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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

C Nas questões 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; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto para as questões de 1 a 10

Como você pode ver, uma garotinha está deitada displicentemente no colo de um senhor bem velhinho e bem simpático. Ela1

parece um anjo. Loirinha, cabelo castanho claro, encaracolado, nariz e boca perfeitos, ar inteligente e sadio, uma dessas crianças que
a gente vê em anúncios. Pelo jeito, deve ter uns três ou quatro anos, não mais que isso. Ela está vestida em um desses macaquinhos
de flanela, com florezinhas azuis e vermelhas e uma malha creme por baixo. Calçando um tênis transadíssimo nas discretas cores4

amarelo, vermelho e azul, o que nos mostra que a mocinha não é apenas novinha, mas moderninha também. O velhinho tem um tipo
bem italiano. O boné cinza é típico desses senhores que a gente vê passeando pelo Bixiga nos domingos à tarde. Estatura mediana,
cabelos e bigodes branquinhos, rosto e mãos enrugadas que traem uma idade bem avançada. Paletó marrom e calça cinza, ambos de7

lã, malha creme, abotoada até o último botão, como faz todo senhor que se preze. Embaixo da malha, uma camisa azul, mas bem azul
mesmo, que destoa de todo o conjunto. O que prova que o cavalheiro e a mocinha apreciam cores fortes. Pela roupa que os dois estão
vestindo e pela carinha rosada dela, deve estar fazendo muito frio. Fato que o ar enevoado e cinzento do jardim, que está atrás deles,10

vem a comprovar. Os dois estão sentados em um balanço de madeira de cor verde, desses em que cabem apenas duas pessoas e que
são bastante comuns em quintais, varandas e jardins de casas de classe média, classe média alta. Ela está comodamente estirada. Com
a cabeça entre o ombro e a barriga do velhinho e os pés apoiados numa almofada de crochê de cor creme. Nas mãos, ela traz um livro13

de histórias cheio de desenhos coloridos. Livro esse que, olhando atentamente, você verá que se trata da história da Bela Adormecida.
O que, aliás, é muito engraçado, porque enquanto a bela conta a história da Bela Adormecida, o velho é que adormeceu. Ele dorme
a sono solto. Com uma mão envolta na dela e a outra apoiada sobre sua própria perna direita, na altura do joelho, ambos, à sua16

maneira, estão sonhando. Ele sonha dormindo, ela sonha acordada. A menina está divagando no colo do avô. Isso mesmo: do avô.
Porque o velho que você está vendo só pode ser o avô dela. Pela intimidade com que ela está comodamente instalada no colo dele,
percebe-se que não pode ser visita, pessoa de cerimônia. E, sim, alguém bem chegado, alguém da família. Para um estranho, ouvir19

essa história contada por uma criaturinha tão linda seria uma novidade excitante, que dificilmente o faria cair no sono. E, se não fosse
por isso, um estranho também não cairia no sono, pelo menos por dever de educação. Resistiria bravamente até a Bela Adormecida
acordar. Além disso, é só olhar para a roupa caseira que ele está usando para perceber que não é alguém que foi fazer uma visita. É22

pessoa da casa mesmo, pai não é. Ele é muito velhinho para ser o pai dela. E pouco provavelmente seria um tio. Tanto pela idade
quanto pela disponibilidade e paciência. Tio dá doces, presentes, mas ouvir histórias intermináveis, contadas por uma narradora que
de vez em quando divaga, tio não faz. Só pode ser mesmo um avô ouvindo pela milésima vez a mesma história, que para ele deve ser25

sempre igual e para ela deve ser sempre diferente. Ela, por sua vez, não se deve importar com que seu ouvinte durma. Afinal, ela só
quer colo e aquela mão terna, enrugada e querida em volta da sua cintura pequenina. Mesmo desatento, ele está dando a ela seu tempo
e seu carinho sonolento. O balanço de jardim pode ser gostoso de sentar. Mas como você pode ver não é o local mais confortável para28

se dormir. Principalmente em um dia frio como esse, em um descampado de uma varanda. Mas o fato é que ele não sente a dureza
do balanço porque dorme, e ela, igualmente, não sente a dureza da madeira e a frieza do tempo por vários motivos: primeiro, porque
sonha, e no sonho não há desconforto ou frio. E, segundo, porque ela tem a barriga do avô como travesseiro, o braço dele como31

edredom e uma almofada como encosto para seus pés e seu tênis multicolorido. Juntos os dois, ali na varanda, vivem um momento
de que ela vai se lembrar sempre e ele não vai se lembrar de nada. Até mesmo nada da história. Por isso, é que ela vai ter de contar
e recontar essa história para o avô centenas de vezes. Principalmente para reviver os trechos que ele perdeu com seus cochilos. Assim34

como você vai ter de ler e reler muitas vezes esse texto até conseguir enxergar  toda a beleza e ternura contidas nessa cena. Ou pelo
menos uma pequena parte dela.

UMA FOTO SERIA MELHOR 
19 de agosto — dia do fotógrafo 

Este texto tem mil palavras. Folha de S.Paulo, 19/8/1988. Apud: Platão e Fiorin.
Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1999, p. 378-80 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção correta acerca das ideias expressas no texto.

A Há ironia nos trechos “deve ter uns três ou quatro anos, não mais que isso” (R.3) e “um tênis transadíssimo nas discretas cores amarelo,
vermelho e azul” (R.4-5).

B A “Bela Adormecida” (R.14) a que o texto se refere é a garotinha que está com o senhor.
C O texto compara a funcionalidade de um texto verbal e a de um texto não verbal.
D Segundo o texto, há mais afinidade entre avôs e netos do que entre tios e sobrinhos.
E É imprescindível a presença, junto ao texto, de uma fotografia que retrate a cena descrita para que as ideias expressas sejam

transmitidas de maneira adequada e completa.
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QUESTÃO 2

Assinale a opção correta a respeito das características tipológicas

predominantes no texto.

A Predomina no texto a descrição, já que o relato feito envolve

uma cena estática, isto é, em que nenhum acontecimento pode

ser considerado cronologicamente anterior a outro.

B O texto é eminentemente narrativo, pois expõe a história da

menina e do senhor.

C O texto é essencialmente poético, tendo em vista a linguagem

e os recursos de métrica utilizados.

D Há uma ação em curso, cujo contexto é descrito em detalhes no

texto; portanto, ele pode ser caracterizado tanto como

descritivo quanto como narrativo.

E A disposição em um único parágrafo denota a ausência de

características narrativas e dissertativas do texto, uma vez que

tais tipos textuais são estruturados a partir de parágrafos. 

QUESTÃO 3

Considerando que as opções abaixo apresentam propostas de

reescrita de trechos do texto indicados entre aspas, assinale a opção

que, além de estar gramaticalmente correta, mantém o sentido

original do texto.

A “Ela parece (...) em anúncios” (R.1-3): Ela parece um anjo:

loirinha, de cabelo castanho claro e encaracolado, nariz e boca

perfeitos, ar inteligente e sadio — uma dessas crianças que a

gente vê em anúncios.

B “Embaixo da (...) cores fortes” (R.8-9): Embaixo da malha, uma

camisa azul, mas bem azul mesmo, que destoa de todo o

conjunto, pois o cavalheiro e a mocinha apreciam cores fortes.

