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OrganizaçãO da Obra

Na organização desta obra, há uma distribuição diferente para cada 
disciplina quanto ao número de questões. Para fazer essa divisão, coloca-
mos uma carga extra em matérias que têm um peso maior e são comu-
mente cobradas em praticamente todas as provas de concursos públicos. 
Nesse sentido, temos a seguinte disposição:

- 600 questões para Língua Portuguesa, Direito Constitucional e 
Direito Administrativo: disciplinas que habitualmente possuem 
um conteúdo programático extenso em termos de quantidade de 
assuntos; 

- 400 questões de Informática e de Matemática e Raciocínio 
Lógico: disciplinas que exigem uma fixação de muitos conceitos 
e fórmulas;

- 200 questões de Arquivologia e Administração Financeira e 
Orçamentária: disciplinas que exigem um conhecimento conceitual 
e técnico e tem uma área de abrangência ampla envolvendo 
concursos nas carreiras policiais, fiscais e tribunais.

Perceba, então, que a distribuição busca orientar o concursando para 
que ele domine as matérias em que a dificuldade é maior.

Além disso, você encontrará, ao final de cada capítulo, a seção “Faça 
Já”, que é uma atividade de fixação dos principais conteúdos abordados 
nas questões selecionadas. 

E você, leitor, contará, ainda, com conteúdos exclusivos on-line, dis-
poníveis no formato de videoaulas. 

Nossa experiência em concursos públicos nos mostra que dominar as 
disciplinas que se repetem na maioria das provas é um diferencial e faz 
com que o candidato tenha um rendimento e um aproveitamento muito 
maior em relação aos concorrentes e o fato de tal conhecimento incluir 
as áreas específicas fará, com certeza, a diferença para o caminho de sua 
aprovação.

Bons estudos e sucesso!!!
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COnHEça a Obra
Cabeçalho da questão

As referências servem de orientação ao leitor, para que saiba que são as mais 
recentes e abrangentes possíveis. Apesar de haver uma especificação de cargos, as 
questões são pertinentes para diversos cargos. 

Fácil  e Média 
Atribuir um grau de dificuldade como “fácil” ou “média” não significa di-

zer que na questão constem apenas conceitos ou definições muito simples, e 
sim que ela permite a você chegar à resposta correta por meio de raciocínios 
lógicos e rápidos, ou ainda, que os assuntos são básicos e necessários para a 
compreensão dos conteúdos das disciplinas solicitadas em concursos públicos.

Difícil 
Uma pergunta classificada como difícil consiste em inter-relacionar 

assuntos ou tópicos que não apresentam relação direta ou até que não te-
nham relação entre si. Isso faz com que o aluno aceite ou rejeite de imediato 
as assertivas e, assim, fique na dúvida. Ademais, uma questão de “difícil” 
complexidade pode ser composta por diversos elementos, pode abranger 
várias definições, ações ou ideias, ou, ainda, pode ser interpretada por dife-
rentes pontos de vista, tornando-se, assim, de entendimento intrincado ou 
complicado.

Muito Difícil 
Questões que pedem legislação são quase sempre “muito difíceis” por 

tratarem de temas em que não se interpreta ou analisa a questão como um 
todo, haja vista a resposta ser literal em relação à lei exigida. Por isso, há a 
necessidade de que o candidato se mantenha atualizado quanto às legisla-
ções pertinentes à disciplina e tenha como hábito a leitura de tais legislações.
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Interpretação Textual e Compreensão 
Textual

Ninguém sabia, nem pretendia saber, por que ou como Lanebbia e seus associados se 
interessavam por um bando de maníacos como nós, gente estranha, supostamente inteli-
gente, que passava horas lendo ou discutindo inutilidades. Gente, dizia-se, que brilharia no 
corpo docente de qualquer universidade; especialistas que qualquer editora contrataria por 
somas astronômicas (certos astros não são muito grandes). Era um enigma também para nós; 
mas, lamentações à parte, sabíamos de nossa incompetência, também astronômica (alguns 
astros são bastante grandes), para lidar com contratos, chefes, prazos e, sobretudo, reivindi-
cações salariais. Tínhamos, além disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase 
todo: a bibliomania mais crônica que se possa imaginar, uma paixão neurótico-deliquencial 
por textos antigos, que nos levava frequentemente a visitas subservientes a párocos, con-
ventos, igrejas e colégios. Procurávamos criar relacionamentos que facilitassem o acesso a 
qualquer velharia escrita. Que poderia estar esperando por nós, por que não?, desde séculos, 
ou décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliotecas, batis-
térios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores. Tínhamos achado 
preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam.

Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso nos fins de semana, quando 
saíamos atrás de boa comida, bons vinhos e velhos escritos.

Isaias Pessotti. Aqueles cães malditos de Arquelau. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

01. (2014 - CADE - Agente Administrativo) De acordo com a narrativa, os “proprietários” e “cura-
dores” desconheciam a existência de livros que haviam sido escondidos em locais 
antigos. 
GABARITO: ERRADO.

Ao afirmar “Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliote-
cas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores”, 
entende-se que proprietários e curadores já conheciam a existência de livros que 
haviam sido escondidos em locais antigos.

Esta é uma pergunta que supõe polos opostos. Qual o valor supremo a ser realizado pelo 
ensino? A prioridade concedida à informação percorre caminhos diferentes do projeto de 
formar o cidadão consciente, o espírito crítico, o ser humano solidário? 

