CONCURSO PÚBLICO
Ministério das Relações
Exteriores - MRE - 2004

Escola de Administração
Fazendária

Assistente de
Chancelaria

Prova
Objetiva 2

INSTRUÇÕES
No de Inscrição:

Nome:

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse.
3 - DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
4 - Neste caderno, há 50 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à
opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites.
6 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de
uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
7 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
8 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
9 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.9 do
edital.
10 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala,
quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a nãoobservância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
Disciplinas
Noções de Informática
Direito Constitucional
Conhecimentos Gerais
Administração Pública

Boa Prova!

Questões
01 a 10
11 a 20
21 a 40
41 a 50

03- Considere um computador com as Opções da
Internet mostradas a seguir e assinale a opção
correta.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
01- Analise as seguintes afirmações relativas a conceitos de Internet.
I. O SPAM é caracterizado pela utilização indevida do servidor POP de uma empresa ou
outra entidade para enviar uma grande quantidade de e-mails indesejados por seus destinatários.
II. Os dois servidores envolvidos no envio e
recebimento de e-mails são o SMTP e o POP.
III. O esquema de gerenciamento de nomes,
hierárquico e distribuído, que define a sintaxe
dos nomes na Internet é o DNS.
IV. Quando se envia um e-mail de um computador pessoal para uma conta na Internet, a
mensagem passa primeiro pelo servidor POP
do remetente, em seguida pelo servidor POP
do destinatário e, finalmente, chega ao servidor SMTP do destinatário, onde fica aguardando ser lida.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
II e III
III e IV
I e III
II e IV

a) Ao se abrir o Internet Explorer nesse computador, a página inicial estará em branco.
b) O número 10 ao lado do botão Limpar histórico corresponde ao número máximo de páginas no histórico.
c) Para controlar o tipo de conteúdo da Internet
que pode ser exibido no computador, deve-se
clicar na guia Privacidade.
d) Ao clicar no botão Limpar histórico, todos os
arquivos de Internet temporários armazenados no computador são excluídos.
e) A guia Segurança permite que você especifique configurações diferentes para a forma
como o Internet Explorer lida com o download
de programas e arquivos, dependendo da
zona de origem deles.

02- Analise as seguintes afirmações relativas a conceitos de Internet.
I. Dial-up é a designação de um tipo de ligação
à Internet, por meio do estabelecimento de
uma chamada para um servidor, através de
um modem.
II. Download caracteriza o envio de um arquivo
de seu computador para outro computador.
III. O conceito de URL visa uniformizar a maneira
de designar a localização de um determinado
tipo de informação na Internet.
IV. HTPP é o protocolo utilizado para transferir
arquivos entre dois computadores na Internet.
Também é utilizado para designar o programa
que realiza a transferência dos arquivos.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a)
b)
c)
d)
e)

I e II
II e III
III e IV
I e III
II e IV
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06- Analisando o hardware e o software de um computador pessoal com sistema operacional Windows, o
clock é o componente responsável por

04- Analise as seguintes afirmações relativas a conceitos de Internet.
I. É impossível configurar um navegador de
forma que ele rejeite todos os cookies.
II. Um cookie é uma pequena quantidade de
dados, usualmente incluindo um identificador
anônimo único, enviada ao computador do
usuário por um site da Web e armazenada no
computador desse usuário.
III. Cada site pode enviar o seu próprio cookie
para o computador do usuário, podendo acessar e ler, além dos cookies que ele já
tenha enviado, aqueles enviados por outros
sites.
IV. Alguns sites armazenam em um cookie a
senha e o nome do usuário, bem como outras
informações pessoais de identificação. Portanto, se excluir um cookie, talvez você precise inserir novamente essas informações na
próxima vez que visitar o site.
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras.
a)
b)
c)
d)
e)

a) monitorar o processo de inicialização da máquina, garantindo que o POST exerça, no
momento exato, seu papel de reconhecimento
e estabelecimento da conexão do sistema
operacional Windows com o hardware.
b) estabelecer o ritmo da comunicação entre as
partes do computador.
c) garantir que o sistema operacional Windows
só trabalhe quando solicitado.
d) definir o protocolo de comunicação entre o
hardware e o software do computador após a
carga do sistema operacional.
e) preparar o disco rígido para gravação dos
arquivos do Windows, dividindo as trilhas e os
setores em espaços pré-definidos, garantindo
a gravação, por exemplo, de uma música
com duração variando desde milissegundos
até vários minutos.
07- Um usuário, utilizando uma versão recente do
Word para digitar um texto, observou que todas
as vezes que ele digitava o caractere * e, logo em
seguida, digitava uma palavra e, finalmente outro
caractere *, os dois caracteres * desapareciam e a
palavra digitada passava a ser formatada com
negrito. Considerando que essa troca automática
é indesejada para esse usuário, ele deverá