C “Nas mãos (...) Bela Adormecida” (R.13-14): Nas mãos, ela

traz um livro de histórias cheio de desenhos coloridos, do qual,

olhando atentamente, você verá que trata da história da Bela

Adormecida.

D “Pela intimidade (...) da família” (R.18-19): Pela intimidade

com que ela está comodamente instalada no colo dele, percebe-

se que não pode ser visita, pessoa de cerimônia, portanto,

alguém bem chegado, alguém da família.

E “E, se não (...) Adormecida acordar” (R.20-22): E se, não fosse

por isso, um estranho também não cairia no sono, pelo menos

por dever de educação, mas resistiria bravamente até a Bela

Adormecida acordar.

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta quanto ao uso do acento grave. 

A O uso do acento grave em “à tarde” (R.6) não é obrigatório.

B Se, no trecho “Nas mãos, ela traz um livro de histórias”
(R.13-14), a expressão “Nas mãos” for substituída por À mão,
o uso do acento grave será facultativo. 

C O emprego do acento grave em “à sua maneira” (R.16-17) é
obrigatório.

D A substituição de “para a” (R.22) por à não acarretaria prejuízo
para a correção gramatical do texto.

E O emprego do acento grave na expressão “a ela” (R.27)
prejudicaria a correção gramatical do período.

QUESTÃO 5

Assinale a opção correta no que se refere aos aspectos gramaticais
do texto.

A O trecho “O velhinho tem um tipo bem italiano. O boné cinza
é típico desses senhores que a gente vê passeando pelo Bixiga
nos domingos à tarde” (R.5-6) pode ser corretamente
parafraseado da seguinte forma: O velhinho parece um senhor
italiano, esses senhores cujo boné cinza a gente vê no Bixiga
nos domingos à tarde.

B No período “Pela roupa que os dois estão vestindo e pela
carinha rosada dela, deve estar fazendo muito frio” (R.9-10), há
uma relação de causa e efeito entre o trecho que aparece antes
da vírgula e o que aparece depois da vírgula.

C A locução verbal “vem a comprovar” (R.11) tem como sujeito
“o ar enevoado e cinzento do jardim, que está atrás
deles” (R.10).

D A partícula “se” em “percebe-se” (R.19) é obrigatória no
período, por ser o verbo perceber pronominal.

E Em “Mesmo desatento” (R.27), a substituição de “Mesmo” por
Ainda que preservaria a relação de sentido estabelecida entre
esse trecho e a oração anterior, à qual ele se refere.

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta a respeito de aspectos relativos a regência
verbal e nominal.

A No trecho “uma dessas crianças que a gente vê em anúncios”
(R.2-3), a inclusão da preposição em imediatamente antes do
vocábulo que mantém a correção gramatical e o sentido do
texto.

B O excerto “desses em que cabem apenas duas pessoas” (R.11)
pode ser reescrito omitindo-se a preposição em, sem que isso
afete a correção gramatical do período.

C Na linha 22, as duas ocorrências da preposição “para” são
exigidas pela forma verbal “olhar”.

D A retirada da preposição “com” em “não se deve importar com
que seu ouvinte durma” (R.26) não acarreta prejuízo sintático
nem semântico ao texto, visto que o verbo importar exige
igualmente complementação direta ou indireta.

E A preposição “de” em “vivem um momento de que ela vai se
lembrar sempre” (R.32-33) atende às exigências sintáticas do
verbo “lembrar”.
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QUESTÃO 7

Com base no texto, assinale a opção correta a respeito de aspectos

referentes à concordância.

A Em “nariz e boca perfeitos” (R.2), o termo “perfeitos” poderia

ser corretamente  flexionado também no feminino plural. 

B A forma verbal “mostra” (R.5) encontra-se no singular para

concordar com o sujeito “um tênis transadíssimo” (R.4).

C A forma verbal “traem” (R.7) apresenta-se no plural porque

concorda com o referente de seu sujeito, o pronome “que”

(R.7): “Estatura mediana, cabelos e bigodes branquinhos, rosto

e mãos enrugadas” (R.6-7).

D No trecho “Juntos os dois” (R.32), o vocábulo “Juntos” não

poderia ser flexionado no singular, pois isso comprometeria a

correção e o sentido do texto.

E Em “toda a beleza e ternura contidas” (R.35), o emprego do

plural no adjetivo “contidas” é obrigatório.

QUESTÃO 8

Com referência à pontuação empregada no texto, assinale a opção

correta. 

A A inclusão de vírgula logo após o pronome “Ela” (R.3) não

causaria prejuízo para a correção gramatical do texto.

B A substituição do ponto-final após o vocábulo “italiano” (R.6)

por dois-pontos manteria a correção gramatical e o sentido

original do período.

C Na linha 8, se, em vez de vírgula, fosse usado ponto-e-vírgula

entre os vocábulos “lã” e “malha”, o trecho permaneceria

gramaticalmente correto.

D A oração “que ele está usando” (R.22) pode ser grafada entre

vírgulas, sem que isso acarrete alteração para o sentido original

do texto ou incorreção gramatical.

E O emprego de vírgula logo após o trecho “Mas como você

pode ver” (R.28) é facultativo.

QUESTÃO 9

Assinale a opção correta referente à grafia, à classe e ao sentido das

palavras empregadas no texto.

A O advérbio “displicentemente” (R.1) tem sentido equivalente a

com disciplina, expressão que pode substituí-lo corretamente

no texto.

B O vocábulo “senhor” (R.1) é sinônimo de senhorio.

C A palavra “bastante”, em “que são bastante comuns em

quintais” (R.11-12), classifica-se como adjetivo; por isso,

poderia ser corretamente flexionada no plural.

D A palavra “enquanto” (R.15) pode ser corretamente substituída

por em quanto.

E A substituição de “envolta” (R.16) por em volta manteria o

sentido original do texto, mas prejudicaria sua correção

gramatical.

QUESTÃO 10

Assinale a opção correta acerca das palavras e expressões usadas no
texto.

A O vocábulo “cavalheiro” (R.9) também poderia ser grafado
cavaleiro, sem que isso provocasse alteração de sentido ao
texto ou incorreção gramatical.

B O termo “enevoado” (R.10) tem acepção equivalente à de
brumoso.

C A expressão “pessoa de cerimônia” (R.19) faz referência a
indivíduo de alto escalão na sociedade — o que, segundo o
texto, o senhor de idade não é.

D A forma verbal “divaga” (R.25) pode ser substituída pela
expressão conversa com vivacidade, sem que haja alteração
para o sentido original do texto.

E Mantém o sentido e a correção gramatical do texto a troca do
adjetivo “terna” (R.27) por firme.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta com relação a documentos oficiais.

A A diagramação de aviso, ofício e memorando segue o mesmo
padrão.

B O memorando é usado para comunicações entre órgãos
distintos.

C Apenas o presidente ou o vice-presidente da República podem
expedir a exposição de motivos.

D Os expedientes mensagem e correio eletrônico (email) têm a
mesma função.

E A mensagem de correio eletrônico é sempre aceita como
documento original. 

QUESTÃO 12

Cada uma das opções seguintes apresenta um fragmento de texto de
correspondência oficial. Assinale a opção correta quanto ao padrão
de linguagem adotado no respectivo fragmento.

A Digníssimo Senhor, 
Conforme solicitação datada de 1/2/2010, expedida por Vossa
Excelência a este departamento, encaminhamos a relação dos
funcionários empossados na vigência deste Governo,
estruturada em ordem cronológica de entrada no Órgão.

B Entre os dias 24 e 30 de abril, será realizado um Congresso
para professores universitários em nossa cidade. Durante o
evento, serão apresentadas pesquisas recentes de universidades
renomadas nessa área. Encaminhamos cópia da programação
das atividades que serão desenvolvidas, em face do seu
admirável interesse pelas questões da área.

C Senhor Presidente, 
Segue anexo projetos de atos normativos para apreciação. Os
objetos tratados dizem respeito à sanção por atos
discriminatórios e à liberdade de expressão na mídia.

D A partir do próximo mês, todas as reuniões serão realizadas no
turno da manhã, onde os assuntos deliberados já poderão ser
colocados em prática na mesma data. A decisão procura
agilizar o andamento dos processos e atender à pedidos dos
funcionários da Casa.

E Magnífico Reitor,
Em resposta ao seu telegrama, informo a Vossa Magnificência
que as verbas para a realização das obras de ampliação do
prédio principal da universidade já foram liberadas.
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Texto para as questões de 13 a 20

A moderna teoria econômica, assim como o bom1

senso, mostram que somente a capacidade de criar e trabalhar

com o conhecimento pode garantir desenvolvimento

sustentável. Por isso, educar as pessoas capazes de trabalhar4

com o conhecimento é fundamental para uma nação. Não

somente para criar conhecimento em atividades de pesquisa e

desenvolvimento, mas também para usar, transformar e aplicar7

conhecimento são necessários profissionais qualificados e

capazes de aprender continuamente.

Transformando a matriz herdada de modelos10

medievais, a universidade hoje é a instituição à qual as

sociedades modernas atribuem a tarefa de produzir, de exercer

um indispensável papel crítico e de pôr em circulação o saber13

nas diferentes áreas da ciência, das humanidades, das artes e da

tecnologia. O fato notável — e que contraria o discurso

privatista posto em voga a partir da década de 90 do século16

passado — é que, em todo o mundo, as melhores universidades

são aquelas que têm o anteparo do Estado e são sustentadas

majoritariamente com recursos públicos.19

Criada no Brasil só nos anos 30 do século XX, com

uma história muito curta e, portanto, com uma tradição ainda

frágil, a universidade brasileira firmou compromisso com a22

educação superior pública e gratuita que não pode e não deve

ser rompido, sob pena de esvaziamento de uma das poucas

instituições públicas brasileiras que tem sido efetivamente25

pública, democrática e maciçamente eficiente.

É um fato, no entanto, que a brusca mudança de

cenários e as dificuldades daí decorrentes têm levado os28

diversos setores da sociedade a questionar e a cobrar mais

intensamente da universidade pública os investimentos nela

efetuados. A universidade pública tem contribuído para o31

desenvolvimento nacional por meio da formação de pessoal e

da geração de conhecimento, mas é preciso fazer isso ainda

mais e melhor. A defesa da universidade pública brasileira34

exige um projeto de excelência que demonstre, de maneira

inequívoca, que é possível desempenhar o papel social

esperado da universidade, efetiva e responsavelmente, de forma37

a mantê-la pública, gratuita e de qualidade.

Carlos Henrique de Brito Cruz. A expansão do ensino superior no

Brasil. Internet: <www.comciencia.br> (com adaptações).

QUESTÃO 13

Assinale a opção correta com relação às ideias expressas no texto.

A As universidades ainda se baseiam nos princípios adotados em

sua origem, na Idade Média.

B O texto trata de várias maneiras de garantir-se o

desenvolvimento sustentável de um país. 

C A formação continuada de profissionais é um instrumento de

capacitação que favorece o desenvolvimento do conhecimento.

D O fato de as universidades públicas serem as melhores em

todo o mundo vai ao encontro do discurso que defende as

privatizações do setor público.

E Segundo o texto, há dois tipos de pessoas: as capazes e as

incapazes de trabalhar com o conhecimento, e somente as

pessoas capazes podem contribuir para o desenvolvimento

sustentável.

QUESTÃO 14

Ainda com relação às ideias expressas no texto, assinale a opção

correta.

A A universidade brasileira, por ser recente, apresenta um legado

inconsistente. 

B A afirmação de que a universidade brasileira é uma das poucas

instituições públicas que tem sido efetivamente pública,

democrática e eficiente constitui uma crítica ao serviço

público.

C A universidade brasileira não tem cumprido, de maneira

adequada, seu papel primordial de formadora de pessoal

qualificado.

D O investimento público, nas universidades brasileiras, deve ser

diretamente proporcional à cobrança realizada pela sociedade.

E O caminho para que a universidade brasileira mantenha-se

pública, gratuita e de qualidade passa pela conquista de mais

autonomia e investimentos financeiros.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta acerca do emprego da vírgula no texto.

A O emprego de vírgula antes da locução conjuntiva “mas

também” (R.7) é facultativo.

B A vírgula empregada logo após o vocábulo “ciência” (R.14)

poderia ser substituída, sem prejuízo à correção gramatical e ao

sentido do texto, por dois-pontos.

C As vírgulas que isolam o termo “em todo o mundo” (R.17) são

obrigatórias.

D O emprego da vírgula que antecede o termo “portanto” (R.21)

é dispensável, já que esse termo é antecedido por e.

E As vírgulas que isolam a expressão “no entanto” (R.27) são

obrigatórias, porque essa locução está intercalada.
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QUESTÃO 16

Assinale a opção correta no que diz respeito ao vocabulário usado

no texto, à ortografia e à acentuação gráfica.

A A expressão “bom senso” (R.1-2) tem sentido equivalente ao do

vocábulo parcimônia.

B Os vocábulos “Por” (R.4) e “pôr” (R.13) têm a grafia diversa

porque correspondem a flexões distintas da mesma palavra.

C As expressões “posto em voga” (R.16) e “Criada” (R.20) são

sinônimas no texto, de forma que uma pode substituir a outra.

D Constitui forma variante correta do vocábulo “gratuita” (R.23)

a grafia gratuíta.

E O vocábulo “inequívoca” (R.36) pode ser substituído por

explicita.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta acerca de regência.

A No trecho “a capacidade de criar e trabalhar com o

conhecimento” (R.2-3), a substituição da preposição “de” por

para prejudicaria a correção gramatical e a coerência do

período.

B No trecho “educar as pessoas capazes de trabalhar com o

conhecimento” (R.4-5), a exclusão da preposição “com”, apesar

de mantida a regência do verbo “trabalhar”, alterará o sentido

do trecho.

C O emprego do acento grave em “a universidade hoje é a

instituição à qual as sociedades modernas atribuem a tarefa de

produzir” (R.11-12) deve-se à regência da forma verbal

“atribuem”.

D A supressão da preposição de em “das humanidades, das artes

e da tecnologia” (R.14-15) manteria a correção gramatical e o

sentido original do trecho.

