma 
ferramenta de gestão da qualidade, na Admi-
nistração Municipal. Deseja um modelo que 
seja capaz de monitorar seu desempenho 
administrativo, dentro do escopo mais amplo 
do planejamento estratégico. Quer que esse 
sistema de medição de desempenho vá além 
das medidas contábeis e financeiras tradi-
cionais, contemplando, também, as perspec-
tivas do público, dos processos internos, do 
aprendizado e do crescimento, relacionando-
-as através de uma relação de causa e efeito. 
A ferramenta que melhor contempla as ne-
cessidades da Prefeitura de Picos, nessa si-
tuação hipotética, é 
a) as Cartas de Controle. 
b) o Modelo da Espinha de Peixe. 
c) o Balanced Scorecard. 
d) o Diagrama de Pareto. 
e) o Fluxograma. 

16. ●●●○ (FCC – 2016) Sobre as ferramentas 
básicas do controle da qualidade, considere: 
I.  Os fluxogramas, também conhecidos 

como diagramas de processos, apresen-
tam a variação de dados de forma visual. 
O gestor de qualidade normalmente os 
utiliza para apresentar dados contínuos 
que podem ser medidos. 

II.  Os diagramas de “causa e efeito”, ou dia-
gramas de “espinha de peixe”, são utili-
zados para determinar se existe ou não 
relação entre duas variáveis, neste caso 
o supervisor de atendimento de uma 
repartição pública pode identificar, por 
meio de uma pesquisa, a relação entre a 
satisfação do cliente e o seu tempo de es-
pera na fila. 

III.  Os diagramas de Pareto são utilizados 
como forma de análise para direcionar os 
recursos às categorias de materiais que 
mais giram no estoque. 

IV.  As cartas de controle estatístico são uti-
lizadas para identificação de pontos ou 
padrões incomuns que podem contribuir 
nas ações gerenciais que visam qualida-
de. Elas apresentam dados plotados em 
função do tempo, dos quais permitem 
uma representação visual das médias 
e medidas de variação referentes, por 
exemplo, a um processo de atendimento 
ao cidadão. 

Está correto o que consta APENAS nas pre-
missas 

a) I, II e III. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) I, II e IV. 

17. ●●○○ (FCC – 2016) Existem diferentes for-
mas de agrupar as atividades de uma organi-
zação em órgãos, o que corresponde aos de-
nominados critérios de departamentalização. 
O critério segundo o qual todas as atividades 
relacionadas a uma determinada atividade, ou 
seja, de uma mesma especialidade, são aloca-
das em um mesmo órgão é denominado 

a) Organizacional. 
b) por Produto. 
c) Segmentado. 
d) por Clientela. 
e) Funcional. 

18. ●○○○ (FCC – 2016) Na coordenadoria de 
um determinado órgão público, a opção por 
uma estrutura matricial, deve-se ao fato de 
uma das suas principais características con-
sistir em a) alto grau de formalização. 

a) inter-relacionamento de especialidades. 
b) unidade de comando hierarquizada. 
c) especialização elevada. 
d) comunicação verticalizada. 

19. ●●○○ (FCC – 2016) A Gerência da Qualida-
de Total privilegia, entre outros aspectos, a 

a) dissociação entre o preço final do produ-
to oferecido ou serviço prestado e o grau 
de lealdade do público consumidor. 
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b) gestão participativa, cujo caráter motiva-
cional favorece o controle e apropriação 
pelos trabalhadores dos processos dos 
quais participam. 

c) gestão participativa, enfatizando méto-
dos que tornam as ações dos subordi-
nados totalmente dependentes de deci-
sões em níveis superiores. 

d) dissociação entre o padrão de qualidade 
do produto oferecido ou serviço presta-
do e o grau de lealdade do público con-
sumidor. 

e) melhoria contínua dos processos, a qual 
pressupõe a necessidade de grandes 
avanços para o alcance dos objetivos es-
tabelecidos. 

20. ●○○○ (FCC – 2016) As principais aborda-
gens sobre qualidade nas organizações re-
montam aos princípios estabelecidos por 
Deming, nos Estados Unidos, fortemente 
acolhidos no Japão após a Segunda Guerra 
Mundial, tendo como um de seus postulados 

a) o pressuposto de que as transações de-
vem ser avaliadas com base nos preços. 

b) a premissa de que, quanto maior a qua-
lidade, menores serão os custos de pro-
dução. 

c) o incentivo a slogans e exortações para 
os empregados como forma de alinha-
mento. 

d) o estabelecimento de quotas numéricas 
para avaliação dos produtos e serviços. 

e) a disseminação da inspeção em massa 
como forma eficiente de controle da 
qualidade. 