Até certo ponto sim. Entupir a cabeça do aluno (penso no jovem que se prepara para um 
vestibular) com dados, nomes, números e esquemas, o que significa em termos de formar uma 
pessoa justa, verdadeira, compassiva, democrática? A aspiração de Montaigne continua viva, 
mais do que nunca: a criança não deve ser um vaso que se encha, mas uma vela que se acenda.

Para não descambar no puro ceticismo, lembro que o exercício constante das ciências 
físico-matemáticas, das ciências biológicas e da pesquisa histórica pode contribuir para 
a formação de hábitos de atenção e rigor que, provavelmente, irão propiciar o respeito à 
verdade, o que é sempre um progresso moral. Digo “provavelmente” porque os numerosos 
exemplos de transgressão da ética científica, movidos por interesses e paixões, não permitem 
expressões de otimismo exagerado.

Grau de Complexidade
Este ícone indica o grau de complexidade da questão, que pode ser classificada 

como fácil, média, difícil e muito difícil.
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Gabarito
Esta seção traz os textos que compõem o “Faça Já”. Todos vêm com as lacunas 

completadas para que você possa conferir as respostas. 

Professor Resolve 

Este ícone indica que o leitor pode acessar a resolução da questão por meio de um 
vídeo disponível no site (https://www.alfaconcursos.com.br/codigo).

Comentários
Explicações do autor em relação ao gabarito da questão. Podem conter legislações 

e/ou obras de referência que fundamentem as justificativas. 

Faça Já
São atividades de fixação dos conteúdos selecionados para esta obra, as quais 

aparecem ao final de cada capítulo. Vale destacar que foi respeitada a originalidade e 
a didática de cada professor, razão pela qual ela se apresenta de formas diversas e não 
segue um padrão em toda a obra. 

10 Língua Portuguesa

Interpretação Textual e Compreensão 
Textual

Ninguém sabia, nem pretendia saber, por que ou como Lanebbia e seus associados se 
interessavam por um bando de maníacos como nós, gente estranha, supostamente inteli-
gente, que passava horas lendo ou discutindo inutilidades. Gente, dizia-se, que brilharia no 
corpo docente de qualquer universidade; especialistas que qualquer editora contrataria por 
somas astronômicas (certos astros não são muito grandes). Era um enigma também para nós; 
mas, lamentações à parte, sabíamos de nossa incompetência, também astronômica (alguns 
astros são bastante grandes), para lidar com contratos, chefes, prazos e, sobretudo, reivindi-
cações salariais. Tínhamos, além disso, algumas doenças comuns a todo o grupo, ou quase 
todo: a bibliomania mais crônica que se possa imaginar, uma paixão neurótico-deliquencial 
por textos antigos, que nos levava frequentemente a visitas subservientes a párocos, con-
ventos, igrejas e colégios. Procurávamos criar relacionamentos que facilitassem o acesso a 
qualquer velharia escrita. Que poderia estar esperando por nós, por que não?, desde séculos, 
ou décadas. Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliotecas, batis-
térios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores. Tínhamos achado 
preciosidades que muitos colecionadores cobiçariam.

Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso nos fins de semana, quando 
saíamos atrás de boa comida, bons vinhos e velhos escritos.

Isaias Pessotti. Aqueles cães malditos de Arquelau. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

01. (2014 - CADE - Agente Administrativo) De acordo com a narrativa, os “proprietários” e “cura-
dores” desconheciam a existência de livros que haviam sido escondidos em locais 
antigos. 
GABARITO: ERRADO.

Ao afirmar “Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliote-
cas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores”, 
entende-se que proprietários e curadores já conheciam a existência de livros que 
haviam sido escondidos em locais antigos.

Esta é uma pergunta que supõe polos opostos. Qual o valor supremo a ser realizado pelo 
ensino? A prioridade concedida à informação percorre caminhos diferentes do projeto de 
formar o cidadão consciente, o espírito crítico, o ser humano solidário? 

Até certo ponto sim. Entupir a cabeça do aluno (penso no jovem que se prepara para um 
vestibular) com dados, nomes, números e esquemas, o que significa em termos de formar uma 
pessoa justa, verdadeira, compassiva, democrática? A aspiração de Montaigne continua viva, 
mais do que nunca: a criança não deve ser um vaso que se encha, mas uma vela que se acenda.

Para não descambar no puro ceticismo, lembro que o exercício constante das ciências 
físico-matemáticas, das ciências biológicas e da pesquisa histórica pode contribuir para 
a formação de hábitos de atenção e rigor que, provavelmente, irão propiciar o respeito à 
verdade, o que é sempre um progresso moral. Digo “provavelmente” porque os numerosos 
exemplos de transgressão da ética científica, movidos por interesses e paixões, não permitem 
expressões de otimismo exagerado.

Giancarla Bombonato

P
O
R
T

61

FAÇA JÁ
1. Conceito de texto: são  

 entre si, as quais formam um 
todo significativo. Um texto é um enunciado capaz 
de produzir uma , 
a qual dê a capacidade de codificar e decodificar os 

. 
2. Significado de contexto: um texto é um enunciado 

que tem um sentido e é constituído por meio de frases. 
Em cada uma delas, há uma relação de coesão, pois 
uma informação se liga  

, o que cria condições para 
a estruturação do conteúdo a ser transmitido. Essa in-
terligação de frases e períodos recebe o nome contex-
to. Vale destacar que a relação entre as frases é tão im-
portante que, se uma frase for retirada de seu contexto 
original e analisada separadamente, poderá haver um 
significado diferente daquele inicial.

