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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10

O DataSenado realizou uma pesquisa no mínimo1

intrigante, mesmo porque chegou à conclusão de que 85% dos
brasileiros se interessam por política. Isso não significa
ativismo político. No período de campanha eleitoral, as4

atenções são maiores, até porque do cidadão exige-se que se
manifeste por meio do voto. A influência e o estímulo com
temas políticos acabam atraindo a atenção. 7

Os dados da pesquisa revelam que os homens são os
mais interessados, embora as mulheres os sigam de perto.
Outra constatação é a de que a importância da política também10

está ligada à idade, à renda e à escolaridade. Foi o que revelou
a amostragem. Pessoas mais velhas e com maior nível
educacional demonstraram mais atenção ao assunto. 13

Denúncias e desvios envolvendo políticos revelam
interesse, mas apenas a partir do momento em que decisões são
tomadas e as pessoas começam a perceber que essas decisões16

influenciam seu cotidiano é que a política passa a ser
priorizada. O fato de o acesso à informação ter-se tornado mais
abrangente, permitindo acompanhar discussões inclusive via19

computador, também desempenha papel relevante para o
resultado revelado na pesquisa.

Tudo isso trouxe a política para mais perto do22

cidadão, mas, embora haja interesse, como mostrou a pesquisa,
a atenção continua limitada a temas polêmicos, sem um
acompanhamento periódico. 25

A situação começa, pelo visto, a mudar e a política
começa a atrair maior atenção, e isso é altamente positivo,
porque muitos atos inescrupulosos estão sendo sustentados por28

desatenção e desinteresse do cidadão.

Internet: <www.pauloalceu.com.br> (com adaptações).

Considerando as ideias do texto acima, julgue os itens a seguir.

1 De acordo com os resultados da pesquisa, as mulheres
brasileiras entrevistadas, mesmo não tendo ainda alcançado os
homens, demonstrou interesse pela política.

2 Os dados da pesquisa revelam o impacto das denúncias de
irregularidades: elas despertam o interesse dos cidadãos, sim,
mas a política só começa a ser priorizada por eles a partir de
sua percepção de que as decisões tomadas influenciam sua
vida.

3 Pelas informações do texto infere-se que a pesquisa foi feita
por amostragem e que foram entrevistados brasileiros de
ambos os sexos e de diferentes faixas etárias, rendas e níveis de
escolaridade.

4 Segundo o autor, as conclusões da pesquisa realizada pelo
DataSenado surpreenderam por contrariar a ideia largamente
aceita de que os brasileiros, em sua maioria, não são
politicamente ativos.

Julgue os itens que se seguem, referentes a aspectos linguísticos do

texto.

5 O pronome “Isso” (R.3) retoma e resume a ideia expressa no

primeiro período do texto.

6 Em “Outra constatação” (R.10), “Outra” remete ao fato de que

os dados da pesquisa não significam que tem havido ativismo

político.

7 A forma verbal “se interessam” (R.3) poderia ser corretamente

empregada também no singular.

Cada um dos itens a seguir apresenta uma proposta de reescrita de

trechos do texto, que deve ser julgada certa se estiver

gramaticalmente correta, ou errada, em caso contrário.

8 “mas, apenas a partir do momento (...) passa a ser priorizada.”

(R.15-18): mas a política passa a ser priorizada somente a partir

do momento que decisões são tomadas e as pessoas começam

a perceber que essas decisões influenciam seu cotidiano.

9 “No período de campanha eleitoral, (...) por meio do voto.”

(R.4-6): Como no período de campanha eleitoral as atenções

são maiores, exige-se, do cidadão, que manifeste-se por meio

do voto.

10 “Outra constatação (...) e à escolaridade.” (R.10-11):

Constatou-se, ainda, que a importância da política também está

ligada a idade, a renda e a escolaridade.

No que se refere ao formato e à linguagem das correspondências

oficiais, julgue os próximos itens, com base no Manual de

Redação da Presidência da República.

11 O fecho a ser empregado em correspondências oficiais

destinadas a autoridades de mesma hierarquia é

Respeitosamente.

12 Na redação de ofício e aviso, documentos que diferem quanto

ao remetente e ao destinatário, adota-se o padrão ofício.

13 Na ausência de espaço para despachos no próprio memorando,

deve-se lavrá-los em folha de continuação.

14 Emprega-se o pronome de tratamento Ilustríssimo em

documentos encaminhados a particulares e a autoridades que

recebam o tratamento de Vossa Senhoria.

15 No envelope de endereçamento de correspondência oficial

dirigida ao governador de estado, devem constar, além da

expressão A Sua Excelência o Senhor, o nome do destinatário

e o seu endereço completo, que pode ser substituído pelo CEP.
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There are many different approaches to making biofuel
from non-food sources. One possibility that promises to lower
capital costs is to locate a cellulosic ethanol production line at an
existing sugar cane ethanol factory.