I e II
II e III
III e IV
I e III
II e IV

05- Uma tabela ou lista mantida pelo Windows, para
garantir o controle do estado de diversos segmentos de espaço em disco usados para armazenamento de arquivos, é utilizada pelo

a) acessar o menu Ferramentas, clicar no item
AutoCorreção, acessar a ficha AutoFomatação ao digitar e, finalmente, desabilitar a
opção referente a essa substituição automática.
b) acessar o menu Editar, clicar no item Substituir e, finalmente, desabilitar essa opção.
c) acessar o menu Editar, clicar no item Substituir e, finalmente, desabilitar a opção negrito
automático.
d) acessar o menu Ferramentas, clicar no item
Ortografia e Gramática e, finalmente, habilitar a opção Ignorar todas.
e) acessar o menu Ferramentas, clicar no item
Personalizar, acessar a ficha Comandos e,
finalmente, excluir a opção Inserir.

a)
b)
c)
d)

sistema de arquivos FAT.
sistema de arquivos NTFS.
protocolo TCP/IP na Internet.
sistema de arquivos dos CD-ROMs e dos
CDs regraváveis.
e) sistema de arquivos do BIOS.
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10- Após a configuração de sua nova conta de e-mail
no Outlook 2000, um usuário observou que conseguia receber novos e-mails, mas não conseguia
enviar. Consultando o suporte técnico do provedor de acesso, foi informado que, por segurança,
o servidor de saída de e-mail requer a mesma autenticação do servidor de entrada de e-mails.
Nesse caso, o usuário

08Um usuário recebeu uma
planilha no Excel, conforme apresentada ao lado.
Sua primeira tarefa era
completar a coluna “B” de
forma que uma célula
fosse preenchida com a
data equivalente à da
célula anterior, acrescida
de um mês, isto é, a célula
“B2” deveria ser preenchida com 1/2/2000, e assim
sucessivamente.
Para
facilitar o preenchimento,
ele selecionou a célula
“B1” e deu um clique duplo
no pequeno quadrado que
apareceu no canto inferior
direito da seleção. Após
esse procedimento a célula “B13” dessa planilha
estava preenchida com
a)
b)
c)
d)
e)

a) só poderá enviar um e-mail se esse for uma
resposta a um e-mail recebido anteriormente.
b) só poderá enviar um e-mail se o destinatário
autenticar e autorizar o recebimento.
c) deverá acessar as propriedades dessa conta
de e-mail e, na guia Servidores, habilitar a
opção Meu servidor requer autenticação,
observando que as configurações de logon
utilizadas para envio de e-mail são as mesmas utilizadas para recebimento.
d) deverá criar uma nova conta de e-mail, com
as mesmas propriedades da conta anterior, e
utilizar essa segunda conta apenas para envio de e-mail.
e) deverá acessar as propriedades dessa conta
de e-mail e, na ficha “Servidores”, indicar que
os servidores POP3 e SMTP são os mesmos.

01/01/2000.
13/01/2000.
01/01/2001.
01/01/2013.
01/13/2000, apresentando uma mensagem de
erro ao usuário.

DIREITO CONSTITUCIONAL
11- Quando se realiza o controle de constitucionalidade de atos normativos por um único tribunal,
independentemente da existência de um caso
concreto a ser julgado, diz-se que esse controle é

09- Considere que uma organização adote uma política de segurança da informação que, para manter
cópias de segurança, combine backups normais e
incrementais. Após um incidente que implique a
necessidade de utilização dos backups para recuperação de dados, será preciso ter

a)
b)
c)
d)
e)

a) o último backup normal e o último backup
incremental.
b) todos os backups normais e o último backup
incremental.
c) o último backup normal e todos os conjuntos de
backups incrementais desde o último backup
normal.
d) apenas o último backup normal.
e) apenas o último backup incremental.
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15- Sobre os direitos fundamentais, é correto dizer