21. ●○○○ (FCC – 2016) Considere que de-
terminada organização tenha optado por 
agrupar suas atividades concentrando em 
um mesmo órgão aquelas da mesma natu-
reza ou especialidade, contemplando, por 
exemplo, departamento de contabilidade, 
de vendas e de pessoal. O critério de de-
partamentalização adotado pela referida 
organização é: 

a) o funcional. 
b) por produtos. 
c) por clientela. 
d) o estrutural. 
e) o finalístico. 

22. ●●○○ (FCC – 2016) Os critérios de depar-
tamentalização correspondem à forma como 
as atividades são logicamente agrupadas em 
órgãos de uma empresa. Entre os critérios de 
departamentalização comumente utilizados, 
considere: 
I.  por produto, quando grupam-se em um 

mesmo órgão todas as atividades direta-
mente relacionadas a determinado pro-
duto ou serviço, independentemente da 
sua natureza ou especialidade. 

II.  por área geográfica, quando grupam-se 
em um mesmo órgão todas as atividades 
exercidas em determinada região. 

III. funcional, quando o grupamento de ativi-
dades é feito com o objetivo de atender a 
determinado grupo de pessoas, clientes 
internos e externos. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

a) I e III. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) III. 
e) II. 

23. ●●●○ (FCC – 2016) Com relação aos tipos 
de gestão, a 

a) horizontal tem coordenação descentra-
lizada, as decisões geralmente são con-
sensuais e a implementação de estraté-
gias é realizada por equipe especifica. 

b) em rede organizacional se inicia na 
construção individual de estratégia em 
determinada área, sendo então discuti-
da e implantada em conjunto. 

c) horizontal tem coordenação descentra-
lizada, as decisões geralmente são con-
sensuais e a implementação de estraté-
gias é conjunta e de interesse coletivo. 

d) em rede organizacional depende de 
construção coletiva, o que reforça as 
interações, tendo-se assim um capital 
social, ou seja, agrega-se valor a cada 
indivíduo, aumentando seu piso salarial. 

e) em rede organizacional caracteriza-se 
por tempo de existência, confiança, de-
pendência compartilhada, interdepen-
dência, propósito generalizado da rela-
ção e natureza dos ganhos obtidos. 
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1. Relativamente à competência constitucional 
do MPU, julgue o item a seguir. 
Se, em sede de investigação criminal ou ins-
trução processual penal conduzida pelo MPU, 
fazer-se necessária a quebra do sigilo de co-
municação telefônica e fiscal de indivíduo in-
vestigado ou processado, o parquet deverá 
requerê-la ao órgão judicial competente, já 
que não tem competência para determiná-la 
unilateralmente.
Comentário: Segundo o Art. 6º, XVIII, da LC 
n° 75/1993, compete ao MPU:
XVIII - representar:
a) ao órgão judicial competente para quebra de 
sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações te-
lefônicas, para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal, bem como manifes-
tar-se sobre representação a ele dirigida para 
os mesmos fins.

A respeito das funções do MPU e das ga-
rantias de seus membros, julgue os itens 
que se seguem.

2. Compete ao colégio de procuradores da Re-
pública elaborar, mediante votação obrigató-
ria, lista tríplice para a composição de todos 
os tribunais superiores.
Comentário:  Compete ao Colégio de Procu-
radores da República: 
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facul-
tativo e secreto, a lista sêxtupla para a composi-
ção do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegí-
veis os membros do Ministério Público Federal, 
com mais de dez anos na carreira, tendo mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 
anos de idade.

3. A promoção de membros do MPU ocorre por 
antiguidade ou merecimento, independen-
temente de solicitação, interesse público ou 
autorização do órgão colegiado.
Comentário: Primeiramente, a questão 
apresenta a expressão “antiguidade OU me-
recimento”, mas a Lei prevê “antiguidade E 
merecimento”.
Além disso, a questão erra ao afirmar que 
não há autorização do órgão colegiado, pois 
o Conselho Superior é quem indica o membro 
para promoção por antiguidade e elabora a 
lista tríplice para promoção por merecimento.

4. Considerando a organização, a estrutura e os 
princípios que orientam as atribuições do Mi-
nistério Público da União (MPU), julgue o item 
a seguir.

Pelo princípio da indivisibilidade, há possibi-
lidade de um procurador substituir outro no 
exercício de suas funções.
Comentário: Pelo princípio da indivisibilida-
de, os membros do MP (do mesmo ramo) 
podem se substituir uns aos outros, sem 
qualquer impedimento. Na verdade, esse 
princípio deriva do princípio da unidade, pois 
tira seu fundamento daquele.