The pioneering biofuel company Edeniq is exploring that
possibility. It announced this week that it has begun construction of
a demonstration-scale cellulosic ethanol operation at a sugar cane
factory owned by Usina Vale in Brazil. Edeniq’s process will make
fuel from bagasse, the material left over after juice has been
extracted from sugar cane plants. Usina Vale currently burns
leftover bagasse to fuel its machines. The ethanol will be added to
the factory’s existing production. The technology allows ethanol
factory operators to make use of bagasse or corn stover without the
logistics of transporting the raw material.

This factory, expected to be open in the middle of 2013,
will process 20 dry tons a day of bagasse.

The amount of money needed for this “bolt-on” is lower
than building a stand-alone facility, says Edeniq Chief Executive
Brian Thome. In addition to technical and engineering problems,
many advanced biofuels companies have problems funding
large-scale operations since financiers are wary of new technology.

“The whole goal all long has been to plug in and utilize the
billions of dollars already put into the industry in the U.S. and
Brazil,” Thome says.

Internet: <www.technologyreview.com> (adapted).

Based on the text above, judge the following items.

16 Usina Vale does not put sugar cane bagasse to any productive
use.

17 Edeniq uses the same process to produce ethanol as Usina
Vale. 

18 Edeniq transports bagasse to Usina Vale’s factory.

19 The ethanol produced by Edeniq comes from sugar cane juice.

20 Financiers are cautious about making large investments in new
biofuel technologies.

Acerca dos sistemas operacionais Windows e Linux, julgue os itens
subsequentes.

21 Em uma rede de computadores formada por máquinas com
sistemas operacionais Windows e Linux, em que as
impressoras e arquivos de trabalho estejam instalados nas
máquinas com o sistema operacional Linux, é possível, por
meio do protocolo SAMBA, compartilhar esses arquivos e
impressoras, de modo que eles fiquem acessíveis também às
máquinas com o sistema operacional Windows.

22 A versão do MS Windows 7 Professional dispõe de firewall

pessoal a ele integrado e de um sistema para detecção de vírus
(MS Antivírus) nativo. Essas duas ferramentas podem ser
configuradas pelo usuário a partir do painel de controle,
mesmo após a instalação do Windows.

23 Por restrição de segurança e de velocidade, a ferramenta nativa
de becape do MS Windows 7 Professional não permite salvar
arquivos de becape em locais de redes. Entretanto, é possível
salvá-los em disco rígido externo ou, caso o computador
possua gravador, em mídias removíveis como DVD e CD-RW.

Acerca do Microsoft Office 2010, julgue os itens que se seguem.

24 Em uma mesma apresentação criada a partir do Microsoft
PowerPoint, é possível a criação de mais de um eslaide mestre
e ainda a vinculação de eslaides distintos para eslaides mestres
diferentes.

25 No Microsoft Excel, é possível a formatação dinâmica a partir
de determinadas regras definidas pelo usuário, tendo como
exemplo a alteração da cor de uma fonte ou da cor de fundo de
uma célula, caso o valor nesta inserido atenda a uma regra
previamente definida pelo usuário.

26 A referência cruzada pode ser utilizada em um documento do
Microsoft Word para se fazer referência dinâmica, por
exemplo, a uma figura. Para esse tipo de referenciação,
normalmente, é criado um hyperlink que remete ao objeto, que,
no caso em questão, será a figura.

Julgue os itens a seguir, relativos a redes de computadores.

27 Gateway é um software para rede de computadores utilizado
para prover acesso à Web por meio dos protocolos HTTP ou
HTTPS.

28 Para trabalho em conjunto em uma mesma rede local de
computadores, é possível configurar vários equipamentos de
redes, como switches, pontes e HUBs.

Acerca de segurança da informação, julgue os itens subsequentes.

29 A correta instalação, configuração e atualização periódica de
antivírus, firewall e antispams é suficiente e eficiente para se
combater a engenharia social, muito presente e perigosa para
os usuários de redes sociais.

30 Requisitos básicos de segurança incluem a confidencialidade,
a integridade e a disponibilidade. 

Horas após ter sido eleito para um segundo mandato na
Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América (EUA),
Barack Obama, disse aos norte americanos que “o melhor está por
vir”, e fez um chamado à união de democratas, republicanos e
independentes, afirmando que conversaria com seu adversário, Mitt
Romney, sobre como poderiam trabalhar juntos para “fazer o país
avançar”.

Internet: <www.bbc.co.uk>.

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a
seguir.

31 Os EUA são um importante parceiro comercial do Brasil, ainda
que atualmente a China seja o principal destino das
exportações brasileiras.

32 Em 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) da China superou o
dos EUA.

33 A recente reeleição de Barack Obama para o cargo de
presidente dos EUA deve-se, em parte, ao sucesso da estratégia
econômica do Partido Republicano, que comanda o país desde
2009.

