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Teste seus conhecimentos:
Língua Portuguesa

1)Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens seguintes.
Infere-se do texto que a autora acredita que o cenário de conflitos ligado a profissões é irrelevante no que se
refere à vida do gerente da loja de sapatos, vivida com singela nobreza.

2)Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA, julgue o item a seguir.
Seria mantida a correção gramatical do texto, caso seu segundo parágrafo fosse reescrito do seguinte modo:
Constituindo importante instrumento de abertura participativa, as audiências públicas tornam legítimas e
transparentes as decisões tomadas pelas diferentes esferas de poder.
3) Em relação aos elementos linguísticos do texto CB8A1AAA, julgue o item a seguir.
O pronome ele, em “dele” ( .18), refere-se a “o poder político” ( .17).

RLM

4)Julgue o item a seguir, a respeito das maneiras de pensar com argumentos racionais.
Situação hipotética: Ao arrumar a sala de um professor, o faxineiro encontrou, no chão, dois livros escritos
em língua estrangeira. Como havia várias estantes na sala, o faxineiro as observou e desenvolveu o seguinte
raciocínio: “De todos os livros que estou vendo aqui, os que são escritos em língua estrangeira ficam na
estante de madeira. Esses dois livros são escritos em língua estrangeira. Logo, eles devem ficar na estante de
madeira. Vou colocá-los lá.”. Assertiva: Nessa situação, o empregado desenvolveu um raciocínio dedutivo
válido.
5) Com relação a análise combinatória, julgue os itens que se seguem.
Considere a seguinte situação hipotética. Há 6 estradas distintas ligando as cidades A e B, 3 ligando B e C; e
2 ligando A e C diretamente. Cada estrada pode ser utilizada nos dois sentidos. Nessa situação, o número de
rotas possíveis com origem e destino em A e escala em C é igual a 400.

Informática
6) Com relação a programas de navegação e de correio eletrônico, julgue os itens a seguir.
Na central de favoritos do Internet Explorer encontram-se os históricos de visitação de sítios e também os
sítios favoritos adicionados pelo usuário do programa.
7)
Acerca
de
Linux
e

componentes
Windows,

de

informática
e
julgue
os

dos
sistemas
itens
a

operacionais
seguir.

Equipamentos de hardware incluem componentes como monitor de vídeo, placa-mãe, mouse, teclado e
caixas de som, ao passo que equipamentos de software compreendem editores de texto e planilhas
eletrônicas.

Direito Constitucional
8)Acerca dos direitos e garantias fundamentais e dos princípios constitucionais, julgue os itens
subsequentes.
Suponha que lei infraconstitucional determine que, a partir das próximas eleições, o voto eletrônico de cada
eleitor seja também impresso e depositado, ao final da votação, de forma automática, em local previamente
lacrado, para posterior conferência. Nessa situação, segundo a jurisprudência do STF, a norma viola a
garantia constitucional do voto secreto, devendo ser declarada inconstitucional.

9) Otto, cidadão alemão, adquiriu a nacionalidade brasileira após ingressar com pedido no Ministério da
Justiça. Posteriormente, por considerar que Otto não reunia os requisitos constitucionais que lhe dariam
direito à nacionalidade derivada, o Ministro da Justiça cancelou o ato de naturalização.

Considerando

essa

situação

hipotética,

julgue

os

itens

seguintes.

Segundo entendimento do STF, o referido ato do ministro da Justiça viole a CF porque, uma vez deferida a
naturalização, seu cancelamento somente poderia ter ocorrido pela via judicial.
10)
Acerca
consecutivo.

dos

direitos

e

garantias

fundamentais,

julgue

o

item

O habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção,
o habeas data e a ação popular são remédios constitucionais jurídicos previstos na CF. Com exceção
do habeas corpus, os demais remédios exigem capacidade postulatória e somente poderão ser propostos ou
impetrados por advogado. O habeas corpus, o habeas data e a ação popular de boa fé são remédios
constitucionais gratuitos.

Direito Administrativo
11) Julgue o item a seguir, acerca de controle da administração pública.
No caso de serviços públicos prestados por meio de contratos de concessão, os tribunais de contas têm
competência constitucional para fiscalizar a atividade financeira e operacional das empresas concessionárias.
12)

No

que

concerne

à

Lei

n.º

8.112/1990,

julgue

os

seguintes

itens.

Caso o servidor ocupante de cargo efetivo não entre em exercício no prazo estabelecido, ele pode ser
exonerado de ofício.

TABELA DE CONFERÊNCIA
GABARITO
1 – C 2 – C 3 – E 4 – E 5 – E 6 – E 7 – E 8 – E 9 – E 10 – E 11 – E 12 – E

ANÁLISE DE RESULTADO
Eficiência

Nível

Situação

Sugestão

0 - 40

- de 30%

Baixo

Insuficiente

A

41 – 59

+ de 30%

Iniciante

Incerto

B

61 – 85

+- 60%

Estável

Estável

C

86 – 106

+- 80%

Avançado

Apto

D

107 – 120

Até 100%

Einstein

APTO

E

Pontos

Lembre-se: Sua vida é muito séria para ser levada de um jeito descuidado!