E Preserva-se a correção gramatical do período, mas altera-se seu

sentido, ao se substituir a preposição “com” por por em

“sustentadas majoritariamente com recursos públicos”

(R.18-19).

QUESTÃO 18

Em relação aos aspectos coesivos do texto, assinale a opção correta.

A O pronome “isso” (R.4) refere-se a “desenvolvimento

sustentável” (R.3-4).

B O referente do vocábulo “Criada” (R.20) é “educação superior

pública” (R.23). 

C O termo “daí” (R.28) refere-se ao trecho “a brusca mudança de

cenários” (R.27-28).

D O vocábulo “nela” (R.30) refere-se a “sociedade” (R.29).

E O pronome “isso” (R.33) refere-se a “projeto de excelência”

(R.35).

QUESTÃO 19

No que se refere à tipologia textual, o texto é predominantemente

A narrativo, porque explica como ocorreu a criação da

universidade brasileira.

B dissertativo-argumentativo, porque argumenta favoravelmente

à garantia de uma universidade pública, gratuita e de

qualidade.

C expositivo, porque apresenta informações sobre a universidade

brasileira e seu compromisso social.

D descritivo, porque descreve o papel social desempenhado pela

universidade brasileira.

E dissertativo, porque o autor apresenta argumento a favor da

ideia de que a universidade brasileira é uma das poucas

instituições públicas que são, de fato, eficientes e

democráticas.

QUESTÃO 20

Considerando que as opções abaixo apresentam propostas de

reescrita de trechos do texto indicados entre aspas, assinale a opção

que, além de estar gramaticalmente correta, mantém o sentido

original do texto.

A “Não somente (...) aprender continuamente” (R.5-9):

Profissionais qualificados e capazes de aprender

continuamente são necessários tanto para criar conhecimento

em atividade de pesquisa e desenvolvimento, quanto para

transformar e aplicar conhecimento.

B “a universidade (...) o saber” (R.11-13): as sociedades

modernas dão à universidade a tarefa de produção, de exercer

um indispensável papel crítico e de divulgação do saber

C “em todo (...) do Estado” (R.17-18): em todo mundo, as

melhores universidades são aquelas resguardadas e sustentadas

pelo Estado

D “a brusca (...) nela efetuados” (R.27-31): a brusca mudança de

cenários e as dificuldades decorrentes da mesma, levaram à

sociedade a questionar e cobrar os investimentos feitos na

universidade brasileira.

E “A universidade (...) e melhor” (R.31-34): Embora a

universidade pública venha a contribuir para o

desenvolvimento nacional, mediante formação de pessoal e da

geração de conhecimento, é necessário aprimorar tal papel.
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Texto para as questões de 21 a 25

Não se deve atribuir a nenhum milagre o peso1

específico que o país ganhou — apesar de suas contradições
sociais não resolvidas — a ponto de se estabelecer como a
nona economia do mundo. Este salto deve-se, sobretudo, à4

formação, nas universidades, de novos quadros profissionais e
técnicos, em número ainda insuficiente, é verdade, mas efetivo.
Imagine-se quando chegarmos (se chegarmos) ao patamar7

ideal. Mas, para isso, é preciso investir sem vacilação na
educação superior e, sobretudo, em seu segmento que se
mostrou mais eficiente até aqui — o público.10

A atividade fundamental da universidade é o educar,
em todos os sentidos. A educação é a base de uma sociedade
pluralista, democrática, em que a cidadania não é um conceito13

garantido apenas formalmente na lei, mas é exercida plena e
conscientemente por seus membros.

Uma universidade distingue-se de qualquer outro tipo16

de instituição de ensino superior por ser o locus privilegiado
em que os participantes do processo educacional interagem
proficuamente, desenvolvendo e adquirindo conhecimentos e19

habilidades com o objetivo de entender e agir sobre a realidade
que os cerca. Esse processo resulta não apenas na capacitação
dos alunos técnica e formalmente para desempenhar suas22

atividades no seio da sociedade, mas deve proporcionar o
desenvolvimento de uma visão global desta realidade. Agrega,
assim, compreensão do mundo à sua volta e tolerância a visões25

distintas, características essenciais de uma cidadania integrada
e ativamente democrática.

Não há como contestar a necessidade urgente da28

expansão do sistema de ensino superior público no Brasil.
Aumentar o número de matrículas no ensino superior público
é questão emergencial e essencial para o desenvolvimento31

nacional. A atual estratégia nacional, baseada no aumento de
vagas em escolas privadas, muitas delas com fins lucrativos,
não é moralmente aceitável, nem economicamente viável. Além34

disso, tem-se demonstrado academicamente desastrosa.
O aumento das matrículas nas universidades públicas

precisa ser feito mediante projetos, elaborados pelas37

universidades, que levem em conta as especificidades de
cada instituição e provendo-se as condições adequadas de
infraestrutura e pessoal, especialmente docentes.40

Idem, ibidem (com adaptações).

QUESTÃO 21

Com relação às ideias expressas no texto, assinale a opção correta.

A De acordo com o texto, instituições de ensino superior com
fins lucrativos não se preocupam em formar cidadãos.

B Depreende-se do texto que, entre as instituições de ensino
superior, apenas as universidades têm condições de
proporcionar desenvolvimento de uma visão global da
realidade.

C Infere-se do texto que a qualidade do ensino, em instituições
privadas de ensino superior, está em consonância com a
demanda do mercado.

D Segundo o texto, o sistema de ensino superior público no
Brasil deve ser ampliado porque o valor das mensalidades de
instituições privadas é impraticável/inviável.

E O autor do texto mostra-se otimista em relação ao alcance do
número ideal de profissionais e técnicos formados pelas
universidades brasileiras.

QUESTÃO 22

No que diz respeito a aspectos linguísticos do texto, assinale a

opção correta.

A Preservam-se a correção gramatical do texto e seu sentido

original ao se substituir a forma verbal “atribuir” (R.1) por

incumbir.

B O substantivo “salto” (R.4) pode ser substituído por pulo, sem

que haja prejuízo à coerência do texto e à sua correção

gramatical.

C O vocábulo “sobretudo” (R.4) tem significado equivalente a

principalmente.

D O vocábulo topo poderia ser empregado em lugar de

“patamar” (R.7), sem que isso modificasse o sentido do texto ou

prejudicasse sua correção gramatical.

E A substituição do vocábulo “vacilação” (R.8) por vacilo

manteria a coerência do texto e sua correção gramatical.

QUESTÃO 23

Assinale a opção correta com relação a aspectos morfossintáticos

do texto.

A Os travessões que delimitam o trecho “apesar de suas

contradições sociais não resolvidas” (R.2-3) poderiam ser

substituídos por vírgulas, mantendo-se a coerência e a correção

gramatical do texto.

B O termo “efetivo” (R.6) refere-se a “salto” (R.4).

C Nas ocorrências das linhas 1 e 16, o pronome “se” exerce a

mesma função sintática. 

D O sujeito de “agrega” (R.24) é “o desenvolvimento de uma

visão global” (R.23-24).