34 A vitória eleitoral de Obama decorreu, em larga medida, do
voto de eleitores afro-americanos, hispânicos e do sexo
feminino.
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O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que o
apagão que afetou os nove estados do Nordeste entre o final da
noite do dia 25 de outubro e início da madrugada do dia 26
provocou o desligamento total das cargas dessa região. O ministro
interino de Minas e Energia disse que as ocorrências em série de
desabastecimento de energia não são normais. “São eventos que
ocorreram em sequência”, disse o ministro. “Não são normais. A
coincidência, então, não é normal”, acrescentou.

Internet: <www.jb.com.br>.

A respeito do assunto abordado no texto acima e de temas a ele
relacionados, julgue os itens que se seguem.

35 Como a instalação e a operação das centrais hidrelétricas não
causam danos ambientais significativos, o modelo energético
brasileiro é certificado por órgãos de controle ambiental como
limpo, ou seja, não poluidor.

36 Situadas no Rio São Francisco, as usinas de Xingó e de Paulo
Afonso IV são as principais centrais de produção de
hidroeletricidade do Nordeste brasileiro.

37 As recentes interrupções no fornecimento de energia, ocorridas
no Brasil em 2012, são eventos sem precedentes nas últimas
décadas. 

38 Para fazer frente ao problema das interrupções de energia
elétrica no país, o governo federal brasileiro tem incentivado
a diversificação da matriz energética, com estímulo à
construção de usinas termelétricas e com a interrupção da
expansão das centrais hidrelétricas.

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público
Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens subsequentes.

39 Se for constatada prática de conduta irregular de servidor
público, determinada comissão de ética poderá aplicar-lhe
penalidade de censura.

40 A comissão de ética, constituída em cada órgão e entidade da
administração pública federal direta e indireta, deve fornecer
os registros da conduta ética do servidor aos organismos
encarregados da execução do quadro de carreira, inclusive para
fins de instrução e fundamentação de promoções.

À luz da Lei n.º 8.112/1990, que regulamenta o regime jurídico dos
servidores públicos federais, julgue os itens seguintes.

41 Caso determinado servidor público receba penalidade de
advertência em 22/8/2009 e, mantendo-se em efetivo exercício,
pratique nova infração disciplinar em 3/11/2012, a penalidade
de advertência não terá seu registro cancelado, já que o prazo
exigido por lei, em caso de advertência, é de cinco anos de
efetivo exercício do servidor sem praticar nova infração.

42 Considere que determinado servidor público, em estágio
probatório, tenha requerido licença para tratar de interesses
particulares e que o pedido tenha sido indeferido pela
administração pública. Nessa situação, a administração pública
não agiu corretamente, pois o servidor aprovado em concurso
público tem direito à referida licença, ainda que em estágio
probatório.

Em consonância com a Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função na administração pública direta, indireta ou fundacional,
julgue o item abaixo.

43 O servidor público que, ao celebrar contrato administrativo e
por ação meramente culposa, tenha aceitado do particular
contratante garantia insuficiente, não praticou ato de
improbidade administrativa, uma vez que está ausente a
intenção de causar prejuízo ao erário.

No que se refere às disposições previstas no Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado da Bahia, julgue o item abaixo.

44 Se, em processo administrativo disciplinar, for comprovada a
ocorrência de acumulação proibida de cargos por parte do
servidor público, este poderá optar por um dos cargos, se restar
comprovada a sua boa-fé.

Com base na Constituição Federal de 1988 e na Constituição do
Estado da Bahia, julgue os itens a seguir.

45 É vedado às delegações oficiais ou não oficiais do estado da
Bahia manter intercâmbio desportivo com países que
mantiveram política oficial de discriminação racial.

46 Todos os documentos e sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos são objeto de tombamento.

Julgue o próximo item, à luz do Estatuto da Igualdade Racial.

47 A missão de promover ações para a viabilização do acesso da
população negra aos financiamentos habitacionais é
unicamente dos agentes financeiros públicos.

Considerando a Lei n.º 7.716/1989, que define os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor, e a Lei n.º 11.340/2006, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, julgue os itens seguintes.

48 Caso uma servidora pública esteja em situação de violência
doméstica, cabe ao juiz assegurar-lhe o acesso prioritário à
remoção, a fim de preservar sua integridade física e
psicológica.

49 Considere que um empresário tenha publicado anúncio para
recrutamento de trabalhadores, no qual tenha descrito o perfil
físico exigido dos candidatos, que deveriam ser de determinada
raça, a despeito de as atividades a serem realizadas não
justificarem a exigência desse perfil físico. Nessa situação, a
conduta do empresário é ilícita e pode ensejar a aplicação da
penalidade de multa, sendo vedada a aplicação da penalidade
de prestação de serviços à comunidade a esse empresário.

De acordo com a Lei Estadual n.º 10.549/2006, que modifica a
estrutura organizacional da administração pública do Poder
Executivo do estado da Bahia, julgue o item abaixo.

50 Compete à Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do
Estado da Bahia o planejamento e a execução de políticas de
promoção da igualdade racial e de proteção dos direitos de
indivíduos e grupos étnicos atingidos por discriminação e o
planejamento e a execução das políticas públicas voltadas à
proteção da mulher.
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