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C De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira,  marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A
ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento  válido  para a correção das suas provas objetivas.

C Nos itens que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados  estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de funcionamento  e de
uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
O novo regime automotivo anunciado pelo governo1

federal incorpora algumas boas práticas de política industrial,
como o incentivo à inovação, à eficiência energética e ao
fortalecimento da cadeia de produção local — mas com a clara4

intenção de não privilegiar acintosamente a indústria nacional,
para evitar questionamentos na Organização Mundial do
Comércio.7

A nova política condiciona a isenção da alíquota
adicional de 30% no imposto sobre produtos industrializados
a contrapartidas mensuráveis das empresas. Para obter10

benefícios maiores, será obrigatório cumprir metas múltiplas.
Exige-se, por exemplo, investimento crescente em pesquisa e
desenvolvimento, até atingir 0,5% da receita líquida entre 201513

e 2017, além de 1% para engenharia, tecnologia industrial
básica e capacitação de fornecedores.

Não se fala mais em percentual mínimo de conteúdo16

nacional, mas as montadoras terão de realizar no Brasil ao
menos seis de doze etapas fabris já em 2013. Outro requisito
fundamental é a economia de combustível, com o objetivo de19

alinhar a produção às exigências de países líderes, como os da
Europa. A marca de 17,3 km/L para os automóveis novos —
uma redução de 12% do consumo atual — precisará ser22

atingida até 2017.

Editorial, Folha de S. Paulo, 5/10/2012 (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens que se seguem.

1 Depreende-se das informações do texto que os países da
Europa dispensam os fabricantes de veículos do cumprimento
de metas de economia de combustível.

2 Na linha 3, o emprego do sinal indicativo de crase em
“à inovação, à eficiência” deve-se à regência da palavra
“incentivo”, que exige complemento regido pela preposição
“a”, e pelo fato de as palavras “inovação” e “eficiência”
estarem antecedidas por artigo definido feminino.

3 Conforme os sentidos do texto, a palavra “acintosamente” (R.5)
está sendo empregada com o sentido de atenuadamente.

4 Em “a isenção”(R.8) e em “a contrapartidas” (R.10), o termo
“a”, em ambas as ocorrências, pertence à mesma classe
gramatical e exerce a mesma função sintática.

5 O termo “Exige-se” (R.12), no qual o pronome “se” indica voz
passiva, poderia ser corretamente substituído por É exigido.

6 Sem prejuízo para os sentidos e a correção gramatical do texto,
a expressão “ao menos” (R.17-18) poderia ser substituída por

pelo menos.

A malha rodoviária brasileira soma cerca de1

1,7 milhão de quilômetros entre estradas federais, estaduais e

municipais. Essa modalidade de transporte é responsável por

96,2% da locomoção de passageiros e por 61,8% da4

movimentação de cargas no país, segundo a Confederação

Nacional do Transporte.

Foi a partir da década de 30 do século XX, com a7

expansão do desenvolvimento econômico também para o

interior do país, que foram feitos os primeiros grandes

investimentos em estradas nacionais. Entre as décadas de 50 e10

60 daquele século, a implantação da indústria automobilística

foi determinante para que essa modalidade de transporte se

estabelecesse como a mais comum no Brasil até os tempos13

atuais.

Em agosto de 2012, o governo federal lançou o

Programa de Investimentos em Logística: um pacote de16

concessões de rodovias e ferrovias que irá injetar R$ 133

bilhões em infraestrutura nos próximos vinte e cinco anos.

Serão concedidos à iniciativa privada 7,5 mil quilômetros de19

rodovias federais.

Durante o primeiro período de investimentos, as

concessionárias deverão realizar obras de duplicação, vias22

laterais, contornos e travessias. A empresa vencedora de cada

contrato será aquela que propuser a menor tarifa de pedágio

(que só poderá ser cobrado após a conclusão de 10% das obras25

previstas no contrato). No trecho urbano, o pedágio não será

cobrado.

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

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir.

7 A correção gramatical do período ficaria prejudicada caso se

substituísse o termo “aquela” (R.24) por a.

8 O emprego de vírgula logo após “federais” (R.2) justifica-se por

isolar elementos explicativos em relação à oração anterior.

9 De acordo com a linha argumentativa do texto, a expressão

“Essa modalidade de transporte” (R.3) poderia, sem prejuízo

para o sentido original, ser substituída por O transporte

rodoviário.