12- Não pode propor ação direta de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal

a) somente os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil são reconhecidos como
titulares de direitos fundamentais entre nós.
b) pessoas jurídicas podem ser titulares de direitos fundamentais.
c) menores de 18 anos não podem ser titulares
de direitos fundamentais.
d) servidores públicos não podem alegar direitos
fundamentais contra a Administração para a
qual prestam serviço.
e) somente por emenda à Constituição podem
ser abolidos direitos e garantias individuais
previstos na Carta da República.

a)
b)
c)
d)

o advogado-geral da União.
o presidente da República.
a Mesa da Câmara dos Deputados.
o partido político com representação no Congresso Nacional.
e) o governador do Distrito Federal.
13- Assinale a opção correta.
a) No Brasil, somente o Supremo Tribunal Federal pode declarar a inconstitucionalidade de
lei federal.
b) O presidente da República pode, por meio de
decreto, conceder aumento de vencimentos
aos servidores do Poder Executivo.
c) Somente por iniciativa do presidente da República a Constituição pode ser emendada
nos dispositivos em que cuida de direitos e
deveres de servidores públicos.
d) Nenhuma norma da Constituição, mesmo que
não seja materialmente constitucional, pode
ser alterada por maioria simples ou mesmo
absoluta.
e) Acha-se revogado, não mais podendo ser
invocado em juízo, o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.

16- Se o chefe de uma repartição pública impede, injustamente, um servidor de ingressar no recinto da repartição, onde estão dados importantes para o servidor, armazenados no computador da mesa em
que trabalhava, esse servidor poderá insurgir-se
contra a determinação do chefe por meio de
a)
b)
c)
d)
e)

mandado de segurança.
habeas corpus.
habeas data.
mandado de injunção.
ação penal pública.

14- Indique qual dos atos abaixo encontra-se no mesmo
patamar hierárquico das medidas provisórias editadas pelo presidente da República.
a)
b)
c)
d)
e)

portaria ministerial
decreto presidencial
lei ordinária
resolução do Banco Central
proposta de emenda à Constituição apresentada pelo presidente da República
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19- No que se refere a medidas provisórias, é correto
afirmar que

17- Assinale a opção correta.
a) Em face do princípio da legalidade, uma resolução ou um decreto legislativo provenientes
de Casas do Congresso Nacional não podem
criar direitos nem obrigações.
b) O indivíduo ofendido na sua honra por meio
de órgão da imprensa, mas que tenha obtido
o direito de resposta, não fará jus à indenização por danos morais.
c) O ministro da Justiça pode, para a prevenção
ou repressão de crimes contra a segurança
nacional, autorizar a escuta telefônica de
pessoa comprovadamente envolvida na subversão da ordem constitucional.
d) O jornalista pode invocar a garantia do sigilo
de fonte mesmo em processos judiciais, cíveis ou criminais.
e) A Constituição não admite que o Poder Público invoque imperativo de segurança da sociedade para se recusar a prestar informações
do interesse particular do indivíduo que as
requer.

a) nenhum governador de Estado pode editálas.
b) não podem ser editadas para diminuir ou
aumentar penas previstas no Código Penal.
c) não podem ser editadas para tratar de assunto de direito civil.
d) não podem ter o seu pressuposto da urgência
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.
e) não podem ter vigência superior a 30 dias.
20- Sobre o Ministério Público, marque a opção correta.
a) Por força do princípio da separação de poderes, um membro do Ministério Público Federal
não pode investigar atos praticados pela direção do Ministério das Relações Exteriores.
b) O Ministério Público é o titular da ação penal
pública; somente em casos de crimes de
menor expressão é que a ação penal pública
pode ser proposta por autoridade policial.
c) O procurador-geral da República é subordinado hierarquicamente ao ministro da Justiça.
d) Qualquer membro do Ministério Público deve
suspender investigação que esteja em curso,
se receber ordem do presidente da República
nesse sentido.
e) O Ministério Público é legitimado para defender em juízo direitos e interesses de populações indígenas no Brasil.