E A flexão de plural em “precisa” (R.37) preservaria a correção

gramatical do texto, porque a concordância, nesse caso,

ocorreria entre essa forma verbal e a expressão “das

matrículas” (R.36).
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QUESTÃO 24

No que diz respeito à estrutura do texto e às classes de palavras nele
empregadas, assinale a opção correta.

A O vocábulo “técnicos” (R.6), no texto, classifica-se como
substantivo.

B A palavra “educar” (R.11) foi empregada como substantivo.
C O vocábulo “sentidos” (R.12) denota, no texto, o tato, o

paladar, a visão, a audição e o olfato.
D O emprego de formas verbais na primeira pessoa do plural

atribui ao texto caráter pessoal, desaconselhável nesse tipo de
texto.

E A expressão “técnica e formalmente” (R.22) poderia ser
substituída, sem prejuízo à coerência e à correção gramatical
do período, por formal e técnicamente.

QUESTÃO 25

Em relação a aspectos gramaticais do texto, assinale a opção
correta.

A No trecho “Imagine-se quando chegarmos (se chegarmos) ao
patamar ideal” (R.7-8), a substituição do elemento “ao” por no
manteria a correção gramatical e a coerência do período. 

B O trecho “mas é exercida plena e conscientemente por seus
membros” (R.14-15) poderia ser corretamente reescrito da
seguinte forma: mas é exercido pleno e conscientemente por
seus membros.

C O pronome “os” (R.21) refere-se a “conhecimentos e
habilidades” (R.19-20).

D A supressão do sinal indicativo de crase no trecho “Agrega,
assim, compreensão do mundo à sua volta e tolerância a visões
distintas” (R.24-26) não prejudicaria o sentido do texto nem sua
correção gramatical.

E O sujeito de “é” (R.31) é “o número de matrículas no ensino
superior público” (R.30).

QUESTÃO 26

Com relação aos componentes funcionais de computadores, assinale
a opção correta.

A Uma unidade de armazenamento de dados não pode conter um
diretório e um subdiretório com o mesmo nome.

B A unidade de controle, localizada no interior do processador,
é responsável por cálculos aritméticos, como multiplicação,
divisão e comparações lógicas. 

C Em um computador com sistema Windows Vista, o logon de
administrador pode ser realizado por meio da ferramenta
Contas de usuário, disponibilizada na janela Painel de controle.

D O sistema operacional tem a função de criar um ambiente no
qual os programas são executados, sem que o usuário se
preocupe com detalhes do hardware. Entre outras
competências, cabe ao sistema operacional assegurar que
recursos físicos apropriados do sistema estejam disponíveis
quando necessários.

E O sistema Windows, cuja principal finalidade é a de editar
textos e imagens, pode ser considerado um ambiente gráfico
que tem por objetivo organizar as ações e facilitar a utilização
do computador.

QUESTÃO 27

A respeito de conceitos de informática e de componentes de
computadores, assinale a opção correta.

A EPROM é um tipo de memória volátil que dá suporte ao
processador na execução das tarefas de sua competência.

B O mouse e a memória ROM são exemplos de dispositivos de
entrada de dados.

C A memória virtual é criada pela memória RAM,
temporariamente, no disco rígido; por isso, seu tempo de
acesso é menor que o tempo de acesso à memória cache.

D Quando se abre um documento do Word armazenado em
arquivo, ele é copiado do disco rígido para a memória RAM e,
enquanto não for salvo, as alterações nele realizadas serão
perdidas, caso o computador seja desligado.

E No computador do tipo PC, a memória cache pode atingir uma
capacidade de armazenamento maior que a da memória virtual.

QUESTÃO 28

Quanto a conceitos e características do sistema Linux, assinale a
opção correta.

A O sistema operacional Linux é monousuário, multitarefa e
multiplataforma.

B Para que o Linux funcione adequadamente, é necessária a
instalação do TCP/IP separadamente, já que esse protocolo não
é nativo nesse sistema operacional. 

C O Linux implementa consoles virtuais que, embora permitam
a execução de diversas tarefas em foreground (primeiro plano),
necessitam que o aplicativo backg seja executado, para a
realização de tarefas em background (segundo plano).

D Na criação de uma conta de usuário no Linux, origina-se um
diretório de base, o qual é populado com um conjunto de
arquivos padrão, copiados do diretório /etc/skel.

E No Linux, para se assegurar a exclusão de um diretório de base
do usuário, é necessário utilizar o comando userdelete com
a opção – r.

QUESTÃO 29

Assinale a opção correta a respeito de conceitos e características do
sistema Linux.

A O sistema de arquivos do Linux é organizado em uma
hierarquia de diretórios que inclui /bin, /dev e /etc. No
diretório /bin, encontram-se diversos comandos Linux, como
ls, sort, date e chmod. 

B Os comandos mkdir e cd permitem, respectivamente, criar um
diretório e listar os conteúdos de um diretório.

C O comando pwd permite mudar de diretório corrente.

D Por meio do comando chmod 664 arquivo.txt, permite-se
que o arquivo.txt seja lido e gravado por todos os usuários
do sistema.

E Ao ser executado no Linux, o comando useradd usuário1
cria, para um usuário, uma entrada no arquivo /etc/passwd
com uma senha genérica, atribui uma ID com número maior
que 500, e também inclui o usuário no grupo apropriado.
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QUESTÃO 30

Considerando a figura acima, que apresenta uma janela do Microsoft Word 2007 com um documento em processo de edição, assinale a

opção correta.

A O Word é um aplicativo que permite a edição e a formatação de textos, tabelas e imagens, mas, diferentemente do pacote BrOffice,

sua utilização está limitada a computadores com sistema operacional da família Windows.

B A palavra “favelização” está grifada no documento em edição pelo fato de existir, necessariamente, um erro em sua grafia, o qual pode

ser corrigido com o auxílio de uma lista de palavras do dicionário do Word, que é disponibilizada ao se clicar, com o botão direito

do mouse, a palavra em questão. 

C No menu , encontra-se opção que permite inserir comentários ao longo do documento, a exemplo daquele mostrado na figura,

associado ao termo “Humanos”.

D Caso se deseje definir o alinhamento e o tamanho das células, colunas e linhas da tabela mostrada no documento, é possível fazê-lo

por meio de funcionalidades disponibilizadas ao se realizar o seguinte procedimento: selecionar todas as células; clicar com o botão

direito do mouse nessa seleção; e, na lista que aparece em decorrência dessa ação, clicar na opção Propriedades da Tabela.

E Diferentemente do Excel, o Word não permite classificar as informações da tabela mostrada em ordem alfabética crescente, usando-se

os nomes dos países da primeira coluna, ou em ordem numérica dos valores de redução da população em favelas, utilizando-se a

segunda coluna.
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QUESTÃO 31

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Microsoft

PowerPoint 2007 com um slide em processo de criação, assinale a

opção correta.

A Se o gráfico mostrado tiver sido criado em uma planilha no

Excel 2007 e copiado para o slide do PowerPoint, então os

dados desse gráfico ficarão vinculados à planilha referida, em

um arquivo separado, que pode ser salvo com extensão do tipo

.ppt.

B O PowerPoint disponibiliza funcionalidades que permitem

incluir um gráfico na apresentação em elaboração, como o

mostrado na figura, e que também permitem editar os valores

associados, alterando-se automaticamente o formato do gráfico.