3. Intertexto é uma das  de um 
texto, ou seja, uma produção textual geralmente apre-
senta  a 
outros autores por meio de citações. 

4. A interpretação de texto busca  
 de um texto. A partir dessa 

ideia principal, localizam-se as , 
as fundamentações, as argumentações, as explicações, 
ou seja, tudo o que leva ao  
das questões apresentadas numa prova.

5. As questões que envolvem a compreensão e a interpre-
tação de textos geralmente exigem que o candidato:

a. Identifique, ou seja, reconheça 
, de um processo, de um 

momento. Nesse caso, é importante identificar os ver-
bos e os advérbios.

Gabarito 1197

RLM
Capítulo 1
Estruturas lógicas

Proposições

Chama-se proposição toda sentença declarativa que pode ser classificada ou só como verdadeira ou só 
como falsa. Temos dois tipos de proposições: SIMPLES e COMPOSTA.

Proposições Simples

Chama-se proposição simples toda oração declarativa que pode ser classificada ou só como VERDA-
DEIRA ou SÓ como FALSA. Representaremos uma proposição simples com uma letra minúscula qualquer 
de nosso alfabeto.

Proposições Compostas

Ao utilizarmos a linguagem, combinamos ideias simples, ligando as proposições simples através de sím-
bolos lógicos, formando, assim, as chamadas proposições compostas.

Conectivos Lógicos
Vejamos os conectivos (e seus símbolos) que ligam as proposições simples, formando as proposições 

compostas.

Co
ne

ct
iv

os

Linguagem Natural Linguagem Simbólica

Conjunções XXX  E  YYY P  ∧  Q

Disjunções (não excludentes) XXX  OU  YYY P  ∨  Q

Disjunções (excludentes) OU  XXX  OU  YYY P  ∨  Q

Condicionais XXX  ENTÃO  YYY P  →  Q

Bicondicionais XXX  SE E SOMENTE SE  YYY P  ↔  Q

Para analisar os valores lógicos das proposições compostas, utilizaremos uma tabela que prevê todos os 
possíveis valores lógicos que uma sentença pode possuir, a partir dos valores lógicos das proposições simples. 
O nome desta tabela é: TABELA-VERDADE.

Número de Linhas da Tabela-Verdade

Quando trabalhamos com tabela-verdade, é sempre importante verificar quantas linhas deveremos ana-
lisar. E, para isso, é preciso conhecermos a seguinte fórmula: 2n.

Em que n é o número de proposições simples.

Negação (¬p)

Uma proposição, quando negada, recebe valores lógicos OPOSTOS dos valores lógicos da proposição 
original. O símbolo que iremos utilizar é ¬p ou ~p.

P ¬p
V F
F V
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aPrESEnTaçãO

Em concursos públicos, a forma de cobrança da disciplina de Língua Portuguesa é determinada 
pela banca, pelo cargo e pelo nível (fundamental, médio ou superior) da prova. Ou seja, para se dar bem 
nessa disciplina, é preciso entender como ela é cobrada em concursos. E a melhor maneira de fazer isso 
é tendo contato com as questões. 

Por isso, você tem em mãos esta obra, que busca dar a você uma visão de como são elaboradas as 
provas e como os assuntos são cobrados. 

Sobre essa disciplina, para que você entenda como ela foi organizada, fique atento ao seguinte:
1. As questões foram separadas por assuntos em capítulos diferentes.
2. Você pode encontrar questões parecidas e textos repetidos. Isso se deve ao fato de que as ques-

tões de provas são feitas a partir de um texto de referência. Assim, um mesmo texto serve como 
apoio para várias questões. 

3. Cada capítulo tem um enfoque em relação à seleção de cada item:
• Capítulo 1: o objetivo é mostrar ao leitor questões de interpretação e compreensão textual.
• Capítulo 2: o foco é trabalhar ainda com textos, mas no sentido de entender aspectos especí-

ficos, como: tipologia textual, significação contextual, denotação, conotação, coesão, coerência. 
• Capítulo 3: a intenção é apresentar ao leitor o assunto “morfossintaxe”, o qual traz questões em 

que são cobradas, simultaneamente, noções de morfologia e sintaxe. 
• Capítulo 4: a finalidade é entender como uma questão de correção gramatical é complexa, por-

que pode tratar de diversos assuntos num só enunciado, como: concordância, regência, crase, 
pontuação, acentuação, colocação pronominal.

• Capítulo 5: o intuito é tratar de um tipo de item que tem sido muito cobrado: a reescrita. 
Fique atento para o enunciado, pois a reescrita pode cobrar tanto a correção gramatical como 
a semântica.

• Capítulo 6: o enfoque é perceber que as questões de redação oficial podem cobrar dois aspec-
tos. Um deles é analisar se um trecho está adequado para compor um texto oficial. Outro é ve-
rificar se o conceito apresentando está de acordo com o Manual 
de Redação da Presidência da República.

Essa organização foi feita com base em minha experiência em sala 
de aula, especificamente em relação às aulas ministras em turmas que es-
tão preparando-se para concursos. Além disso, foram considerados relatos 
de alunos sobre as maiores dificuldades ao estudar a disciplina de língua 
portuguesa. 

Um grande abraço,
Giancarla Bombonato

Sobre o autor: Mestre em Letras, especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 
e licenciada em Letras Português/Espanhol. Atua na área de concursos públicos desde 
2008. Tem experiência em Língua Portuguesa e Redação. Passou a fazer parte da Equipe 
AlfaCon em 2012. 

A grande 
sacada de 
estudar Língua 
Portuguesa é 
entender o 
“espírito” da 
banca.

“

”
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Descobrir esses esconderijos era uma espécie de hobby nosso nos fins de semana, quando 
saíamos atrás de boa comida, bons vinhos e velhos escritos.

Isaias Pessotti. Aqueles cães malditos de Arquelau. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993, p. 11 (com adaptações).

01. (2014 - CADE - Agente Administrativo) De acordo com a narrativa, os “proprietários” e “cura-
dores” desconheciam a existência de livros que haviam sido escondidos em locais 
antigos. 
GABARITO: ERRADO.

Ao afirmar “Conhecíamos armários, sótãos, porões e cofres de sacristias, bibliote-
cas, batistérios ou cenáculos, bem melhor do que seus proprietários ou curadores”, 
entende-se que proprietários e curadores já conheciam a existência de livros que 
haviam sido escondidos em locais antigos.

Esta é uma pergunta que supõe polos opostos. Qual o valor supremo a ser realizado pelo 
ensino? A prioridade concedida à informação percorre caminhos diferentes do projeto de 
formar o cidadão consciente, o espírito crítico, o ser humano solidário? 

Até certo ponto sim. Entupir a cabeça do aluno (penso no jovem que se prepara para um 
vestibular) com dados, nomes, números e esquemas, o que significa em termos de formar uma 
pessoa justa, verdadeira, compassiva, democrática? A aspiração de Montaigne continua viva, 
mais do que nunca: a criança não deve ser um vaso que se encha, mas uma vela que se acenda.

Para não descambar no puro ceticismo, lembro que o exercício constante das ciências 
físico-matemáticas, das ciências biológicas e da pesquisa histórica pode contribuir para 
a formação de hábitos de atenção e rigor que, provavelmente, irão propiciar o respeito à 
verdade, o que é sempre um progresso moral. Digo “provavelmente” porque os numerosos 
exemplos de transgressão da ética científica, movidos por interesses e paixões, não permitem 
expressões de otimismo exagerado.
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Permanece inquietante a questão de formar a criança e o jovem para valores que ainda 
constituem o ideal do nosso tão sofrido bípede implume. O malogro da educação liberal-ca-
pitalista nos aflige como, em outro contexto, nos teria afligido um projeto de educação tota-
litária. Esta impõe, mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, ao qual 
só resta obedecer aos ditames do partido dominante. Conhecemos o que foi a barbárie nazi-
fascista, a barbárie stalinista, a barbárie maoísta. De outra natureza é a barbárie que vivemos 
no aqui-e-agora do consumismo irresponsável, dos lobbies farmacêuticos, do desrespeito ao 
ambiente, das violações dos direitos humanos fundamentais, da imprensa facciosa e venal, 
dos partidos de aluguel, da intolerância ideológica dos grupelhos, da arrogância dos forma-
dores de opinião espalhados pela mídia e pelas universidades.

Um plano oficial de educação pouco poderia fazer para alterar esse iminente risco de 
desintegração que afeta a sociedade civil, atingindo classes e estamentos diversos; mas que ao 
menos se faça esse pouco!

Alfredo Bosi. A valorização dos docentes é a única forma de construir uma escola eficiente. Chega de proletários do giz. In: 
Carta Capital. Ano XIX, n.º 781, p. 29 (com adaptações).

02. (2014 - CADE - Agente Administrativo) Infere-se do texto que a educação liberal-capitalista se 
baseia em um plano que prioriza a informação. 
GABARITO: CERTO.

Esta afirmação é percebida por meio da analogia feita no texto. A ideia de que a 
educação liberal-capitalista se baseia em um plano que prioriza a informação pode 
ser entendida por algumas passagens do texto, como: “A prioridade concedida à in-
formação percorre caminhos diferentes do projeto de formar o cidadão consciente, 
o espírito crítico, o ser humano solidário?  Até certo ponto sim. Entupir a cabeça 
do aluno (penso no jovem que se prepara para um vestibular) com dados, nomes, 
números e esquemas, o que significa em termos de formar uma pessoa justa, verda-
deira, compassiva, democrática?”, e “O malogro da educação liberal-capitalista nos 
aflige como, em outro contexto, nos teria afligido um projeto de educação totalitá-
ria. Esta impõe, mediante a violência do Estado, a passividade inerme do cidadão, 
ao qual só resta obedecer aos ditames do partido dominante”.

Texto referente às questões 3 a 6.
Atualmente, há duas Américas Latinas. A primeira conta com um bloco de países — 

incluindo Brasil, Argentina e Venezuela — com acesso ao Oceano Atlântico, que confere 
ao Estado grande papel na economia. A segunda — composta por países de frente para o 
Pacífico, como México, Peru, Chile e Colômbia — adota o livre comércio e o mercado livre.