18- Acerca de responsabilidade civil do Estado, marque a opção correta.
a) O Estado não responde civilmente pelos danos causados por seus servidores, a não ser
quando demonstrada a culpa desses no
evento danoso.
b) O Estado não pode cobrar do seu servidor a
indenização que pagou a particular, a título de
responsabilidade civil, mesmo que prove a
culpa do servidor no evento.
c) Segundo as regras da responsabilidade civil
do Estado entre nós, mesmo que o particular
também seja culpado pelo dano causado, o
Estado sempre responderá inteiramente pelo
prejuízo suportado pelo cidadão.
d) Em se tratando de atividade lícita do Estado,
levada a cabo de acordo com o direito, eventuais danos sofridos por particulares não
serão ressarcidos a título de responsabilidade
civil do Estado.
e) O Estado também é responsável civilmente
por omissão de seus agentes, que cause
dano a particulares.
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24- Aos sessenta anos, completados a 19 de junho
de 2004, Chico Buarque de Hollanda é considerado, para muitos, uma das poucas unanimidades
nacionais. Sua música vai do puro lirismo ao acentuado engajamento político, especialmente à
época do regime militar. Nos últimos anos, tem-se
dedicado à literatura, recebendo críticas bastante
favoráveis. Entre as opções abaixo, assinale a
que contém, respectivamente, uma de suas mais
conhecidas canções de crítica ao regime autoritário e seu mais recente livro.

CONHECIMENTOS GERAIS
21- Entre as grandes produções do atual e renovado
panorama cinematográfico brasileiro, o último filme nacional que chegou a ser indicado para a
disputa de uma das categorias do Oscar foi
a)
b)
c)
d)
e)

Os Cangaceiros.
O Quatrilho.
Rio 40 graus.
O Pagador de Promessas.
Cidade de Deus.

a)
b)
c)
d)
e)

22- A Música Popular Brasileira (MPB) percorreu rica
trajetória, especialmente entre fins do século XIX
e os dias atuais. Um movimento renovador, surgido na segunda metade dos anos 50, nela deitou
raízes e ampliou-lhe consideravelmente as portas
do mercado mundial. Esse movimento, que teve
na canção Chega de Saudade e em seu intérprete, João Gilberto, dois de seus principais emblemas, e que ainda hoje marca presença, ficou conhecido como
a)
b)
c)
d)
e)

25- Gaúcho, filho de um dos maiores escritores brasileiros, ele se tornou um dos mais respeitados e
populares nomes da literatura brasileira contemporânea, publicando livros de larga aceitação e
crônicas na imprensa. Entre seus personagens
mais conhecidos, estão o analista de Bagé e a velhinha de Taubaté. Esse escritor é

Tropicalismo.
Jovem Guarda.
Modernismo.
Bossa Nova.
Samba-enredo.

a)
b)
c)
d)
e)

23- Celebrado internacionalmente como um artista extraordinário, Oscar Niemeyer inscreveu seu nome
entre os maiores arquitetos que o século XX conheceu. Dos projetos abaixo relacionados, assinale a
opção correspondente a uma de suas mais recentes
obras, que se tornou atração turística na cidade de
Niterói.
a)
b)
c)
d)
e)

Luís Fernando Veríssimo.
João Ubaldo Ribeiro.
José Roberto Torero.
Fernando Sabino.
Arnaldo Jabor.

26- Já tendo seu nome indicado para o Nobel da Paz,
a Dra. Zilda Arns comanda uma instituição social
que executa notável trabalho junto a famílias carentes brasileiras, voltado especialmente para o
combate à desnutrição infantil. A utilização em
larga escala do soro caseiro e de formas alternativas e baratas de alimentação tem salvado a vida
de milhares de crianças. Esse trabalho, que conta
com extensa rede de voluntários em todo o país,
é feito pelo(a)

Memorial da América Latina
Museu de Arte Contemporânea
Palácio da Cultura
Conjunto arquitetônico da Pampulha
Palácio da Alvorada
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Todo sentimento e Estorvo
Apesar de você e Budapeste
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a) Unicef.
b) Comissão Pastoral da Terra.
c) Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra.
d) Comissão Justiça e Paz.
e) Pastoral da Criança.
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27- A expressão desenvolvimento sustentável torna-se cada vez mais conhecida e tem por meta
encontrar alternativas para melhorar as condições
de vida das populações sem que, para isso, o
meio ambiente seja destruído. Assinale a opção
que, de maneira simples e objetiva, traduz adequadamente esse conceito.