C No denominado slide mestre, estão armazenadas todas as

informações acerca do tema e dos leiautes de slide de uma

apresentação, inclusive o plano de fundo, a cor, as fontes, os

efeitos, os tamanhos de espaços reservados e o seu

posicionamento.

D Após iniciada uma apresentação do PowerPoint, não é possível

fazer alterações ou marcações de qualquer tipo nos slides, a

menos que a apresentação seja finalizada, pressionando-se a

tecla .

E Em , encontra-se a opção Ocultar slides,

que permite ocultar algumas informações de um slide que não

se deseja mostrar quando da apresentação. Nesse caso, esse

slide conserva-se no arquivo, embora as informações fiquem

bloqueadas até que se desfaça a seleção de bloqueio.

QUESTÃO 32

A respeito de segurança da informação, assinale a opção correta.

A Firewall é um sistema constituído de software e hardware que

verifica informações oriundas da Internet ou de uma rede de

computadores e que permite ou bloqueia a entrada dessas

informações, estabelecendo, dessa forma, um meio de proteger

o computador de acesso indevido ou indesejado.

B O Windows Vista define, automaticamente, as configurações

de firewall adequadas para três tipo possíveis de rede a que se

conecta: casa, trabalho e local público. Essa configuração

ocorre, por padrão, na segunda tentativa de conexão a uma

rede de comunicação.

C Vírus, warms e cavalos-de-troia são exemplos de software

mal-intencionados que têm o objetivo de, deliberadamente,

prejudicar o funcionamento do computador. O firewall é um

tipo de malware que ajuda a proteger o computador contra

cavalos-de-troia.

D Um firewall cria uma exceção cuja ação é bloquear ou permitir

o acesso de um programa específico a um computador, seja

pela abertura de uma porta de software ou de hardware. Portas

de hardware são gateways numerados em programas que o

equipamento usa para trocar informações.

E Phishing é uma técnica usada para induzir usuários de

computador a revelar informações pessoais ou financeiras,

como uma senha de conta bancária. O phishing, como o

cavalo-de-troia, é uma invasão, realizada a partir de uma fonte

confiável, que induz o destinatário a fornecer informações a

um sítio fraudulento, por meio de conexão segura.

QUESTÃO 33

A respeito de conceitos relacionados à Internet e intranet, assinale

a opção correta.

A A intranet é uma rede pública que, embora use tecnologia

diferente, contém as mesmas informações da Internet.

B A intranet é uma rede de comunicação que somente pode ser

instalada em uma empresa de grande porte, porque oferece

acesso ilimitado à Internet.

C As tecnologias utilizadas na Internet e na intranet são

diferentes no que diz respeito ao protocolo, que é o IP na

Internet, e o IPv6 na intranet.

D O Internet Explorer 7 é um browser que permite acessar mais

de um site da Internet em uma mesma sessão de uso.

E O filtro de phishing é recurso do Internet Explorer 7 que

permite detectar sítios que enviam phishing pela Internet. Após

a instalação de qualquer antivírus no computador, esse recurso

é automaticamente desabilitado.
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QUESTÃO 34

A respeito do Microsoft Outlook 2007, assinale a opção correta. 

A No Outlook, o endereço de correio eletrônico do destinatário
de uma mensagem pode ser digitado nas caixas Para, Cc ou Cco.
Se for usada a caixa Cco, a mensagem será enviada com seu
conteúdo criptografado.

B Na caixa Destino de Email, estão armazenados os endereços
completos de e-mail em uma lista criada pelo usuário do
Outlook.

C O Outlook utiliza unicamente o protocolo POP3 para acessar
uma conta de e-mail via Internet.

D As pastas Caixa de entrada e Caixa de saída não podem ser
excluídas ou renomeadas. 

E Para descarregar as mensagens armazenadas em um servidor de
correio eletrônico para a máquina do usuário, o Outlook utiliza
o protocolo SMTP.

QUESTÃO 35

Considerando a figura acima, que ilustra uma planilha do Excel,
julgue se os itens a seguir apresentam propostas de fórmulas para se
calcular, respectivamente, a média do número de vendas dos
modelos A, B e C.

I = (B3+C3+D3)/3

II = SOMA (B4:D4)/3

III = MÉDIA (B5;C5;D5)

Assinale a opção correta.

A Apenas um item está certo.
B Apenas os itens I e II estão certos.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 36

A respeito do ambiente BrOffice.org, assinale a opção correta.

A O Base permite acessar dados armazenados em diversos
formatos de arquivos de banco de dados, tais como o formato
dBase, e também permite a conexão com bancos de dados
relacionais, como MySQL ou Oracle.

B Para localizar ou substituir palavras, o Writer disponibiliza

ferramenta acessível por meio do ícone , enquanto, no

Calc, essa ferramenta é obtida a partir do ícone .
C Os documentos elaborados no Writer podem ser armazenados

em arquivos nos formatos HTML e PDF, mas não em arquivos
com extensão .doc, que é restrita a documentos criados no
Word.

D O Impress disponibiliza a opção de criar gráficos vetoriais,
slides, objetos em três dimensões, com o auxílio de grades e
guias. 

E O Math disponibiliza vários operadores, funções e assistentes
de formatação, que permitem a inserção automática de uma
fórmula em um documento em edição no Write. No entanto, o
Math deve ser reiniciado a cada fórmula inserida no
documento, já que não é possível a sua edição e formatação.

QUESTÃO 37

A respeito do Windows Vista, assinale a opção correta.

A A prevenção contra programas adware e spyware, que
independe da ação do usuário, é tratada por diversos
mecanismos do Windows Vista, de modo a prevenir contra o
baixo desempenho do computador.

B Se dois ou mais programas antivírus estiverem instalados no
computador, o Windows Vista automaticamente removerá um
deles, mediante a execução de utilitários de instalação.

C O Windows Defender é o antivírus padrão do Windows
Vista para melhorar, prioritariamente, a prevenção de
cavalos-de-troia.

D Quando muitos programas estão em execução ao mesmo
tempo, o Windows Vista automaticamente exclui programas
que utilizam recursos e memória do sistema, como, por
exemplo, o de reprodução de áudio.

E O índice de experiência do Windows mede a capacidade de
configuração de hardware e software do computador e
expressa essa medida como um número denominado pontuação
básica.

QUESTÃO 38

Ainda a respeito do Windows Vista, assinale a opção correta.

A O Windows Explorer, que é gerenciador de arquivos, pastas e
bancos de dados desenvolvido para o Windows Vista, também
permite classificar e ordenar sítios favoritos e instalar
programas no computador.

B Uma vez excluído um documento ou pasta, não é possível
recuperá-lo caso a ferramenta Parental Controls esteja ativada no
Painel de controle. 

C Uma pasta ou arquivo pode ser localizado inserindo-se o seu

nome na barra  do menu Iniciar,Start Search

mesmo que exista, no momento, um drive externo conectado
ao computador. 

D O Windows Explorer somente pode ser acessado via ícone
localizado na desktop. 

E Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone de um
programa no desktop e selecionar a opção Propriedades, será
aberta uma janela no Windows Explorer contendo todas as
informações desse programa.