10 Em “se estabelecesse” (R.12-13), o pronome “se” indica que o

sujeito da oração é indeterminado.

11 O emprego de vírgula logo depois de “investimentos” (R.21)

tem a função de isolar adjunto adverbial anteposto à oração

principal.
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O sítio da Polícia Rodoviária Federal disponibiliza1

uma ferramenta que mostra as condições das estradas federais.

Ao clicar cada uma dessas estradas, o cidadão terá uma visão

completa da situação de pavimentação, dos trechos com curvas4

perigosas, da quantidade de tráfego, da existência de obras no

local e da qualidade da sinalização.

Idem, ibidem (com adaptações).

Julgue os itens consecutivos, a respeito do texto acima.

12 As palavras “Polícia”, “Rodoviária” e “existência” recebem

acento gráfico porque são paroxítonas terminadas em ditongo

crescente.

13 No trecho “o cidadão terá uma visão completa da situação de

pavimentação, dos trechos com curvas perigosas, da

quantidade de tráfego, da existência de obras no local e da

qualidade” (R.3-6), o emprego de preposição e de artigo

definido em “dos” e “da” constitui recurso de paralelismo

sintático exigido pela regência de “visão” e pela concordância

com os complementos.

14 Depreende-se das informações do texto que a palavra

“ferramenta” (R.2) se refere a um recurso virtual da informática.

15 A correção gramatical do período ficaria prejudicada com a

substituição de “Ao clicar” (R.3) por Quando clicar.

Além das condições das rodovias, a segurança nas1

estradas depende da conduta do motorista. Em caso de

problemas mecânicos ou acidentes, é muito importante que o

condutor retire o veículo da via para não causar novas colisões.4

Motorista e passageiros devem se abrigar em um local seguro,

se possível, além do acostamento, até que chegue o socorro. A

polícia rodoviária orienta o condutor ou passageiro a ligar para7

o número 190 da polícia militar, que pode localizar o posto

policial mais próximo do local do acidente e solicitar ajuda.

Muitas vezes, acidentes acabam provocando outros, até mais10

graves. É importante alertar os outros motoristas de que existe

um veículo parado na estrada. O triângulo de sinalização deve

ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado, para13

permitir que os demais usuários da via se antecipem e saibam

que existe um problema à frente.

Idem, ibidem (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, relativos ao texto acima.

16 Em “se possível” (R.6), o termo “se” tem natureza condicional.

17 A expressão “até que” (R.6) confere ao período a noção de

tempo.

18 Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir

o trecho “de que existe” (R.11) por sobre o fato de existir ou

por a respeito da existência de.

19 A correção gramatical do texto seria mantida se, no trecho

“posicionado a alguns metros” (R.13), o termo “a” fosse

substituído por há.

20 Predomina no texto a estrutura narrativa.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República,

julgue os itens a seguir.

21 O padrão ofício foi definido com o objetivo de uniformizar a

diagramação dos expedientes ofício, memorando e aviso,

mantendo-se, contudo, as especificidades de cada um desses

expedientes.

22 Aviso é o documento expedido por ministros de Estado a

quaisquer autoridades da administração pública.

23 A mensagem consiste no expediente adequado para o chefe do

Poder Executivo encaminhar projeto de lei ordinária ao chefe

do Poder Legislativo.

24 Em comunicação oficial a ser enviada a um órgão particular,

deve-se empregar o fecho Cordialmente.

25 Em comunicação oficial a ser enviada ao chefe do Poder

Judiciário, deve-se empregar o vocativo Excelentíssimo

Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Acerca de ética e conduta pública, julgue os próximos itens.

26 A comissão de ética pública atua como instância deliberativa

no que se refere à ética pública.

27 Cabe ao sistema de gestão da ética do Poder Executivo federal

compatibilizar e integrar as normas e os procedimentos

técnicos e de gestão relativos à ética pública.

28 Caracteriza-se como ato de enriquecimento ilícito o

recebimento de vantagem econômica por servidor público, em

virtude de tolerar a exploração de jogos de azar.

29 A probidade, a retidão, a lealdade e a justiça devem

fundamentar as ações dos servidores públicos no trato da coisa

pública.

30 Veda-se ao servidor público a participação em movimentos

político-partidários, dado o caráter apolítico do serviço

público.

Julgue os itens subsecutivos, acerca de conceitos relacionados a

Internet, intranet e segurança da informação.