29- A propósito dos relativamente recentes e dramáticos episódios de disputa pelo controle de pontos
de venda de drogas na favela da Rocinha, no Rio
de Janeiro, o sociólogo Glauco Soares afirmou: “A
pobreza pode explicar a existência de 1 milhão de
criminosos, mas deixa de lado outros 50 milhões
que não são bandidos”. Com essa frase, o autor
está afirmando que

a) Desenvolvimento que satisfaz as necessidades que as sociedades têm no presente, sem
que se coloque em risco a vida das gerações
futuras.
b) Desenvolvimento econômico centrado no
máximo proveito das potencialidades da terra,
o que pressupõe a absoluta centralidade das
atividades rurais.
c) Negação radical do modelo econômico surgido
com a Revolução Industrial, o que implica necessário retorno às práticas pré-capitalistas.
d) Erradicação da energia nuclear, eliminandose sua utilização no sistema produtivo, em
face de seus potenciais perigos.
e) Desenvolvimento econômico plenamente controlado pelos governos e por organizações nãogovernamentais, de modo que a busca do lucro
passa a ser secundária.

a) a violência impera onde há certeza da impunidade.
b) a criminalidade não se explica apenas pelos
fatores de ordem social.
c) o narcotráfico estimula a criminalidade, sobretudo nos grandes centros urbanos.
d) justiça lenta e polícia desaparelhada contribuem para o aumento da violência.
e) não há narcotráfico sem mercado consumidor
para seus produtos.
30- Apesar dos avanços, o sistema educacional brasileiro continua apresentando falhas acentuadas. Ao
que tudo indica, o país não conseguiu se preparar
adequadamente para a transição entre uma educação dirigida às elites, como acontecia no passado, e
um sistema de massas, como acontece no presente. Relativamente ao atual quadro geral da educação no país, assinale a opção correta.

28- Cada vez mais, amplia-se a consciência de que o
desenvolvimento a qualquer preço provoca efeitos
desastrosos sobre a vida no planeta. Nesse sentido, sabe-se que as conseqüências de um aquecimento global de grandes proporções podem ser
catastróficas. A emissão descontrolada de determinados gases na atmosfera contribui para agravar o denominado
a)
b)
c)
d)
e)

a) Má formação acadêmica e baixos salários são,
em geral, dois dos mais significativos problemas
que envolvem o magistério no país. Professores
com formação deficiente e profissionalmente
desestimulados acabam por contribuir para o
sofrível desempenho do sistema educacional
brasileiro.
b) Os resultados obtidos em testes de avaliação
com estudantes brasileiros dos níveis fundamental e médio mostram um desempenho
muito semelhante aos dos colegas de outros
países.
c) Na educação superior, a decisão governamental de criar toda sorte de obstáculo à criação
de faculdades particulares aumenta a desproporção entre o número de vagas e o de candidatos aos cursos de graduação.
d) Uma grande vitória alcançada pelo Brasil, nos
últimos anos, foi a criação de creches públicas
na totalidade dos municípios brasileiros, o que
resolveu o antigo problema de falta de vagas
na educação infantil.
e) As maiores dificuldades encontradas na Educação Básica são quantitativas: de modo geral,
há poucas vagas nos níveis fundamental e
médio para uma crescente demanda.

efeito mundial.
protocolo de Kioto.
efeito estufa.
conversor catalítico.
barômetro de Torricelli.
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31- Polêmica e antiga, a reforma do Poder Judiciário
tramita no Congresso Nacional. Entre as inovações propostas, alvo de muitas controvérsias, está a súmula vinculante, que significa, em síntese,

d) Lançado no governo Itamar Franco, quando
Fernando Henrique Cardoso era ministro da
Fazenda, o Plano Real logrou êxito em seu
objetivo de promover a estabilidade econômica do país, a começar por interromper a espiral inflacionária.
e) Após três tentativas frustradas, Luís Inácio
Lula da Silva elegeu-se presidente da República, sustentado por uma coligação política
liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

a) a extinção dos juizados de pequenas causas.
b) o fim dos juizados especiais, como os que
atuam nas questões de trânsito.
c) eliminar a possibilidade de julgamento dos
denominados crimes hediondos por tribunais
do júri, tornando a matéria de exclusiva competência dos tribunais superiores.
d) tornar facultativa a presença de advogado
nos processos em que o réu já tenha sofrido
condenação por crimes anteriormente cometidos.
e) tornar automática a aplicação nos tribunais
inferiores de decisões sobre questões que já
tenham sido tomadas nas cortes superiores
do país.

33- A partir da aproximação entre Argentina e Brasil,
na década de 80, sob a liderança dos presidentes
Raúl Alfonsín e José Sarney, quatro países da
América do Sul – Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai – se associaram na formação de um bloco econômico. Trata-se do(a)
a) Pacto Andino.
b) Mercado Comum do Sul.
c) Acordo de Livre Comércio da América do
Norte.
d) Área de Livre Comércio das Américas.
e) Associação Latino-americana de Livre Comércio.

32- A eleição indireta de Tancredo Neves representou
o fim do regime militar, instaurado em 1964. Em
cerca de duas décadas de regime democrático, o
país elaborou uma nova Carta Magna, foi às urnas em diversas oportunidades, conviveu com crises políticas – uma das quais chegou a um inédito impeachment presidencial – e, na tentativa de
superar a recorrente instabilidade econômica, testemunhou a edição de diversos planos econômicos. Acerca desse cenário político brasileiro
contemporâneo, assinale a opção incorreta.

34- Alguns fatos ocorridos em fins do século XX foram decisivos para a nova configuração geopolítica do planeta. A propósito do cenário mundial,
com o qual se convive nos dias de hoje, assinale
a opção correta.
a) O sistema bipolar mantém-se de pé, agora
colocando em pólos opostos os Estados Unidos e a China.
b) A Organização das Nações Unidas (ONU)
começa o século XXI bem mais forte do que à
época da Guerra Fria, com a qual nunca soube conviver.
c) Apesar de episódios pontuais com seus efeitos trágicos, o terrorismo mostra-se sob controle, graças à ação firme dos Estados e dos
organismos multilaterais.
d) É incontrastável o poderio norte-americano, a
se manifestar nos mais diversos campos – do
bélico ao econômico, do político ao cultural.
e) A sensível redução do volume de comércio
mundial deve-se à diminuição da renda das
populações, em larga medida devido ao desemprego generalizado.

a) Fernando Collor, eleito diretamente, não concluiu seu mandato. Denúncias de corrupção
em seu governo levaram ao impeachment e à
sua substituição pelo vice-presidente Itamar
Franco.
b) Fernando Henrique Cardoso protagonizou
uma inédita experiência na história republicana brasileira, a reeleição, razão pela qual
ficou oito anos à frente da presidência da
República.
c) As maiores críticas que se fazem à Constituição de 1988 concentram-se na forma tímida e
bastante sintética com que trata a questão
dos direitos e deveres individuais e coletivos,
optando por garantir ao Estado poderes e
espaços que sonega à sociedade.
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37- Há pouco mais de um ano, o Iraque era invadido
pelas forças da coalizão anglo-americana, na esteira de uma pretensa guerra ao terrorismo e de
valorização dos princípios democráticos. Relativamente aos episódios que envolvem esse conflito, julgue os itens que se seguem:

35- A política e as relações internacionais contemporâneas conheceram sensíveis modificações a partir de determinados acontecimentos que, em breve espaço de tempo, especialmente entre 1989 e
1991, romperam com os padrões mundiais vigentes desde o fim da Segunda Guerra. Entre as opções que se seguem, assinale a que identifica um
desses fatos.

I.

O governo Bush utilizou como pretexto para
invadir o Iraque a existência, nesse país, de
um perigoso arsenal de armas de destruição
em massa.
II. Inspetores indicados pela ONU confirmaram a
existência de grande quantidade de armas
químicas em poder de Saddam Hussein.
III. Na União Européia, França e Alemanha foram os países que mais enfaticamente apoiaram a decisão norte-americana de invadir o
Iraque.
IV. Em pouco tempo, as forças invasoras obtiveram a vitória militar que buscavam, o que
incluiu a deposição de Saddam Hussein.
V. A intervenção estrangeira no Iraque tem-se
mostrado problemática, com a intensificação
de atos de represália por setores da população local, inclusive com seqüestros e mortes.
Estão certos apenas os itens