5. A respeito das funções do MPU e das garantias 
de seus membros, julgue o item que se segue.

As funções institucionais do MPU definidas 
pela Constituição Federal são enumeradas 
de modo taxativo.
Comentário: A própria Lei do MPU (Lei Com-
plementar nº 75/1993) preconiza, em seu Art. 
5º, I:
Art. 5º São funções institucionais do Ministério 
Público da União:
I - a defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático, dos interesses sociais e dos interesses 
individuais indisponíveis, considerados, dentre 
outros, os seguintes fundamentos e princípios 
(…). (Grifo nosso)

A organização, as atribuições e o estatuto 
do Ministério Público da União (MPU) es-
tão claramente dispostos em legislação 
específica. Acerca dos princípios e das 
funções da referida instituição e dos seus 
membros, julgue os itens que se seguem.

6. Para exercer o controle externo da atividade 
policial, o MPU emprega meios estritamente 
judiciais e só pode representar à autoridade 
competente requerendo a instauração de in-
quérito.
Comentário: Art. 9º, LC nº 75/93: O MPU exer-
cerá o controle externo da Atividade Policial 
POR MEIO DE MEDIDAS JUDICIAIS e EXTRAJUDI-
CIAIS PODENDO:
III - Representar à autoridade competente pela 
adoção de providências para sanar a omissão 
indevida OU para prevenir OU corrigir ilegalida-
de ou abuso de poder. (Grifo nosso)
A letra da lei diz expressamente:
O MPU exercerá o controle externo da Ativi-
dade Policial:
• por meio de medidas JUDICIAIS e EXTRA-

JUDICIAIS.
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O MPU pode REPRESENTAR À AUTORIDADE 
COMPETENTE:
• pela adoção de providências para sanar a 

omissão indevida;
• para prevenir ou para corrigir ilegalidade 

ou abuso de poder.

7. No exercício de sua autonomia funcional, ad-
ministrativa e financeira, cabe ao MPU propor 
ao Poder Legislativo a criação e a extinção de 
seus cargos, assim como a fixação dos venci-
mentos dos seus membros e servidores.
Comentário: A resposta está na LC nº 75/93:
Art. 22. Ao Ministério Público da União é asse-
gurada autonomia funcional, administrativa e 
financeira, cabendo-lhe:
I - propor ao Poder Legislativo a criação e ex-
tinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem 
como a fixação dos vencimentos de seus mem-
bros e servidores;
II - prover os cargos de suas carreiras e dos ser-
viços auxiliares;
III - organizar os serviços auxiliares;
IV - praticar atos próprios de gestão.

8. Considerando a organização, a estrutura e os 
princípios que orientam as atribuições do Mi-
nistério Público da União (MPU), julgue o item 
a seguir.
As funções eleitorais do Ministério Público Fe-
deral perante os juízes e juntas eleitorais se-
rão exercidas pelo promotor eleitoral.
Comentário: Fundamento legal: LC nº 75/93.
Art. 78. As funções eleitorais do Ministério Públi-
co Federal perante os Juízes e Juntas Eleitorais 
serão exercidas pelo Promotor Eleitoral. 
Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do 
Ministério Público local que oficie junto ao Juízo 
incumbido do serviço eleitoral de cada Zona. 
Parágrafo único. Na inexistência de Promotor 
que oficie perante a Zona Eleitoral, ou havendo 
impedimento ou recusa justificada, o Chefe do 
Ministério Público local indicará ao Procurador 
Regional Eleitoral o substituto a ser designado.

9. Com relação aos procuradores-gerais, julgue 
o próximo item.
O presidente da República, no uso de suas 
atribuições de chefe de Estado, nomeia o 
procurador-geral de justiça nos estados, o 
procurador-geral militar e o procurador-geral 
do trabalho.

Comentário: Art. 26. São atribuições do Procu-
rador-Geral da República, como Chefe do Minis-
tério Público da União:
IV - nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Ge-
ral da República, ao Procurador-Geral do Tra-
balho, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, 
bem como dar posse ao Procurador-Geral de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios.

10. A partir da definição do MPU como institui-
ção permanente com incumbências claras e 
relacionadas aos fundamentos da República, 
criou-se estrutura organizacional dotada de 
características próprias. 
Acerca desse tema, julgue o item seguinte.
A participação de membros do Ministério 
Público do Trabalho em comissões técni-
cas ou científicas relacionadas à instituição 
ocorre mediante a designação do procura-
dor-geral do trabalho, ouvido o conselho 
superior respectivo.
Comentário: Conforme o Art. 98, IX, “b”, da 
Lei Complementar nº 75/93: 
Art. 98. Compete ao conselho superior do Minis-
tério Público do Trabalho:
IX - Opinar sobre a designação de membro do 
ministério Público do Trabalho para:
b) integrar comissões técnicas ou científicas re-
lacionadas às funções da instituição.

