||ANAC12_CBNS3_01N764869||

CESPE/UnB – ANAC

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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Três séculos depois do descobrimento, o Brasil não
passava de cinco regiões distintas, que compartilhavam a
mesma língua, a mesma religião e, sobretudo, a aversão ou o
desprezo pelos naturais do reino, como definiu o historiador
Capistrano de Abreu.
Em 1808, os ventos começaram a mudar. A vinda
da Corte e a presença inédita de um soberano em terras
americanas motivaram novas esperanças entre a elite intelectual
luso-brasileira. Àquela altura, ninguém vislumbrava a ideia de
uma separação, mas se esperava ao menos que a metrópole
deixasse de ser tão centralizadora em suas políticas. Vã ilusão:
o império instalado no Rio de Janeiro simplesmente copiou
as principais estruturas administrativas de Portugal, o que
contribuiu para reforçar o lugar central da metrópole, agora na
América, não só em relação às demais capitanias do Brasil,
mas até ao próprio território europeu.

Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os itens a seguir.
11

Nos expedientes oficiais, deve-se empregar fonte Times New
Roman, nos tamanhos 12 no corpo do texto, 11 nas citações
e 10 nas notas de rodapé.

12

Todos os expedientes oficiais devem ser impressos somente em
uma das faces do papel, dado o alto nível de formalidade
exigido nas correspondências oficiais.

13

A inversão sintática é uma das qualidades do texto oficial por
garantir-lhe eloquência e formalidade, características exigidas
nas relações institucionais.

14

O seguinte trecho, devido à relação de concordância nele
empregada, poderia compor o texto de um documento oficial:
“Vossa Excelência, Senhor Senador, foi convidada para a
inauguração do evento”.

15

O vocativo que deve ser empregado em correspondência
dirigida a um ministro de Estado é Senhor Ministro.

Lucia Bastos Pereira das Neves. Independência: o grito que não foi ouvido. In: Revista
de História da Biblioteca Nacional, n.º 48, set./2009, p. 19-21 (com adaptações).

Com referência às ideias e às estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os itens subsecutivos.
1

A ocorrência de crase em “Àquela” (R.9) indica que esse
elemento é regido pela preposição a.
2
Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma
verbal “deixasse” (R.11) poderia ser substituída por tivesse
deixado.
3
Na linha 1, feitas as necessárias adaptações, a expressão “Três
séculos depois do descobrimento” poderia ser deslocada para
logo depois do nome “Brasil”, sem que houvesse prejuízo à
correção gramatical do período. Nesse caso, a referida
expressão deveria ser isolada por vírgulas.
4
Os termos “Três” e “Vã” são acentuados em decorrência de
igual justificativa gramatical.
5
No trecho “A vinda da Corte e a presença inédita de um
soberano em terras americanas motivaram” (R.6-8), o emprego
da forma verbal no plural deve-se à presença do artigo “a”
antes de “presença”, motivo pelo qual a supressão desse artigo
levaria o verbo para a forma singular, mantendo-se, assim, a
correção gramatical do trecho.
6
Sem que houvesse prejuízo para a correção gramatical, os dois
períodos que iniciam o segundo parágrafo poderiam ser ligados
pelo sinal de dois-pontos, da seguinte forma: (...) começaram
a mudar: a vinda da Corte (...).
7
A supressão da vírgula logo depois de “América” (R.15)
preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto.
8
A oração “que a metrópole deixasse de ser tão centralizadora
em suas políticas” (R.10-11) exerce a função de complemento
direto da forma verbal “esperava” (R.10).
9
A autora defende a ideia de que as elites intelectuais,
na chegada da Corte ao Brasil, estavam muito insatisfeitas com
a Corte portuguesa, razão pela qual defendiam veementemente
a separação da colônia em relação à metrópole portuguesa.
10 O texto em questão contém uma proposição e apresenta
argumentos favoráveis à defesa de ponto de vista da autora,
conforme se verifica no desenvolvimento do segundo
parágrafo.