a) A construção do Muro de Berlim, dividindo a
antiga capital alemã.
b) A retirada da República Popular da China do
Conselho de Segurança da ONU.
c) O colapso da União Soviética, no mesmo
contexto de derrocada do socialismo real no
Leste europeu.
d) O recuo dos Estados Unidos em sua intenção, várias vezes reiteradas, de intervir militarmente no Oriente Médio.
e) O enrijecimento do regime castrista em Cuba,
fechando suas fronteiras a mercadorias e a
turistas estrangeiros.
36- Os atentados de março de 2004 contra Madri, que
chocaram a opinião pública mundial, trouxeram à
tona, uma vez mais, um personagem e sua organização, os quais, após o 11 de setembro de
2001, passaram a ser mundialmente conhecidos
pelos métodos terroristas que empregam em defesa de sua causa. Reporta-se, aqui, a

a)
b)
c)
d)
e)

a) Ahmed Yassim e ao Hamas.
b) Yasser Arafat e à Organização para a Libertação da Palestina.
c) Fadi al Amudi e às Brigadas dos Mártires de
Al Aqsa.
d) Osama bin Laden e à Al Qaeda.
e) Ariel Sharon e à Autoridade Nacional Judaica.

I, II e III.
I, II e IV.
I, IV e V.
II, IV e V.
III, IV e V.

38- O Oriente Médio permanece sendo uma das
áreas mais explosivas do mundo contemporâneo.
Fatores econômicos e políticos entrelaçam-se
com elementos culturais e religiosos para criar e
manter um clima de intolerância e de ódio. Entre
os mais graves problemas da região, há que se
destacar
a) a ação coletiva e coesa dos países árabes na
luta contra Israel.
b) a não-implantação efetiva do Estado da Palestina.
c) o caráter pacifista do atual governo israelense, que torna insustentáveis as conquistas
anteriores de seu país.
d) a omissão dos Estados Unidos, se recusando
a participar da discussão em torno das questões que afetam a região.
e) o desmantelamento dos grupos radicais que,
a seu modo, propunham uma solução negociada para a área.
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40- A globalização é, aos olhos de muitos analistas,
o resultado de longo processo histórico que, sobretudo a partir da Revolução Industrial, expandiu
o capitalismo em escala planetária. No que concerne ao atual estágio da economia mundial, julgue os itens seguintes:

39- A expressão lavagem de dinheiro ganha incômoda notoriedade na atualidade. Entre outras
possíveis conceituações, uma forma simples de
defini-la é:
a) forma pela qual os governos calculam o montante de riquezas produzidas pelo país em um
determinado período de tempo.
b) método utilizado pelo sistema financeiro
mundial para a elaboração de seus balanços
anuais, de modo a garantir a distribuição dos
lucros obtidos entre seus acionistas.
c) operação realizada de tempos em tempos
pelas autoridades financeiras de um país para
tirar de circulação moedas e cédulas falsas.
d) recurso que consiste em depositar altas somas de dinheiro, a curto prazo, em bancos do
mundo inteiro, sem a intenção de investi-las
em atividades produtivas.
e) processo que tem por objetivo tornar legal
dinheiro de origem duvidosa ou de difícil explicação, como, por exemplo, o oriundo do
tráfico de armas e de drogas ilícitas.

I.

A tendência à formação de blocos econômicos, típica dos dias atuais, reflete, entre outras considerações, a necessidade de se unir
forças para atuar em um mercado global cada
vez mais competitivo.
II. Na atual economia globalizada, os avanços
científicos e tecnológicos são essenciais para
ampliar a capacidade produtiva e encurtar as
distâncias percorridas pelos capitais, pelas
pessoas e pelas mercadorias.
III. A proposta de criação de um megabloco continental, a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), tem encontrado dificuldades para
sua efetiva implementação.
IV. O ambicioso projeto da Alca pretende envolver, em um único bloco econômico, sem exceção, todos os países americanos.
V. Depois de séculos de exploração colonial, a
África transformou-se em uma das mais ativas áreas da economia global, recebendo
maciços investimentos internacionais.
Estão certos apenas os itens
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I, II e IV.
I, IV e V.
II, IV e V.
III, IV e V.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

41- Conceitualmente, o que assemelha autarquia de
fundação pública é a circunstância jurídica de
ambas
a)
b)
c)
d)
e)

Assistente de Chancelaria - MRE - 2004

11

serem órgãos da estrutura do Estado.
serem um patrimônio personificado.
serem um serviço público personificado.
serem entidades da Administração Indireta.
terem personalidade de direito privado.