31 Para que se possa garantir a segurança da informação de uma

corporação que disponibiliza aplicações na intranet, o acesso

a essas aplicações deve ser restrito e exclusivo a seus

funcionários, podendo, nessas circunstâncias, as aplicações

serem acessadas por meio da Internet.

32 Por meio da assinatura digital, é possível garantir a proteção de

informações no formato eletrônico contra acesso não

autorizado, pois a assinatura digital consiste em técnica capaz

de garantir que apenas pessoas autorizadas terão acesso às

referidas informações.
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Com relação aos aplicativos de edição de texto e de uso na Internet
e a ferramentas de informática, julgue os itens que se seguem.

33 O Google Chrome é uma ferramenta de busca avançada por
informações contidas em sítios web desenvolvida pela Google
e disponibilizada aos usuários da Internet. Uma das vantagens
do Google Chrome em relação a outras ferramentas de busca
é a garantia de confiabilidade dos sítios indicados como
resultado das buscas realizadas com a ferramenta.

34 O Microsoft Word 2010 disponibiliza ao usuário a ferramenta
de recuperação de documentos, que possibilita, entre outras
funcionalidades, recuperar parte da informação contida em um
arquivo de trabalho que fora fechado inesperadamente, antes
de ser salvo adequadamente, ou mesmo retornar para uma
versão anterior de um arquivo de trabalho.

35 No sítio de buscas Yahoo!, a pesquisa por
bicicletas feature: video indicará páginas que contenham links

para arquivos de vídeo relacionados à palavra bicicleta.

Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia
Rodoviária Federal (PRF), julgue os itens a seguir.

36 À PRF destina-se, na forma da lei, o patrulhamento ostensivo
das rodovias estaduais e federais.

37 De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é
atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras
funções, a de polícia judiciária.

Com base na legislação específica da PRF, julgue os próximos
itens.

38 Quando necessário, e sob a coordenação do órgão competente,
caberá à PRF executar medidas de segurança, planejamento e
escolta do presidente da República nas rodovias federais.

39 Compete à PRF, no âmbito das rodovias por ele patrulhadas,
a realização de testes de dosagem alcoólica mediante a
utilização do modelo de etilômetro, popularmente conhecido
como bafômetro.

40 Nos termos da legislação infraconstitucional, cabe à PRF, no
âmbito de sua competência, não só a aplicação das multas, mas
também a sua arrecadação.

Considere que o interior de um recipiente tenha a forma de um
paralelepípedo retângulo de base quadrada de lado medindo 50 cm
e altura, 40 cm. Considere, ainda, que esse recipiente tenha sido
enchido com um combustível homogêneo composto de gasolina
pura e álcool e que 40% do combustível constitua-se de álcool.
Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.

41 Se o recipiente estiver assentado sobre um plano horizontal e
30 litros do combustível forem retirados, a altura do
combustível que restou no recipiente será inferior a 30 cm.

42 Menos de 55 litros do combustível contido no recipiente
constitui-se de gasolina pura.

43 Caso o teor de álcool do combustível homogêneo contido no
recipiente seja diminuído para apenas 22%, retirando-se do
recipiente determinada quantidade do combustível homogêneo
e substituindo-a por gasolina pura, a quantidade do
combustível homogêneo que deverá ser retirada do recipiente
é superior a 40 litros.

Paulo, Maria e Sandra investiram, respectivamente,
R$ 20.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00 na construção de um
empreendimento. Ao final de determinado período de tempo, foi
obtido o lucro de R$ 10.000,00, que deverá ser dividido entre os
três, em quantias diretamente proporcionais às quantias investidas.

Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens que se
seguem.

44 Se Sandra investir, por 2 anos, a quantia que ela destinou ao
empreendimento, à taxa de juros compostos de 10% ao ano,
então, ao final do período, o montante do investimento será
inferior a R$ 6.000,00.

45 Paulo e Maria receberão, juntos, mais do que Sandra.

RASCUNHO
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criança A

idade (em anos completos) 0 1 2 3

peso (em kg) 3,3 10,1 13,0 15,5

estatura (em cm) 50 70 86 98

criança B

idade (em anos completos) 0 1 2 3

peso (em kg) 3,9 10,6 13,4 *

Considerando as tabelas acima, que apresentam, respectivamente,

o peso e a estatura da criança A, desde o nascimento (0 ano) até o

3.o ano de vida, bem como o peso da criança B, desde o nascimento

(0 ano) até o 2.º ano de vida, julgue os itens a seguir.