Skin deep
Dermatologists are good at spotting unusual bits of skin
that might or might not be cancers. Testing whether they actually
are, though, is quite literally a bloody pain. For a piece of skin to be
identified as malignant or benign, it must be cut out and sent to a
laboratory for examination under a microscope. But a team of
researchers led by Rainer Leitgeb, a physicist at the Medical
University of Vienna, hope to change that. As they describe in
Biomedical Optics Express, Dr Leitgeb and his colleagues are
exploring a technique called optical coherence tomography (OCT),
which they think will allow skin cancer to be diagnosed in situ.
OCT works by sending infra-red light into tissues and
analysing what bounces back. The behaviour of the reflected rays
provides information on the structures that they collided with. That,
Dr Leitgeb hoped, could be used to generate a map of features just
beneath the surface of the skin. Dr Leitgeb and his colleagues set up
an experiment that let them test the system on a range of skin
conditions, including a healthy human palm, allergy-induced
eczema on the forearm, inflammation of the forehead, and two
previously diagnosed cases of basal-cell carcinoma. They expected
to see normal blood vessels in the healthy palm, increased perfusion
caused by dilated and altered vessels in the eczema and the
inflammation, and a chaotic jumble of vessels feeding the cancers.
And that is exactly what they saw. Moreover, the images
of the vessels supplying blood to the tumours were good enough to
allow them to calculate blood-flow rates. That could also help
treatment by allowing doctors to identify the times during their
development when tumours are most vulnerable to starvation by
having their blood supply cut off.
Internet: <www.economist.com> (adapted).

Based on the text above, judge the items from 16 to 20.
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What is revolutionary about the research is that it indicates that

Com base no que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, julgue os próximos

skin cancer may be diagnosed without the need of cutting out

itens.

a piece of skin to be examined in a lab.

27

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes previstas em

The experiment with samples of different skin conditions

lei.

turned out to be unsuccessful.
28
18

Entende-se por remuneração o vencimento do cargo efetivo,

There is an indication that the procedure may do more than

A investidura em cargo público ocorrerá no momento em que
o servidor entrar em exercício.

simply identifying skin cancer.
No que se refere a direitos e garantias fundamentais estabelecidos
19

The word “literally” is used in line three because the process
of cutting out a piece of skin is painful and bloody.

20

pela Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os itens a seguir.
29

Os direitos sociais são assegurados constitucionalmente, de

The team of researchers first tested the new procedure on lab

modo que sua concretização independe da existência de

animals.

recursos financeiros.
30

A respeito do processo administrativo, regulamentado pela Lei

Consoante o princípio da responsabilidade pessoal, nenhuma
pena pode passar da pessoa do condenado, no entanto a

n.º 9.784/1999, julgue os itens seguintes.

obrigação de reparar o dano pode ser estendida a seus
sucessores, até o limite do valor do patrimônio transferido.

21

A autoridade ou servidor que não comunicar o seu
impedimento no processo administrativo comete falta grave

31

pela administração pública de propriedade particular em caso

para efeitos disciplinares.
22

de iminente perigo público.

No processo administrativo, o comparecimento do interessado

Com base no que dispõe a CF acerca da administração pública,

de forma espontânea não supre a falta ou a irregularidade da

julgue os itens que se seguem.

intimação.
23

Apesar de a propriedade ser protegida pela CF, admite-se o uso

32

cargos do Poder Legislativo podem ser superiores aos pagos

A desistência, ou renúncia, por parte do interessado no

pelo Poder Executivo.

processo administrativo, gera automaticamente o arquivamento
do processo.

Dado o princípio da separação de poderes, os vencimentos dos

33

Admite-se a acumulação por servidor público de proventos de
aposentadoria em cargo público com a remuneração percebida

24

Em um processo administrativo, são considerados capazes os
maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em ato

pelo exercício de cargo em comissão.
34

normativo próprio.

O servidor público estável não poderá perder seu cargo
mediante processo administrativo, mas apenas em virtude de
sentença judicial transitada em julgado.

De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, julgue os itens subsequentes.

Acerca da ordem econômica, julgue os itens subsecutivos.
25

Quando houver necessidade de a União intervir no domínio
econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento,

35

O livre exercício de qualquer atividade econômica, direito a
todos assegurado, independe de autorização da administração

será dispensável a licitação.
26

Não é possível a venda de bens imóveis pela modalidade de
licitação denominada leilão.

pública, ressalvados os casos previstos em lei.
36

A função social da propriedade e a defesa do consumidor são
princípios constitucionais da ordem econômica.
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De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) — Lei

42

O fato de os seus aeronautas terem infringido as normas e
regulamentos que afetem a disciplina a bordo ou a segurança

n.º 7.565/1986 —, julgue os itens seguintes.

de voo não constitui, por si só, motivo para interdição da
37

Danos a pessoas ou bagagem a bordo de aeronave que esteja
realizando transporte aéreo gratuito do Correio Aéreo Nacional
somente gerarão indenização se houver comprovação de culpa

aeronave.
43

Conforme o CBA e a lei que criou a Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC), não é possível interditar uma aeronave

ou dolo dos operadores da aeronave.
38

39

apenas pelo fato de ela estar, sem a devida autorização do

Cumpridas as exigências previstas na legislação, será livre o

Ministério da Defesa, realizando voo com equipamento para

tráfego de aeronave que realizar, em benefício do próprio

levantamento aerofotogramétrico, mas há a possibilidade de

operador, um serviço aéreo especializado, exemplo de serviço

que uma aeronave seja interditada por estar sendo utilizada

aéreo privado.

sem os documentos exigidos.

Do proprietário da aeronave que realize um serviço aéreo
privado sem contrato de transporte é exigida a contratação de
seguro correspondente à sua responsabilidade civil por

Julgue os itens a seguir, relativos à concorrência de mercados.
44

Apesar de, em um oligopólio, poucas empresas deterem o
controle da maior parcela do mercado, a influência de cada

eventuais danos ao pessoal técnico a bordo, além de danos a

empresa sobre os preços do mercado não é nula.

bens e pessoas na superfície.
45

Considerando o que dispõe o CBA sobre as infrações imputáveis a

determinam, de forma independente, os preços e a quantidade

pessoas naturais ou jurídicas, julgue o item abaixo.
40

Em um mercado com cartel, as empresas concorrentes

dos produtos que devem ser produzidos, a fim de maximizar
seus lucros.

O ato de prometer ou conceder qualquer modalidade de
desconto, prêmio, bonificação ou vantagem aos adquirentes de

46

Mesmo que haja poucas empresas em um mercado, este pode
ser perfeitamente competitivo, desde que os consumidores

bilhete de passagem ou frete aéreo não é considerado infração

comprem apenas pelo menor preço, sendo este o preço de

imputável a pessoa jurídica.

mercado.
Sabendo que, conforme o disposto no CBA, as autoridades
aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal podem deter, para

47

A regulação é utilizada para aumentar a eficiência econômica
do mercado.

averiguação de ilícitos ou de carga perigosa à segurança pública
(inclusive munições e equipamento aerofotogramétrico, salvo casos

48

Empresas monopolistas escolhem o nível de preço e o nível de
produção que maximizam seu lucro total.

de autorização especial de órgão competente), toda aeronave
que, em voo no espaço aéreo brasileiro, infrinja as convenções

Com relação ao papel do Estado regulador, julgue os itens

e autorizações recebidas, julgue os itens de 41 a 43.

seguintes.

41

49

A autoridade aeronáutica pode empregar os meios de coerção

Entre as atuações do Estado na atividade econômica, está

legalmente previstos para que a aeronave nas condições

a tutela da liberdade de concorrência, que objetiva a liberdade

descritas efetue pouso no aeródromo que lhe seja indicado, em

de ajustes dos mercados.

procedimento

normatizado,

existindo,

inclusive,

a

50

Em monopólios naturais com economias de escala, o Estado

possibilidade de, sendo classificada como hostil, a aeronave ser

regulador é responsável por fixar as tarifas, igualando-as ao

destruída, medida que requer autorização prévia do presidente

custo marginal da empresa, o que faz a empresa operar com

da República.

lucro aceitável, do ponto de vista da sociedade.
–3–