Prova Objetiva 2

46- A contratação de determinada obra pública pode
ser objeto de dispensa do procedimento licitatório,
em razão

42- O que distingue entre si, no seu essencial, a autarquia da empresa pública, com conseqüências
jurídicas relevantes, é a

a) do valor fixado para sua realização.
b) da inviabilidade dessa competição.
c) de exigir empresa com notória especialização.
d) da naturalidade, sede ou domicílio da construtora.
e) da autoria do projeto básico ou executivo.

a) característica da sua participação na Administração Pública.
b) exigência de licitação, para suas contratações.
c) natureza da sua personalidade.
d) forma de desconcentração na estrutura estatal.
e) exigência de concurso público, para admissão
de pessoal.

47- O ocupante de cargo em comissão, sem vínculo
efetivo com o serviço público federal, que cometa
a infração disciplinar de atuar como procurador,
indevidamente, junto a repartições públicas, estará sujeito à pena de

43- A Constituição Federal, no seu art. 37, impõe à
Administração Pública, direta e indireta, a obrigatoriedade de obediência a vários princípios básicos, mas entre os quais não se inclui a observância da
a)
b)
c)
d)
e)

a) suspensão de até 30 dias.
b) suspensão de até 90 dias.
c) demissão, com incompatibilidade, para exercer cargo público, por 2 anos.
d) demissão, com incompatibilidade, para exercer cargo público, por 5 anos.
e) destituição, com incompatibilidade, para exercer cargo público, por até 5 anos.

eficiência.
imprescritibilidade.
impessoalidade.
legalidade.
moralidade.

44- O que caracteriza e mais diferencia o contrato
administrativo, regido pela Lei nº 8.666/93, em relação aos demais, de direito privado, é a circunstância de

48- O regime jurídico, dos funcionários do Serviço Exterior Brasileiro, é definido, exclusivamente, em legislação própria (Lei nº 7.501/86 e 8.829/93). Julgue a
assertiva e marque a opção correta.

a) ser um ato solene e bilateral.
b) ter por elemento forma própria ou não defesa
em lei.
c) ter necessidade da presença de testemunhas.
d) ter as denominadas cláusulas exorbitantes.
e) versar sobre objeto lícito.

a) Está correta a assertiva.
b) Está incorreta a assertiva, porque se lhes
aplica, subsidiariamente, o regime dos servidores públicos civis da União, adotado pela
Lei nº 8.112/90.
c) Está incorreta a assertiva, porque o regime
das Leis nos 7501/86 e 8.829/93 se lhes aplica, subsidiariamente, ao da Lei nº 8.112/90.
d) Está incorreta a assertiva, porque o regime
jurídico desses funcionários é, indistintamente, o mesmo dos servidores públicos civis da
União (Lei nº 8.112/90).
e) Está incorreta a assertiva, porque o regime
jurídico desses funcionários do Serviço Exterior brasileiro, é o da legislação trabalhista
(CLT).

45- Os contratos administrativos, regidos pela Lei nº
8.666/93, podem ser alterados, unilateralmente,
pela própria Administração, quando for necessário
modificar o seu valor, em decorrência de acréscimos quantitativos do seu objeto, no caso particular de reforma de edifício, até o limite máximo de
a)
b)
c)
d)
e)

10%.
20%.
25%.
30%.
50%.
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49- Entre os direitos assegurados na Constituição,
aos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º), não
se tornou aplicável, em norma constitucional, expressamente (art. 39, § 3º), aos servidores ocupantes de cargos públicos, o relativo a
a)
b)
c)
d)
e)

seguro contra acidente de trabalho.
salário-mínimo.
décimo terceiro salário.
gozo de férias remuneradas.
licença-paternidade.

50- O retorno do servidor estável ao seu cargo anteriormente ocupado, por não ter sido aprovado, no
estágio probatório, em outro cargo para o qual foi
nomeado, cuja posse acarretou o seu afastamento daquele, ocorre mediante
a)
b)
c)
d)
e)

aproveitamento.
readmissão.
recondução.
reintegração.
reversão.
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