46 Sabendo que as diferenças entre os pesos das crianças A e B,

nos respectivos anos, estão em progressão aritmética, é correto

afirmar que o peso da criança B no 3.o ano de vida será igual

a 15,8 kg.

47 Considere que, no plano cartesiano xOy, a variável x seja o

tempo, em anos, e a variável y seja a altura, em centímetros.

Considere, ainda, que exista uma função quadrática

y = f(x) = ax2 + bx + c, cujo gráfico passa pelos pontos (x, y)

correspondentes às alturas no nascimento no 1.º, 2.º e 3.º anos

de vida da criança A. Em face dessas informações, é correto

afirmar que .10<

a

b

48 Sabendo-se que o índice de massa corporal de um indivíduo

corresponde ao quociente entre o peso, em quilogramas, e o

quadrado da altura, em metros, é correto afirmar que, se o

índice de massa corporal da criança B ao nascer era de

15,6 kg/m2, então, ela nasceu com mais de 52 cm de altura.

Pedro tomou R$ 6.000,00 emprestados de José,

comprometendo-se a pagar esse valor, a partir da data do

empréstimo, em prestações de R$ 500,00 a cada 4 meses, as quais

serão abatidas do valor principal até o encerramento da dívida.

Pedro comprometeu-se, ainda, a pagar mais 2% de juros sobre o

restante da dívida na data do pagamento da prestação, mas antes de

pagar a prestação.

Com base na situação hipotética acima, julgue os itens seguintes.

49 O total de juros que Pedro pagará a José será superior a

R$ 800,00.

50 Pedro quitará sua dívida com José em 4 anos.

RASCUNHO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Com relação aos princípios fundamentais, às classificações e ao
conceito de constituição, julgue os itens a seguir.

51 Considerando-se a diferença entre os fundamentos e os
objetivos da República Federativa do Brasil, é correto afirmar
que a dignidade da pessoa humana é um fundamento e, não,
um objetivo.

52 Na concepção sociológica de constituição, constituição e lei
constitucional têm a mesma acepção.

53 Em relação ao conteúdo, a CF deve ser classificada como
analítica.

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade (...)
Art. 6.º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância e a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.

Considerando os artigos da CF transcritos acima, bem como a
doutrina e a jurisprudência acerca desses artigos, julgue os itens que
se seguem.

54 Considere a seguinte situação hipotética.
Pablo, argentino e residente na Argentina, solteiro, de dezoito
anos de idade, de passagem pelo Brasil, com destino aos
Estados Unidos da América, foi interceptado em operação da
PRF.
Nessa situação hipotética, não obstante Pablo não seja
residente no Brasil, todos os direitos individuais fundamentais
elencados no caput do art. 5.º da CF devem ser respeitados
durante a referida operação policial.

55 O termo “segurança”, em ambos os artigos, trata da segurança
pública, que é direito fundamental social a ser protegido pelo
Estado por meio de atuação positiva e ostensiva, inclusive da
PRF.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens
consecutivos.

56 É franqueado o deslocamento no território nacional em tempo
de paz, podendo brasileiros natos e naturalizados, estrangeiros
e apátridas, nos termos da lei, nele penetrar, permanecer ou
dele retirar-se com seus bens, restando, dessa forma,
assegurados os direitos invioláveis à liberdade, à igualdade e
à propriedade.

57 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.

58 No caso de iminente perigo público, um policial rodoviário
federal, sendo a autoridade competente, poderá utilizar
propriedade privada, garantido ao proprietário ressarcimento
posterior, em caso de dano.

Com relação à organização político administrativa da República

Federativa do Brasil, julgue os itens subsecutivos. 

59 Segundo a CF, a capital federal não é um ente autônomo da

Federação.

60 Por meio de lei complementar, a União pode autorizar os

estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas à

PRF.

61 Um estado da Federação que possua cinquenta e um deputados

federais possuirá, necessariamente, setenta e seis deputados

estaduais.

Julgue os itens que se seguem, referentes à administração pública.

62 A investidura em cargo ou emprego público depende de

aprovação precedente em concurso público de provas e títulos

ou de provas, de acordo com a natureza e a complexidade do

cargo ou emprego, na forma prevista em lei ordinária, com

exceção das nomeações para cargo em comissão declarado em

lei de livre nomeação e exoneração. A não observância das

referidas exigências implicará a punição da autoridade

responsável e a manutenção dos efeitos do ato, nos termos da

lei.

63 Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário e do Poder

Executivo não poderão ser superiores aos vencimentos dos

cargos do Poder Legislativo.

Julgue os próximos itens, acerca dos Poderes Legislativo, Executivo

e Judiciário.

64 O Superior Tribunal de Justiça é órgão de terceira instância,

cabendo recurso de todas as decisões dos tribunais de justiça

dos estados, quando denegatórias, ao referido tribunal superior.

65 Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, em

recurso extraordinário, a ação direta de inconstitucionalidade.

66 Cada um dos vinte e seis estados da Federação mais o Distrito

Federal elegem três senadores, totalizando oitenta e um

senadores com mandato de oito anos, havendo para cada

senador dois suplentes.

67 É competência indelegável do Congresso Nacional aprovar

iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades

nucleares.

68 A eleição de membros do Conselho da República compete,

exclusivamente, à Câmara dos Deputados.

Com relação à organização do estado e às funções essenciais à

justiça, julgue os itens seguintes.

69 O advogado-geral da União, chefe da advocacia-geral da

União, é cargo de livre nomeação pelo presidente da

República, entre brasileiros maiores de trinta e cinco anos, de

notável saber jurídico e idoneidade moral.

70 O Ministério Público deve elaborar sua proposta orçamentária

dentro dos limites estabelecidos em sua lei orgânica nacional.

Cargo 3: Agente Administrativo – Classe A – Padrão I  – 5 –



||DPRF12_003_06N118878|| CESPE/UnB – DPRF

A respeito do ato administrativo, julgue os itens a seguir.

71 A licença para tratar de interesses particulares, prevista na
Lei n.º 8.112/1990, exemplo de ato discricionário, pode ser
revogada pela administração pública.

72 A anulação de um ato administrativo depende de determinação
do Poder Judiciário. A revogação, por outro lado, pode se dar
por meio de processo administrativo.

73 É o atributo da autoexecutoriedade o que permite à
administração pública aplicar multas de trânsito ao condutor de
um veículo particular.

74 Nem toda ação da administração pública é considerada ato
administrativo, a exemplo daquelas praticadas pelas empresas
públicas e sociedades de economia mista.

Acerca do controle da administração, julgue os itens que se seguem.

75 O controle parlamentar exercido pelo Poder Legislativo não se
limita às hipóteses previstas na CF.

76 A convocação de determinadas autoridades públicas para
prestar informações à administração não se inclui entre as
possibilidades de controle parlamentar exercido sobre a
administração pública.

77 A autorização do Senado Federal, necessária para que a União,
os estados, o Distrito Federal ou os municípios contraiam
empréstimos externos, é exemplo de controle prévio ou
preventivo.

78 No exercício da fiscalização administrativa, somente o controle
hierárquico da administração pública poderá ocorrer de ofício.

No que se refere aos poderes da administração, julgue os itens
seguintes.

79 Ao aplicar penalidade a servidor público, em processo
administrativo, o Estado exerce seu poder regulamentar.

80 Suponha que um particular vinculado à administração pública
por meio de um contrato descumpra as obrigações contratuais
que assumiu. Nesse caso, a administração pode, no exercício do
poder disciplinar, punir o particular.

81 Em decorrência do poder regulamentar, a administração
pública pode utilizar o regulamento autorizado para fixar
normas técnicas, de forma que um regulamento sobre temática
não prevista em lei, por exemplo, será considerado válido.

82 No âmbito interno da administração direta do Poder Executivo,
há manifestação do poder hierárquico entre órgãos e agentes.

No que se refere à administração direta e indireta, julgue os itens
subsecutivos.

83 São exemplos de prerrogativas estatais estendidas às autarquias
a imunidade tributária recíproca e os privilégios processuais da
Fazenda Pública.

84 Denominam-se fundações públicas as entidades integrantes da
administração indireta que não são criadas para a exploração de
atividade econômica em sentido estrito.

85 As autarquias não podem ampliar sua autonomia gerencial,
orçamentária e financeira, pois isso acarretaria prejuízo do
controle finalístico realizado pela administração pública.

86 Embora tanto as empresas públicas quanto as sociedades de
economia mista sejam pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração pública indireta, ambos os tipos de
entidades sujeitam-se a controles administrativos diversos.