SUGESTÕES PARA MELHORAR
Sugestão A: Organizar horários. Distribuir as disciplinas no Estudo Online. Distribuir as disciplinas de maneira
equilibrada no Estudo Dirigido. Teoria e exercícios durante a semana. Exercícios e Redação aos sábados. Simulados
domingos. Resumos e revisões. Aumentar o desempenho com urgência.
Sugestão B: Sua situação é favorável mas não é confortável. Possivelmente seus erros sejam por falta de atenção. Para
melhorar, reforce a teoria do Estudo Online com as anotações em PDF. Utilize o Material Didático para os resumos no
caderno durante o Estudo Dirigido. Leitura do enunciado, dos gabaritos e dos comentários das questões relacionadas a
provas anteriores. Cuide dos detalhes. Reforce a redação e simulados. Leitura, assimilação e simulação do Material
didático.
Sugestão C: Cuidado para não pensar que está “aprovado(a)”. Aprimore seus métodos. Reforce Língua Portuguesa,
RLM, Informática. Prossiga estudando as matérias na área do Direito. Aumente as revisões e exercícios das

específicas. Mantenha o Estudo Online e o Estudo Dirigido com a otimização do acompanhamento constante em
exercícios.
Sugestão D: Agora, o que definirá seu resultado será a sua capacidade de manter o controle sobre você mesmo.
Controlar seu medo, ansiedade, desespero. Por isso, voltar a rever tudo que já estudou é muito importante. Não perca
tempo e busque elementos avançados para aprimorar a manutenção da sua pontuação. PDF, Caderno, Material
Didático, Exercícios, Redação. Certamente você sabe manter o controle sobre cada um desses mecanismos de estudo e
aproveitamento.
Sugestão E: Não faça merda, não faça nada estúpido como morrer... Mantenha a determinação, a guerra está quase
ganha. Parabéns

AUTOEXAME
1)Qual CONCURSO eu desejo?
2)Estudo de verdade, ou finjo pra mim?
3)Faço tudo que está ao meu alcance para vencer?
4)Reclamo ao invés de solucionar?
5)Vejo obstáculos ou oportunidades?
6)Já li o último edital do concurso que desejo?
7)Faço meu estudo regular? Faço o estudo dirigido?
8) Estudo teoria, pratico com exercícios e testo meus conhecimentos com
simulados?
9)Sou corajoso para arriscar e ousar?
10)Estou preparado?

Não adie seus estudos
Faça um planejamento de estudo

Todo fim de mês, prepare o quadro de estudo para o mês que vai começar, com horários de início e
fim e o que será estudado a cada dia. Isso gasta um tempo, mas ajuda a ter firmeza no dia a dia, porque já há
um compromisso assumido e fica claro que a cada minuto de atraso o planejamento vai se desmoronando.
"Só por hoje"
Quando a gente quer conquistar alguma coisa, é preciso ser firme. E são as pequenas atitudes que
fazem a diferença.
Olhe a sua meta diária e não questione – apenas cumpra. Isso é como quando a gente decide iniciar
uma atividade física: no início, tudo é desculpa. Hoje está sol demais; hoje está chovendo; hoje estou com
dor de cabeça; poxa, hoje dormi mal… Esqueça tudo isso. Simplesmente, vá!
O estudo é o seu trabalho – não chegue atrasado
Na hora do estudo, nada de dar uma olhadinha nas redes sociais ou ligar para aquela pessoa rapidinho.
Não aceite desvios, porque certamente vão atrasar você. Afinal, você está se preparando para conquistar um
emprego e terá um horário a cumprir. Acostume-se a isso.
Mas, se acontecer um imprevisto (mesmo), ficar preso no trânsito ou no trabalho e se atrasar, não
desista do estudo daquele dia. Se possível, compense esticando um pouco o horário de parar.

Rotina de Estudo
É aquela que consegue conciliar seu tempo com os recursos disponíveis. Curso online, material
didático e Estudo Dirigido.

VOCÊ ESTUDA ATÉ PASSAR!
Caminho Básico
Muito estudo, esse é o segredo da boa preparação. Invista tempo, dedicação, interesse. Saiba que estudar é o
meio, e a sua aprovação é a principal finalidade de tudo isso.

Estudar

Entender/Aprender

Não Esquecer

Usar/Aplicar

Passar

Inimigos do Aprendizado:




Pressa
Desorganização
Falta de Motivação

Os três pilares de uma boa preparação:
Equipe comprometida – Material Didático de qualidade – Compromisso pessoal

O que NÃO fazer durante a preparação
1 – Descuidar da saúde para estudar
Ninguém deve deixar de dormir ou comer para estudar. A preparação para concursos é uma maratona,
e não corrida de velocidade. Então, equilíbrio é a chave. Estudar, comer, dormir, mantendo um ritmo que
permita você chegar até a aprovação.
2 – Desistir porque foi reprovado
Todo mundo passa por algumas – sim, algumas – reprovações. Vergonha nenhuma.
Ninguém deve parar porque está com medo de fracassar outra vez. A cada concurso você chega mais
perto da vaga. Uma hora é a sua vez.
3 – Dar ouvidos aos pessimistas
Sabe aquelas pessoas que dizem que “não vai dar certo” ou que perguntam: “mas você ainda não
passou?” Fuja delas! Simplesmente, evite e se proteja de um vampiro de plantão.
4 – Ficar com pena de si mesmo
Deixar de curtir o sábado de sol na praia ou de passar a tarde vendo TV é parte do processo. Mas isso é
temporário. Daqui a algum tempo, você terá conquistado o que queria e terá mais tempo para curtir o fim de
semana.
5 – Definir um prazo para ser aprovado
A vida é dinâmica, e acontecem situações que alteram o ritmo de estudo. Além disso, não se sabe
quando sairão os editais do seu interesse. Mais uma coisa: pequenos detalhes, por vezes, impedem a
aprovação num concurso que parecia garantido.
Enfim, você será aprovado, se não parar de estudar – isso é certo. Mas “quando” é algo que depende
de fatores imprevisíveis. Então, não coloque mais essa pressão sobre você.

AlfaCon na Web:

