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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.
Nos itens que avaliam Conhecimentos 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.
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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.
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 base no Manual de Redação da Presidência da República,
julgue os itens a seguir.
11

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”.

12

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

13

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.

14

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

15

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

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

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.
2
Os termos “Três” e “Vã” são acentuados em decorrência de
igual justificativa gramatical.
3
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.
4
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 (...).
5
A supressão da vírgula logo depois de “América” (R.15)
preservaria a correção gramatical e o sentido original do texto.
6
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).
7
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.
8
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.
9
A ocorrência de crase em “Àquela” (R.9) indica que esse
elemento é regido pela preposição a.
10 Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma
verbal “deixasse” (R.11) poderia ser substituída por tivesse
deixado.

The worst passwords of 2012
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If any of your passwords are on this list, then shame
on you and go change them now. SplashData, which makes
password management applications, has released its annual
“worst passwords” list compiled from common passwords that
are posted by hackers. The top three — “password”, “123456”
and “12345678” — have not changed since last year. New ones
include “jesus”, “ninja”, “mustang”, “password1” and
“welcome”. Other passwords have moved up and down on the
list. The most surprising addition is probably “welcome”,
which, according to CEO Morgan Slain, “means that people are
not even changing default passwords… and it doesn’t take that
much time to make a new password!”
You should have different passwords for all of your
accounts. To make it easier to remember them all, Slain
suggests thinking about passwords as “passphrases”. For
instance, use a phrase like “dog eats bone” and add
underscores, dashes, hyphens, and other punctuation marks to
satisfy the special character requirement: “dog_eats_bone!”.
Internet: <www.cnn.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.
16

The expression “For instance” (R.15-16) is used to introduce an
example.

17

The article criticizes the reader who uses any of the passwords
listed on the compilation prepared by SplashData.

18

It can be concluded from the text that the word “welcome” is
the default password for many services.

19

The sentence “You should have different passwords for all of
your accounts” (R.13-14) expresses an advice to the reader.

20

Morgan Slain believes people do not change passwords
because it’s time consuming.
–1–

||ANAC12_CBNS1_01N708375||

CESPE/UnB – ANAC

Julgue os itens seguintes, acerca dos princípios fundamentais da
Constituição Federal de 1988 (CF).
21

Embora a soberania popular seja um dos princípios
fundamentais do Estado democrático de direito brasileiro,
o exercício do poder pelo povo é feito apenas indiretamente no
Brasil.
22 Os princípios que regem as relações internacionais do Brasil
incluem a prevalência dos direitos humanos e a concessão de
asilo político.
23 A separação de poderes é um dos seus princípios
constitucionais fundamentais.

Em relação aos agentes administrativos, julgue os itens que se
seguem.
35

Se o ato praticado pelo servidor justificar a imposição de
penalidade de suspensão por mais de trinta dias, será
obrigatória a instauração de processo administrativo
disciplinar.

36

Mesmo não havendo mudança de sede, considera-se removido
o servidor deslocado no âmbito do mesmo quadro.

37

Aquele que será empossado em cargo público deve estar
presente, perante a autoridade competente, no momento da
posse, que é considerada ato pessoal.

38

A licença para tratar de interesses particulares não poderá ser
concedida ao servidor que estiver em estágio probatório.

A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na CF,
julgue os itens a seguir.
24

É direito social dos trabalhadores a assistência gratuita aos
filhos, desde o nascimento até os cinco anos de idade,
em creches e pré-escolas.
25 A gratuidade do registro civil de nascimento e da certidão de
casamento é direito de todas as pessoas.
26 A CF reconhece a instituição do júri, assegurando a plenitude
de defesa, a publicidade das votações, a soberania dos
veredictos e a competência para julgar os crimes culposos
contra a vida.
Julgue os próximos itens, relativos
político-administrativa do Estado brasileiro.

à

organização

27

Compete à União explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea.
28 De acordo com a CF, o Brasil é um país laico, sendo vedado
aos entes federativos estabelecer cultos religiosos e igrejas ou
manter com eles ou seus representantes relações de
dependência ou aliança, inclusive colaboração de interesse
público.
A respeito das normas constitucionais relacionadas à administração
pública, julgue os itens subsequentes.

Julgue os itens subsequentes, acerca dos atos administrativos.
39

Os atos vinculados são insuscetíveis de revogação pela
administração pública.

40

Um ato administrativo pode surgir mediante a manifestação
bilateral de vontade.

41

O atributo da presunção de legitimidade é o que autoriza a
ação imediata e direta da administração pública nas situações
que exijam medida urgente.

42

A revogação de um ato administrativo ocorre nos casos em que
esse ato seja ilegal.

A respeito da organização administrativa, julgue os itens seguintes.
43

A desconcentração pressupõe, obrigatoriamente, a existência
de uma só pessoa jurídica.

44

Sociedade de economia mista é a pessoa jurídica de direito
privado, integrante da administração indireta, criada mediante
autorização de lei específica, sob qualquer forma jurídica e
com capital exclusivamente público.

45

A descentralização será efetivada por meio de outorga quando
o Estado criar uma entidade e a ela transferir, por lei,
determinado serviço público.

29

O gestor público que põe o seu nome em determinado
programa social viola o princípio da impessoalidade previsto
na CF.
30 De acordo com o disposto na CF, os princípios da eficiência e
da moralidade não se aplicam às agências reguladoras, devido
ao fato de estas serem entes independentes, dotados de
regulamentação própria.
Com base na Lei de Improbidade Administrativa, julgue os itens
seguintes.
31

O agente público deverá ressarcir integralmente o dano
causado ao patrimônio público somente se restar comprovado
que sua ação ou omissão foi dolosa.
32 Caso morra um agente público que tenha cometido ato ilícito
previsto na referida lei, a punição a que ele tiver sido
submetido será extinta, não acarretando, portanto, nenhum
ônus aos seus sucessores.
À luz da Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), julgue
os itens a seguir.
33

As informações que dizem respeito à segurança do presidente
da República, seu cônjuge e filhos são classificadas como
reservadas, devendo permanecer em sigilo até o término do seu
mandato.
34 Por serem pessoas de direito privado, as sociedades de
economia mista não se sujeitam à lei em questão.

Com base no Código Civil, julgue os itens a seguir, a respeito de
personalidade civil, capacidade jurídica e direitos da personalidade.
46

Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não
podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.

47

É possível a intervenção judicial visando a cessação de ameaça
ou lesão a direito da personalidade ou mesmo visando a
reclamação de perdas e danos.

48

A lei prevê direitos ao nascituro, desde a concepção, mas a
capacidade civil da pessoa começa no momento do nascimento
com vida.

49

São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos
da vida civil os menores de dezoito anos de idade.

50

Alguns direitos da personalidade de pessoa morta, como o
nome, podem sofrer ameaça ou lesão.
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