Os dois grupos de países compartilham de uma geografia, de culturas e de histórias seme-
lhantes, entretanto, por quase dez anos, a economia dos países do Atlântico cresceu mais rapi-
damente, em grande parte graças ao aumento dos preços das commodities no mercado global. 
Atualmente, parece que os anos vindouros são mais promissores para os países do Pacífico. 
Assim, a região enfrenta, de certa forma, um dilema sobre qual modelo adotar: o do Atlân-
tico ou o do Pacífico? Há razões para pensar que os países com acesso ao Pacífico estão em 
vantagem, como, por exemplo, o fato de que, em 2014, o bloco comercial Aliança do Pacífico 
(formado por México, Colômbia, Peru e Chile) provavelmente crescerá a uma média de 4,25%, 
ao passo que o grupo do Atlântico, formado por Venezuela, Brasil e Argentina — unidos pelo 
MERCOSUL —, crescerá 2,5%. O Brasil, a maior economia da região, tende a crescer 1,9%.
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Segundo economistas, os países da América Latina que adotam o livre comércio estão 
mais preparados para crescer e registram maiores ganhos de produtividade. Os países do 
Pacífico, mesmo aqueles como o Chile, que ainda dependem de commodities como o cobre, 
também têm feito mais para fortalecer a exportação. No México, a exportação de bens ma-
nufaturados representa quase 25% da produção econômica anual (no Brasil, representa 4%). 
As economias do Pacífico também são mais estáveis. Países como México e Chile têm baixa 
inflação e consideráveis reservas estrangeiras.

Venezuela e Argentina, por sua vez, começam a se parecer com casos econômicos sem 
solução. Na Venezuela, a inflação passa de 50% ao ano — igual à da Síria, país devastado 
pela guerra.

David Juhnow. Duas Américas Latinas bem diferentes. The Wall Street Journal.  
In: Internet: <http://online.wsj.com> (com adaptações).

03. (2014 - CADE - Analista Administrativo) A ideia defendida no texto, que se classifica como 
dissertativo, é construída por meio de contrastes. 
GABARITO: CERTO.

O texto é dissertativo, pois trata de um assunto, traz informações sobre uma te-
mática. E esta é apresentada por meio de contrastes entre as “duas Américas La-
tinas”.

04. (2014 - CADE - Analista Administrativo) Infere-se do texto que o Brasil apresentará o menor 
índice de crescimento econômico entre os países latino-americanos em 2014, a despeito 
de ser a maior economia da região.
GABARITO: ERRADO.

O texto apenas traz dados sobre o crescimento econômico, mas não há como inferir 
que o Brasil apresentará o menor índice. Isso é percebido pelo trecho: “o bloco co-
mercial Aliança do Pacífico [...] provavelmente crescerá a uma média de 4,25%, ao 
passo que o grupo do Atlântico, formado por Venezuela, Brasil e Argentina — uni-
dos pelo MERCOSUL —, crescerá 2,5%. O Brasil, a maior economia da região, 
tende a crescer 1,9%”.

05. (2014 - CADE - Analista Administrativo) Infere-se do texto que países não banhados pelo 
Atlântico ou pelo Pacífico, como Paraguai e Equador, não estão inseridos em nenhuma 
das duas Américas Latinas citadas pelo autor.
GABARITO: ERRADO.

O uso dos termos Atlântico e Pacífico serve para situar o leitor, mas não se pode 
afirmar que essas palavras restringem quem faz ou não parte das duas Américas 
Latinas. Além disso, o texto mostra alguns dos países e não diz que são apenas 
aqueles citados no primeiro parágrafo.

06. (2014 - CADE - Analista Administrativo) O texto diferencia aspectos econômicos de países da 
América Latina que convergem em outros aspectos, como os geográficos, culturais e 
históricos.
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GABARITO: CERTO.
Pode-se perceber esta informação por meio do trecho “Os dois grupos de países 
compartilham de uma geografia, de culturas e de histórias semelhantes, entre-
tanto, por quase dez anos, a economia dos países do Atlântico cresceu mais ra-
pidamente, em grande parte graças ao aumento dos preços das commodities no 
mercado global”.

Texto referente às questões 7 e 8.

O objetivo da livre concorrência é preservar o processo de competição, e não os competidores. 
O processo de competição, no modelo concorrencial, é o que possibilita a repartição ótima dos 
bens dentro da sociedade, contribuindo para a justiça social. Isso não significa que a concorrência 
não deve ser sopesada com outros interesses, como, por exemplo, a defesa do meio ambiente, a 
manutenção de empregos e o desenvolvimento sustentável. Embora por vezes excludentes entre 
si, todos esses interesses devem ser ponderados a fim de que se atinja o bem-estar social”.

Carlos Emmanuel Joppet Ragazzo. Notas introdutórias sobre o princípio da livre concorrência. In: Scientia Iuris. 
Londrina, v. 10, p. 83-96, 2006. Internet: <www.uel.br> (com adaptações).

07. (2014 - CADE - Analista Administrativo) No texto, conceitua-se livre concorrência, processo 
que predomina sobre interesses como o desenvolvimento sustentável e a justiça no 
mercado de trabalho.
GABARITO: ERRADO. 

O texto afirma que a livre concorrência não deve prevalecer sobre outros interesses. 
O que se alega é que “todos esses interesses devem ser ponderados a fim de que se 
atinja o bem-estar social”.

08. (2014 - CADE - Analista Administrativo) Infere-se do texto que a competição por bens entre os 
indivíduos de uma sociedade leva à justiça social.
GABARITO: ERRADO.