Com relação aos princípios básicos da administração, à
responsabilidade da administração e à improbidade administrativa,
julgue os itens a seguir.

87 Um terceiro que pratique, juntamente com um agente público,
ato do qual decorra prejuízo ao erário não estará sujeito às
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

88 Funcionário público federal que, dirigindo um veículo oficial,
em serviço, colida em um poste, derrubando-o, somente estará
obrigado a ressarcir o dano causado ao patrimônio público se
for condenado judicialmente a fazê-lo.

89 Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse
público, não é permitido à administração alienar qualquer bem
público enquanto este bem estiver sendo utilizado para uma
destinação pública específica.

Com base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990 e suas alterações,
julgue os itens consecutivos.

90 Integram a categoria dos agentes administrativos aqueles que
são contratados temporariamente para atender a uma
necessidade temporária de excepcional interesse público.

91 O regime estatutário, como o instituído pela Lei
n.º 8.112/1990, abrange somente os servidores titulares de
cargos efetivos.

À luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens seguintes.

92 A caução em dinheiro ou em título da dívida pública é uma das
modalidades de garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.

93 Qualquer cidadão tem legitimidade para acompanhar o
desenvolvimento de licitação promovida por órgãos ou
entidades públicas.

Considerando o disposto na Lei n.º 9.784/1999, que trata do
processo administrativo no âmbito da administração pública
federal, julgue os itens a seguir.

94 Havendo posterior alteração na interpretação de lei que
embasou a prática de determinado ato administrativo, não
poderá a administração aplicar a nova interpretação a esse ato.

95 Quando importar em anulação, revogação, suspensão ou
convalidação, o ato administrativo deverá ser motivado, com
a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que
justifiquem sua edição.

No que concerne a serviços públicos, julgue os itens que se
seguem.

96 A concessão de serviço público, precedida ou não da execução
de obra pública, será formalizada mediante contrato
administrativo.

97 As concessões e permissões de serviços públicos deverão ser
precedidas de licitação, existindo exceções a essa regra.

98 O serviço de iluminação pública pode ser considerado uti

universi, assim como o serviço de policiamento público.

99 A prestação de serviços públicos deve dar-se mediante taxas
ou tarifas justas, que proporcionem a remuneração pelos
serviços e garantam o seu aperfeiçoamento, em atenção ao
princípio da modicidade.

100 Os serviços públicos outorgados constitucionalmente à União,
como os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros, estão enumerados taxativamente
na CF. 
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Q P (%)

1 50

2 20

3 15

4 10

5 5

A tabela acima mostra a distribuição da quantidade Q de pessoas

transportadas, incluindo o condutor, por veículo de passeio

circulando em determinado município, obtida como resultado de

uma pesquisa feita nesse município para se avaliar o sistema de

transporte local. Nessa tabela, P representa a porcentagem dos

veículos de passeio circulando no município que transportam Q

pessoas, para Q = 1, ..., 5. Com base nessas informações, julgue os

seguintes itens.

101 A quantidade de pessoas transportadas por veículo de passeio

circulando no município é distribuída em torno do valor 3, que

representa a mediana da distribuição descrita. Como ocorre a

concentração de muitos casos abaixo desse valor, essa

distribuição possui assimetria negativa.

102 Como a tabela mostrada apresenta sequência decrescente dos

percentuais à medida que o valor da quantidade Q aumenta, a

distribuição descrita apresenta curtose negativa.

103 Em metade dos veículos de passeio que circulam no referido

município, transporta-se apenas uma pessoa, o condutor, por

veículo. Isso significa que, escolhendo-se aleatoriamente dez

dos veículos de passeio que circulam no município, a

probabilidade de se encontrar apenas o condutor em

exatamente cinco desses veículos é igual ou superior a 0,5. 

104 Em média, cada veículo de passeio que circula no referido

município transporta duas pessoas. Portanto, se, em

determinado momento, houver 10 mil veículos circulando nesse

município, a quantidade esperada de pessoas que estão sendo

transportadas por todos esses veículos, incluindo-se os

condutores, será igual a 20 mil. 

105 Como a moda da distribuição descrita representa a maior

frequência observada, seu valor é igual a 50%.

RASCUNHO
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M. M. B. Paolielo et al.. In: Saúde Pública, 1997 (com adaptações).