QUESTÃO 39

Acerca de conceitos de Internet, assinale a opção correta.

A A Internet é constituída de um conjunto de protocolos que
facilitam o intercâmbio de informações entre os dispositivos de
rede, mas, em conexões de banda larga, tais protocolos
inexistem.

B A principal diferença entre uma conexão discada e uma
conexão em banda larga é a velocidade de navegação.

C FTP (file transfer protocol) é o protocolo que permite
visualizar as páginas da Web, enquanto HTTP (hypertext

transfer protocol) é um protocolo de transferência de arquivos.
D O Internet Explorer é o único navegador compatível com o

sistema operacional Windows.
E Os protocolos UDP e TCP possibilitam, respectivamente, a

comunicação e a troca de arquivos na Internet.
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QUESTÃO 40

A respeito de segurança da informação, assinale a opção correta.

A Todos os sistemas de segurança da informação são projetados
para serem seguros e invioláveis, por isso, é mais vantajoso
para uma empresa investir em segurança que se restabelecer de
prejuízos resultantes de invasões ou perda de informações.

B A segurança da informação é obtida por meio da
implementação de um conjunto extenso de controles, que
devem ser correlacionados para garantir a preservação da
confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação.

C Disponibilidade é a garantia de que as informações sejam
acessíveis apenas a pessoas autorizadas, e integridade diz
respeito à exatidão das informações e dos métodos de
processamento. 

D Para garantir a segurança da informação de uma empresa, todos
os mecanismos de controle possíveis para evitar fraudes e
erros podem ser empregados, tais como segregação de tarefas,
monitoramento de atividades e gravação de logs, mesmo que
a privacidade dos funcionários e clientes seja violada. 

E A única medida a ser tomada para se garantir toda a segurança
da informação em uma empresa é a adoção de sistemas de
controle e de segurança da informação, tais como o de controle
das comunicações por meio de firewalls, o de restrição de
acesso à rede, o de impedimento do roaming de rede ilimitado,
entre outros sistemas.

QUESTÃO 41

Na véspera do Natal de 2009, um grupo de brasileiros foi atacado
na cidade de Albina, no Suriname. O ataque resultou em incêndios,
saques e pelo menos 25 feridos. A respeito desse assunto, assinale
a opção correta.

A O Suriname, país rico devido ao fato de ser ex-colônia da
Holanda, atrai milhares de imigrantes brasileiros todos os anos.

B Após o referido ataque, o governo brasileiro rompeu relações
diplomáticas com o Suriname.

C O ataque em questão decorreu da disputa pela exploração de
petróleo no interior do Suriname.

D A maioria dos brasileiros que mora no Suriname é composta de
garimpeiros que tentam a sorte nesse país.

E O governo surinamês pratica política de incentivo à imigração
de técnicos e cientistas brasileiros, o que incomoda a
população local e acarreta o tipo de ataque referido.

QUESTÃO 42

O IPCC (Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas),
organismo ligado às Organizações das Nações Unidas, teve a sua
credibilidade abalada por equívoco em relatório sobre o
aquecimento do planeta. Acerca desse equívoco, assinale a opção
correta.

A O erro foi a afirmação de que as geleiras do Himalaia podem
desaparecer neste século.

B O equívoco do relatório foi afirmar que os recentes terremotos
que afetaram o planeta foram causados pelo aquecimento
global.

C A admissão do erro acarretou a demissão do presidente e do
conselho técnico do IPCC.

D Após a verificação do erro, a Organização das Nações Unidas
transferiu as atribuições do IPCC para um novo órgão, a ser
dirigido pelos Estados Unidos da América (EUA).

E Ao contrário de um aquecimento global, os dados indicariam,
na verdade, uma elevação do nível dos mares nos próximos
cem anos.

QUESTÃO 43

As relações diplomáticas entre Brasil e Colômbia foram afetadas
pela influência americana nos assuntos desse país vizinho ao Brasil.
Com relação a esse mal-estar diplomático, assinale a opção correta.

A O governo brasileiro repudiou o fato de os EUA terem se
tornado o mediador da paz entre guerrilheiros e o governo
colombiano.

B A ajuda militar brasileira à Colômbia foi substituída pela ajuda
militar norte-americana após a posse de Barack Obama.

C O governo brasileiro se incomodou com a permissão para que
militares norte-americanos fizessem uso de bases militares na
Colômbia.

D A venda de armamentos norte-americanos significou o
cancelamento de contrato para o fornecimento de tanques e
helicópteros brasileiros à Colômbia.

E O presidente colombiano Álvaro Uribe se opôs à ajuda militar
e financeira que o Brasil vinha oferecendo à guerrilha.

QUESTÃO 44

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada em 2009, traçou o
perfil demográfico brasileiro e contribui com informações
importantes para a elaboração de políticas públicas no Brasil.
Quanto ao perfil demográfico brasileiro, assinale a opção correta.

A A região Sul, seguindo uma tendência história, manteve os
níveis mais altos de natalidade.

B O envelhecimento da população — pessoas com 60 anos de
idade ou mais — teve uma elevação, quando comparado com
anos anteriores.

C O Sudeste obteve o menor percentual de idosos em razão da
baixa expectativa de vida nessa região.

D O envelhecimento populacional é mais observado no Norte do
país, pois essa região concentra o maior percentual de pessoas
acima de 40 anos de idade.

E No Nordeste, houve uma diminuição da população em razão de
doenças crônicas e da falta de saneamento básico.

QUESTÃO 45

Graças a um intenso programa de erradicação do barbeiro na zona
rural, a doença de Chagas parecia um problema superado. No
entanto, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está preocupada e
pretende lançar uma cartilha para prevenção da doença. Acerca
dessa doença, assinale a opção correta.

A A doença de Chagas recrudesceu porque a transmissão hoje
ocorre também por meio do Aedes aegypti.

B O exame de sangue de detecção da doença deixou de ser
obrigatório nos hemocentros.

C Há muitos novos casos da doença registrados nas periferias das
grandes cidades, onde essa doença é endêmica.

D A vacina contra a doença de Chagas tem-se mostrado
ineficiente contra novas variantes da moléstia.

E Há casos recentes da doença que foram ocasionados pelo
consumo de alimentos contaminados.
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QUESTÃO 46

Lançado no último dia 21/12/2009, o 3.º Plano Nacional
de Direitos Humanos (PNDH) é a terceira versão de um programa
de direitos humanos do governo federal, sendo precedido pelo
1.º PNDH, de 1996, e pelo 2.º PNDH, de 2002. O lançamento do
PNDH gerou polêmicas dentro e fora do governo.

Internet: <www.bbc.co.uk> (com adaptações).

A respeito desse documento e das reações provocadas nos diversos
segmentos da sociedade, assinale a opção correta.

A A lei que aprovou o 3.º PNDH trazia como novidade temas
cuja tramitação legislativa estava emperrada, o que incomodou
o Congresso Nacional.

B A sugestão da criação de uma comissão da verdade para
investigar abusos cometidos durante a ditadura causou
desconforto aos integrantes das Forças Armadas.

C A sugestão de que as invasões de terra no campo deveriam
ser criminalizadas causou incômodo ao movimento dos
trabalhadores rurais sem-terra.