A competição por bens entre os indivíduos de uma sociedade contribui para a justi-
ça social, ou seja, colabora, não determina. Isso é percebido pelo trecho: “O proces-
so de competição, no modelo concorrencial, é o que possibilita a repartição ótima 
dos bens dentro da sociedade, contribuindo para a justiça social”.

As operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias vinculadas às suas estruturas 
organizacionais.

A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em norma que 
será publicada no Diário Oficial da União.

A medida está disposta na Resolução Normativa nº 323 e objetiva reduzir conflitos 
entre operadoras e consumidores, ampliando a qualidade do atendimento oferecido pelas 
empresas.

A expectativa é de que o funcionamento regular dessas estruturas possa gerar subsídios 
para a melhoria de processos de trabalho nas operadoras, em especial no que diz respeito 
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ao relacionamento com o público e à racionalização do fluxo de demandas encaminhadas à 
ANS. As ouvidorias deverão ter estrutura composta por titular e substituto e também deverão 
ter canais de contato específicos, protocolos de atendimento e equipes capazes de responder 
às demandas no prazo máximo de sete dias úteis.

Entre suas atribuições, está a apresentação de relatórios estatísticos e de recomendações 
ao representante legal da operadora e à Ouvidoria da ANS.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

09. (2013 - ANS - Técnico Administrativo) Depreende-se das informações do texto que as ouvido-
rias das operadoras de planos de saúde deverão prestar à Ouvidoria da ANS esclareci-
mentos e informações acerca das reclamações e sugestões recebidas. 
GABARITO: CERTO. 

O texto mostra que “as operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias”. 
Entre as atribuições dessas ouvidorias, está a apresentação de relatórios estatísticos 
e de recomendações ao representante legal da operadora e à Ouvidoria da ANS.

Durante o período de janeiro a março de 2013, foram recebidas 13.348 reclamações de 
beneficiários de planos de saúde referentes à garantia de atendimento. Entre as operadoras 
médico-hospitalares, 480 tiveram pelo menos uma reclamação e, entre as operadoras odon-
tológicas, 29 tiveram pelo menos uma reclamação de não cumprimento dos prazos máximos 
estabelecidos ou de negativa de cobertura.

A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de se 
certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem 
o credenciamento de prestadores e a melhorarem o seu relacionamento com o cliente. Para 
isso, a participação dos consumidores é de fundamental importância.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).

10. (2013 - ANS - Técnico Administrativo) Depreende-se das informações do texto que a forma de 
“participação dos consumidores” sugerida no texto é a reclamação.
GABARITO: CERTO.

O texto tem como tema as reclamações de beneficiários de planos de saúde refe-
rentes à garantia de atendimento. Na conclusão do texto, ressalta-se a necessidade 
de participação dos consumidores: “Para isso, a participação dos consumidores é de 
fundamental importância”. Ou seja, para participar, o consumidor pode reclamar.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou o último relatório de mo-
nitoramento das operadoras, que, pela primeira vez, inclui os novos critérios para suspensão 
temporária da comercialização de planos de saúde. Além do descumprimento dos prazos de 
atendimento para consultas, exames e cirurgias, previstos na RN 259, passaram a ser consi-
derados todos os itens relacionados à negativa de cobertura, como o rol de procedimentos, o 
período de carência, a rede de atendimento, o reembolso e o mecanismo de autorização para 
os procedimentos.

Internet: <www.ans.gov.br> (com adaptações).
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11. (2013 - ANS - Analista Administrativo) Depreende-se das informações do texto que, antes do 
último relatório, a ANS, no monitoramento das operadoras, já adotava como um dos 
critérios para a suspensão provisória de comercialização de planos de saúde o descum-
primento dos prazos de atendimento para consultas, exames e cirurgias.
GABARITO: CERTO.

No trecho “Além do descumprimento dos prazos de atendimento para consultas, 
exames e cirurgias, previstos na RN 259, passaram a ser considerados”, a relação 
entre “além de” e “passaram a ser” deixa evidente que havia critérios previstos e que 
serão acrescentados outros. 

Texto referente às questões 12 e 13.
A ANS vai mudar a metodologia de análise de processos de consumidores contra as ope-

radoras de planos de saúde com o objetivo de acelerar os trâmites das ações.
Uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva de processos abertos a partir 

de queixas dos usuários. Os processos serão julgados de forma conjunta, reunindo várias 
queixas, organizadas e agrupadas por temas e por operadora.

Segundo a ANS, atualmente, 8.791 processos de reclamações de consumidores sobre 
o atendimento dos planos de saúde estão em tramitação na agência. Entre os principais 
motivos que levaram às queixas estão a negativa de cobertura, os reajustes de mensalidades e 
a mudança de operadora.

No Brasil, cerca de 48,6 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assis-
tência médica e 18,4 milhões têm planos exclusivamente odontológicos. 

Valor Econômico, 22/3/2013.

12. ( 2013 - ANS - Analista Administrativo) De acordo com o texto, no momento em que foram 
publicadas, as novas medidas já estavam sendo aplicadas nos processos de consumido-
res contra as operadoras de planos de saúde.
GABARITO: ERRADO.

As novas medidas ainda não estavam sendo aplicadas. Isso pode ser percebido pelo 
trecho: “Uma das novas medidas adotadas será a apreciação coletiva de processos 
abertos a partir de queixas dos usuários”.