Em decorrência do desenvolvimento urbano e tecnológico,

tem-se a preocupação de monitorar os efeitos nocivos da poluição

ambiental sobre a saúde da população urbana. A figura acima

mostra o diagrama de caixa (box-plot) que descreve a distribuição

da concentração de chumbo no sangue, em μg·dL!1, obtida com base

em uma amostra aleatória de 200 pessoas do sexo masculino e de

100 pessoas do sexo feminino que trabalham em postos de

combustível localizados em determinado município brasileiro.

Com base nessas informações, julgue os itens de 106 a 111.

106 Com base nas linhas horizontais que cortam as caixas do

diagrama apresentado, conclui-se corretamente que a média das

concentrações de chumbo encontradas no sangue das pessoas

do sexo feminino que trabalham em postos de combustível do

referido município brasileiro é inferior à média das

concentrações dessa mesma substância no sangue das pessoas

do sexo masculino que trabalham nesses postos de combustível.

107 O diagrama esquemático referente ao sexo feminino, em

comparação com o referente ao sexo masculino, possui uma

caixa (box) menor e pernas mais curtas, sugerindo que a

variabilidade dos valores de concentração de chumbo no

sangue das pessoas que trabalham em postos de combustível do

referido município brasileiro é menor para as pessoas do sexo

feminino que para as do sexo masculino.

108 Há informações suficientes no diagrama apresentado para se

concluir corretamente que 25% das pessoas do sexo feminino

que trabalham em postos de combustível do referido município

brasileiro apresentam concentrações de chumbo iguais ou

superiores a 10 μg·dL!1. Já o percentual de pessoas do sexo

masculino que trabalha nesses postos e apresenta concentrações

de chumbo iguais ou superiores a 10 μg·dL!1 é maior que 25%.

109 A concentração mínima de chumbo encontrada entre as

pessoas do sexo masculino que trabalham em postos de

combustível do referido município brasileiro é a mesma

daquela encontrada entre as pessoas do sexo feminino que

trabalham nesses postos de combustível.

110 A distribuição das concentrações de chumbo encontradas no

sangue das pessoas do sexo feminino que trabalham nesses

postos de combustível apresenta intervalo interquartílico

inferior àquele apresentado pela distribuição referente às

pessoas do sexo masculino que trabalham nesses postos de

combustível.

111 A quantidade de pessoas do sexo masculino e do sexo

feminino que trabalha nos referidos postos de combustível e

que apresenta concentrações de chumbo no sangue inferiores

a 5 μg·dL!1 é igual ou menor que 50 e 25, respectivamente.

RASCUNHO

Cargo 3: Agente Administrativo – Classe A – Padrão I  – 8 –



||DPRF12_003_06N118878|| CESPE/UnB – DPRF

Considere os eventos A, B, C e D, definidos abaixo, relativos ao

número de veículos por família em determinada cidade.

A = uma família possui 1 ou mais veículos;

B = uma família possui 2 ou mais veículos;

C = uma família possui 3 ou mais veículos;

D = uma família possui 4 ou mais veículos.

Considere, ainda, que as probabilidades de ocorrência desses

eventos são: P(A) = 0,9; P(B) = 0,6; P(C) = 0,3 e P(D) = 0. Com

base nessas informações, julgue os itens que se seguem.

112 A probabilidade de uma família na referida cidade possuir

exatamente 1 veículo é igual a 0,3.

113 A probabilidade de uma família na referida cidade não possuir

veículo é igual ou superior a 0,15.

114 O número médio de veículos por família na referida cidade é

igual ou superior a 2.

115 A probabilidade condicional P(B*A) é inferior a 0,6.

116 Os eventos A e D são independentes.

estatística valor (acidentes por dia)

média 10

mediana 8

desvio padrão 12

primeiro quartil 5

terceiro quartil 15

A tabela acima apresenta as estatísticas produzidas em um

levantamento acerca do número diário de acidentes que envolvem

motocicletas em determinado local. Com base nessas informações,

julgue os próximos itens.

117 É correto inferir que a probabilidade de haver, em determinado

dia, 10 ou mais acidentes que envolvam motocicletas no

referido local é estritamente inferior a 0,5.

118 O coeficiente de variação da distribuição em questão é superior

a 1 e inferior a 1,4.

119 Segundo o coeficiente de assimetria de Pearson, a distribuição

desse número diário de acidentes apresenta assimetria negativa.

120 A variância da distribuição do número diário de acidentes com

motocicletas no referido local é inferior a 100.
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