11. Segundo a Resolução n. 23 do Conselho Na-
cional do Ministério Público, o inquérito civil 
pode ser instaurado diante de requerimento 
ou representação, mesmo verbal ou anôni-
ma, formulado por pessoa que forneça, por 
qualquer meio legalmente permitido, infor-
mações sobre o fato e seu provável autor, 
bem como a qualificação mínima que permi-
ta sua identificação e localização.
Comentário: Conforme a Resolução nº 23/2007:
Art. 2º O inquérito civil poderá ser instaurado:
I – de ofício;
II – em face de requerimento ou representação 
formulada por qualquer pessoa ou comunica-
ção de outro órgão do Ministério Público, ou 
qualquer autoridade, desde que forneça, por 
qualquer meio legalmente permitido, informa-
ções sobre o fato e seu provável autor, bem 
como a qualificação mínima que permita sua 
identificação e localização; 
(...)
§ 2º No caso do inciso II, em sendo as informa-
ções verbais, o Ministério Público reduzirá a ter-
mo as declarações. Da mesma forma, a falta de 
formalidade não implica indeferimento do pe-
dido de instauração de inquérito civil, salvo se, 
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desde logo, mostrar-se improcedente a notícia, 
atendendo-se, na hipótese, o disposto no artigo 
5º desta Resolução.
§ 3º O conhecimento por manifestação anônima, 
justificada, não implicará ausência de providên-
cias, desde que obedecidos os mesmos requisitos 
para as representações em geral, constantes no 
artigo 2º, inciso II, desta Resolução.

12. Presidido pelo Procurador-Geral da Repúbli-
ca, o Conselho Nacional do Ministério Público 
é composto por quatro membros do Ministé-
rio Público Federal, três membros do Ministé-
rio Público Estadual, dois juízes, indicados um 
pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo 
Superior Tribunal de Justiça, dois advogados, 
indicados pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil e dois cidadãos de 
notável saber jurídico e reputação ilibada, 
indicados um pela Câmara dos Deputados e 
outro pelo Senado Federal.
Comentário: Art. 130-A. O Conselho Nacional 
do Ministério Público compõe-se de quatorze 
membros nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, depois de aprovada a escolha pela maio-
ria absoluta do Senado Federal, para um man-
dato de dois anos, admitida uma recondução, 
sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)
I - o Procurador-Geral da República, que o pre-
side;
II - quatro membros do Ministério Público da 
União, assegurada a representação de cada 
uma de suas carreiras;
III - três membros do Ministério Público dos Es-
tados;
IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tri-
bunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de 
Justiça;
V - dois advogados, indicados pelo Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e re-
putação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal.

13. Com relação ao Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP), julgue o item subse-
quente. 
Para compor o CNMP, cabe ao STF indicar um 
juiz, mas, para a efetivação do indicado como 
membro do referido conselho, a indicação 
deverá ser aprovada por maioria absoluta 
dos membros do Senado Federal.
Comentário: Art. 130-A. O Conselho Nacional 
do Ministério Público compõe-se de quatorze 
membros nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, depois de aprovada a escolha pela maio-

ria absoluta do Senado Federal, para um man-
dato de dois anos, admitida uma recondução, 
sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
45, de 2004)
I - o Procurador-Geral da República, que o pre-
side;
II - quatro membros do Ministério Público da 
União, assegurada a representação de cada 
uma de suas carreiras;
III - três membros do Ministério Público dos Es-
tados;
IV - dois juízes, indicados um pelo Supremo Tri-
bunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de 
Justiça;
V - dois advogados, indicados pelo Conselho Fe-
deral da Ordem dos Advogados do Brasil;
VI - dois cidadãos de notável saber jurídico e re-
putação ilibada, indicados um pela Câmara dos 
Deputados e outro pelo Senado Federal.
§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Mi-
nistério Público serão indicados pelos respecti-
vos Ministérios Públicos, na forma da lei.

No que se refere aos direitos, às garantias 
e às prerrogativas dos membros do MPU, 
julgue os itens seguintes.

14. Ressalvados os membros do MPDFT, os 
membros do MPU que integravam a carreira 
na data da promulgação da CF podem exer-
cer a advocacia, desde que estejam regular-
mente inscritos na OAB.
Comentário: Art. 281. Os membros do Minis-
tério Público da União, nomeados antes de 5 de 
outubro de 1988, poderão optar entre o novo 
regime jurídico e o anterior à promulgação da 
Constituição Federal, quanto às garantias, van-
tagens e vedações do cargo.

15. Membro do MPU pode se candidatar ao car-
go de prefeito, desde que cumpra os requisi-
tos previstos na legislação eleitoral e esteja 
no gozo de licença não remunerada.
Comentário: Art. 128. O Ministério Público 
abrange:
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pre-
texto, honorários, percentagens ou custas pro-
cessuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma 
da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qual-
quer outra função pública, salvo uma de ma-
gistério;
e) exercer atividade político-partidária;