13. (2013 - ANS - Analista Administrativo) Segundo as informações do texto, os processos dos 
consumidores contra as operadoras de planos de saúde serão julgados individualmente.
GABARITO: ERRADO.

Os processos serão julgados de forma conjunta, como pode ser percebido pelo tre-
cho: “Os processos serão julgados de forma conjunta, reunindo várias queixas, or-
ganizadas e agrupadas por temas e por operadora”.

Acho que, se eu não fosse tão covarde, o mundo seria um lugar melhor. Não que a 
melhora do mundo dependa de uma só pessoa, mas, se o medo não fosse constante, as pessoas 
se uniriam mais e incendiariam de entusiasmo a humanidade.

Mas o que vejo no espelho é um homem abatido diante das atrocidades que afetam os 
menos favorecidos.
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Se tivesse coragem, não aceitaria crianças passarem fome, frio e abandono. Elas nos 
assustam com armas nos semáforos, pedem esmolas, são amontoadas em escolas que não 
ensinam, e, por mais que chorem, somos imunes a essas lágrimas.

Sou um covarde diante da violência contra a mulher, do homem contra o homem. E 
porque os índios estão tão longe da minha aldeia e suas flechas não atingem meus olhos nem 
o coração, não me importa que tirem suas terras, sua alma.

Analfabeto de solidariedade, não sei ler sinais de fumaça. Se tivesse um nome indígena, 
seria “cachorro medroso”. Se fosse o tal ser humano forte que alardeio, não aceitaria famílias 
sem terem onde morar.

Sérgio Vaz. Antes que seja tarde. In: Caros Amigos, mai./2013, p. 8 (com adaptações).

14. (2014 - DPF - Agente Administrativo) Infere-se do texto que as mazelas que assolam o mundo 
se devem às desigualdades sociais. 
GABARITO: ERRADO.

O texto trata as mazelas sociais como consequência da falta de atitude, do como-
dismo, da inação, do individualismo; ou seja, não afirma que as mazelas que asso-
lam o mundo se devem às desigualdades sociais.

Embora não tivessem ficado claras as fontes geradoras de quebras da paz urbana, o 
fenômeno social marcado pelos movimentos populares que tomaram as ruas das grandes 
cidades brasileiras, em 2013, parecia tendente a se agravar.

As vítimas das agressões pessoais viram desprotegidas a paz e a segurança, direitos 
sagrados da cidadania. Todos foram prejudicados.

Pôde-se constatar que, em outras partes do mundo, fenômenos sociais semelhantes 
também ocorreram. Lá como cá, diferentes tipos de ação atingiram todo o grupo social, 
gerando vítimas e danos materiais. Nem sempre a intervenção das forças do Estado foi sufi-
ciente para evitar prejuízos.

Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada em situações 
diversas e ora tornou mais graves as distorções do direito, ora espalhou a insegurança coleti-
vamente. Em qualquer das hipóteses, a população dos vários locais atingidos viu-se envolvida 
em perdas crescentes.

Internet: <www1.folha.uol.com.br> (com adaptações).

15. (2014 - DPF - Agente Administrativo) Depreende-se das ideias do primeiro parágrafo do texto 
que a identificação da origem do fenômeno social representado pelos movimentos 
sociais ocorridos em 2013 seria suficiente para evitar que eles se agravassem. 
GABARITO: ERRADO.

Infere-se do primeiro parágrafo que, claras ou não as fontes geradoras dos movi-
mentos populares, o fenômeno social que eles representavam tendia a se agravar. 
Não é afirmado nada em relação à identificação da origem do fenômeno social para 
evitar o agravamento da situação. Ao contrário, a oração subordinada concessiva 
que introduz o parágrafo denota ideia que não impede a ocorrência do que se alega 
na oração principal.
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Texto referente às questões 16 e 19.
Quando o homem moderno, particularmente o habitante da cidade, deixa a luz natural 

do dia ou a luz artificial da noite e entra no cinema, opera-se em sua consciência uma mudança 
psicológica crucial. Do ponto de vista subjetivo, na maioria dos casos, ele vai ao cinema em 
busca de distração, entretenimento, talvez até instrução, por um bom par de horas.

Pouco lhe importam as condições técnicas e socioeconômicas das indústrias que, em 
primeira instância, lhe possibilitam assistir aos filmes; na verdade, esse tipo de preocupação 
nem lhe passa pela cabeça. 

Um dos principais aspectos desse ato corriqueiro, que se chama situação cinema, é o iso-
lamento mais completo possível do mundo exterior e de suas fontes de perturbação visual e 
auditiva. O cinema ideal seria aquele onde não houvesse absolutamente nenhum ponto de luz 
(tais como letreiros luminosos de emergência e saída, etc.) fora da própria tela e onde, fora a 
trilha sonora do filme, não pudessem penetrar nem mesmo os mínimos ruídos. A eliminação 
radical de todo e qualquer distúrbio visual e auditivo não relacionado com o filme justifica-
se pelo fato de que apenas na completa escuridão podem-se obter os melhores resultados na 
exibição do filme. A perfeita fruição do ato de ir ao cinema é prejudicada por qualquer distúr-
bio visual ou auditivo, que lembra ao espectador, contra a sua vontade, que ele estava a ponto 
de suscitar uma experiência especial mediante a exclusão da realidade trivial da vida corrente. 
Esses distúrbios o remetem à existência de um mundo exterior, totalmente incompatível com 
a realidade psicológica de sua experiência cinematográfica. Daí é inevitável a conclusão de 
que a fuga voluntária da realidade cotidiana é uma característica essencial da situação cinema.

Hugo Mauerhofer. A psicologia da experiência cinematográfica. In: Ismail Xavier. A experiência do cinema.  
RJ: Graal, 1983, p. 375-6 (com adaptações).

16. (2013 - ANCINE - Analista Administrativo) O indivíduo que vai ao cinema o faz em busca de 
isolamento, distração, entretenimento e(ou) instrução.
GABARITO: ERRADO.

O texto afirma que há vários fatores que motivam o indivíduo a ir ao cinema, dife-
rentemente para cada um. Pode ser para buscar distração, entretenimento, talvez ins-
trução. Um dos principais é o isolamento. Isso pode ser percebido pelos trechos: “Do 
ponto de vista subjetivo, na maioria dos casos, ele vai ao cinema em busca de distração, 
entretenimento, talvez até instrução, por um bom par de horas. [...] Um dos princi-
pais aspectos desse ato corriqueiro, que se chama situação cinema, é o isolamento mais 
completo possível do mundo exterior e de suas fontes de perturbação visual e auditiva”.

17. (2013 - ANCINE - Analista Administrativo) Conforme o texto, o cinema ideal não pode existir 
no mundo real, já que a colocação de letreiros luminosos de emergência e saída é obri-
gatória, nesses ambientes, por questões de segurança.
GABARITO: ERRADO.

O texto fala que o cinema ideal seria um local totalmente sem luz. E afirma que 
letreiros luminosos são incompatíveis com a realidade psicológica proporcionada 
pela experiência cinematográfica. Isso é percebido pelo trecho: “O cinema ideal 
seria aquele onde não houvesse absolutamente nenhum ponto de luz (tais como 
letreiros luminosos de emergência e saída, etc.) fora da própria tela e onde, fora 
a trilha sonora do filme, não pudessem penetrar nem mesmo os mínimos ruídos. 
Esses distúrbios o remetem à existência de um mundo exterior, totalmente incom-
patível com a realidade psicológica de sua experiência cinematográfica.” 
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18. (2013 - ANCINE - Analista Administrativo) A exclusão da realidade trivial da vida corrente faz 
parte da experiência vivida pelo espectador de cinema.
GABARITO: CERTO.

O ambiente do cinema está relacionado a uma realidade psicológica, o que pode 
ser justificado pelo trecho: “Daí é inevitável a conclusão de que a fuga voluntária da 
realidade cotidiana é uma característica essencial da situação cinema”.

19. (2013 - ANCINE - Analista Administrativo) O homem moderno que não vive em ambiente 
urbano e o que vive nesse ambiente são afetados psicologicamente pelo cinema de 
maneiras distintas.
GABARITO: ERRADO.

O texto fala sobre o homem moderno, em especial o que habita a cidade. Não há 
menção ao homem que não vive em um ambiente urbano. Entende-se isso pelo 
trecho: “Quando o homem moderno, particularmente o habitante da cidade, deixa 
a luz natural do dia ou a luz artificial da noite e entra no cinema, opera-se em sua 
consciência uma mudança psicológica crucial”.

Texto referente às questões 20 a 22.

Caso alguém pergunte, em um futuro distante, qual terá sido o meio de expressão de 
maior impacto da era moderna, a resposta será quase unânime: o cinematógrafo.

Inventado em 1895 pelos irmãos Lumière para fins científicos, o cinema revelou-se peça 
fundamental do imaginário coletivo do século XX, seja como fonte de entretenimento, seja 
como fonte de divulgação cultural de todos os povos do globo. 

O cinematógrafo aportou no Brasil com Affonso Segretto, imigrante italiano que filmou 
cenas do porto do Rio de Janeiro e tornou-se nosso primeiro cineasta, em 1898. Um imenso 
mercado de entretenimento foi montado em torno da capital federal no início do século XX, 
quando centenas de pequenos filmes foram produzidos e exibidos para plateias urbanas que, 
em franco crescimento, demandavam lazer e diversão.

Nos anos 30, iniciou-se a era do cinema falado. Já então, o pioneiro cinema nacional con-
corria com o forte esquema de distribuição norte-americano, em uma disputa que se estende 
até os nossos dias. A criação do estúdio Vera Cruz, no final da década de 40, representou o 
desejo de diretores que, influenciados pelo requinte das produções estrangeiras, procuravam 
realizar um tipo de cinema mais sofisticado. 

A reação ao cinema da Vera Cruz representou o movimento que divulgou o cinema 
nacional para o mundo inteiro: o Cinema Novo. No início da década de 60, um grupo de 
jovens cineastas começou a realizar uma série de filmes imbuídos de forte temática social. 
Entre eles, Glauber Rocha, cineasta baiano e símbolo do Cinema Novo. Diretor de filmes 
como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guer-
reiro (1968), Glauber tornou-se uma figura conhecida no meio cultural brasileiro, tendo 
redigido manifestos e artigos na imprensa, rejeitado o cinema popular das chanchadas e de-
fendido uma arte revolucionária que promovesse verdadeira transformação social e política.

História do cinema brasileiro. Internet: <http://dc.itamaraty.gov.br> (com adaptações).