D O pedido de demissão do ministro do Exército foi resultado
direto da apresentação do PNDH à imprensa.

E A sugestão de estatização dos meios de comunicação causou,
de imediato, a oposição dos grandes grupos proprietários de
jornais e TVs.

QUESTÃO 47

Entre os dias 7 e 14 de dezembro de 2009, aconteceu, em
Copenhague, capital da Dinamarca, a 15.ª Conferência das Partes
da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, mais
conhecida como COP-15. No que concerne aos resultados dessa
conferência, assinale a opção correta.

A Os EUA reafirmaram a posição de George W. Bush de duvidar
da existência do aquecimento global.

B A China sugeriu cortes agressivos de carbono para os países
em desenvolvimento, mas o Brasil se recusou a cumpri-los.

C O documento final da conferência tem validade, mas não tem
força de cumprimento obrigatório entre os signatários.

D O principal embate se deu entre os  EUA e a União Europeia,
porque os europeus não quiseram cumprir as recomendações
norte-americanas.

E Os países em desenvolvimento concordaram em se submeter à
redução obrigatória da emissão de gases poluentes até 2020.

QUESTÃO 48

A fome, de acordo com relatório divulgado pela Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação em outubro de
2009, continua a ser uma realidade para mais de um bilhão de
habitantes do planeta. Com relação à segurança alimentar no
mundo, assinale a opção correta.

A As ações de defesa do meio ambiente são responsáveis pela
diminuição da produção de alimentos, ao limitarem a abertura
de novas áreas para a produção agrícola.

B A fome não é resultado de problemas na produção, mas da
distribuição desigual de alimentos.

C Países desenvolvidos, os mais afetados por mudanças
climáticas, são os que mais sofrem com o aumento da fome.

D Os preços de alimentos nos países subdesenvolvidos têm
diminuído nos últimos anos, em razão do aumento da
exportação para o chamado primeiro mundo, o que dificulta a
aquisição de comida.

E A crise financeira não causou impactos sobre a aquisição de
alimentos nos países subdesenvolvidos.

QUESTÃO 49

A China adquire cada vez mais um papel de relevância na economia
internacional. Isso, no entanto, não ocorre sem que haja conflitos
com outros países. Quanto aos problemas enfrentados pela China no
cenário econômico internacional, assinale a opção correta.

A Os EUA e outros países têm criticado a China por manter o
yuan — moeda local — artificialmente desvalorizado.

B O governo chinês tem sido alvo de críticas por não ter dado
atenção à inflação, que ultrapassou, em 2009, os 100% ao ano.

C O governo Obama apresentou projeto de boicote aos produtos
chineses de baixa qualidade, que concorrem com os produtos
norte-americanos.

D A crise de 2009 fez que os EUA superassem a China como o
maior credor do Japão, fato que afetou o mercado financeiro
internacional.

E A China venceu os EUA em concorrência de venda de armas
para Taiwan, o que gerou crise comercial entre as duas maiores
economias do mundo.

QUESTÃO 50

A UNESCO lançou em 19 de janeiro de 2010 o Relatório
Monitoramento Global de Educação para Todos, o qual traz um
retrato importante da educação no Brasil e no mundo. A respeito da
situação educacional no Brasil, assinale a opção correta.

A Após décadas de políticas públicas, o índice de repetência de
alunos tornou-se um dos mais baixos da América Latina.

B Apesar da falta de recursos financeiros, os alunos brasileiros
têm sido os mais bem-sucedidos em testes qualitativos
internacionais.

C Programas como o bolsa-escola fazem que alunos de famílias
mais pobres tenham desempenho próximo ao de alunos de
famílias mais ricas.

D Apesar da melhoria da economia brasileira, ainda existem
aproximadamente 14 milhões de adultos analfabetos no Brasil.

E Devido aos esforços do governo brasileiro nos últimos anos, o
índice de crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade
fora da escola é inferior a 0,5% dessa população.

QUESTÃO 51

Quanto ao envolvimento do Brasil, e em particular do Rio Grande
do Norte, na Segunda Guerra Mundial, assinale a opção correta.

A A participação da cidade de Natal na Segunda Guerra Mundial
foi reduzida, visto que o Brasil declarou neutralidade perante
as nações envolvidas no conflito.

B O Rio Grande do Norte teve participação efetiva no conflito,
tanto que, durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade de
Natal ficou conhecida internacionalmente como Trampolim da
Vitória.

C Embora o Brasil tenha participado da Segunda Guerra
Mundial, o Rio Grande do Norte, devido ao seu distanciamento
geográfico manteve-se neutro, não tendo contribuído para a
participação brasileira na referida guerra.

D No momento em que ocorria a Segunda Guerra Mundial, os
presidentes Getúlio Vargas e, Franklin Roosevelt firmaram
acordo, nas águas do Potengi, de que Natal seria considerada
uma zona neutra no conflito.

E A cidade de Natal foi usada somente como posto de
observação da Força Aérea Brasileira, pela sua posição
geográfica determinante, abstendo-se de participar
efetivamente do conflito mundial. 
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QUESTÃO 52

Presépio era a Lapinha, auto popularíssimo representado
no ciclo do Natal até Reis ou dias de fevereiro, quando havia a
queima das palhinhas, as palhas da manjedoura onde o Menino
Deus se agasalhava. Duas alas de pastorinhas com o zagal cantavam
louvores à Natividade.

Luís da Câmara Cascudo. História da cidade de Natal. 2.ª ed., Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL; Natal: Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, 1980, p. 296 (com adaptações).

Com relação aos aspectos culturais do Rio Grande do Norte,
assinale a opção correta.

A Na dança dos cangaceiros, o grupo ressalta as figuras do
cangaço. Nela, mantém-se uma organização hierárquica em que
todos cantam e dançam músicas referentes ao cangaço, tendo
como destaque o xaxado. 

B As tradições portuguesas, indígenas e negras no estado
misturam-se, influenciam-se reciprocamente e fazem surgir
festas ou folguedos, ou ainda autos populares. A vaquejada é,
entre as manifestações folclóricas, a mais recente do Rio
Grande do Norte e tem suas origens nas tradições africanas. 

C O Boi de Reis é uma dança desenvolvida em alas. Em suas
apresentações coreográficas, entoam-se cantos de louvores a
São João, São Pedro e Nossa Senhora de Santana. Ao término
da dança, o grupo, portando a bandeira de São João Batista e
entoando cantos, segue em cortejo pelas ruas da cidade até
chegar ao rio mais próximo. 

D O século XIX ficou conhecido como a idade dos holandeses,
tamanhas eram a influência comercial e as tentativas de tomada
de posse de algumas regiões do Nordeste brasileiro. Desse
modo, a congada é uma das grandes heranças folclóricas
deixadas pelos holandeses que estiveram presentes no Rio
Grande do Norte. 

E As danças e simulações de combates dos fandangos, cheganças,
marujadas e cavalhadas têm suas raízes nas lutas dos norte-rio-
grandenses pela expulsão dos holandeses e franceses de seu
território durante os séculos XVIII e XIX. 

QUESTÃO 53

Acerca dos aspectos históricos do Rio Grande do Norte, assinale a
opção correta.

A Os holandeses foram os primeiros a pisarem no Rio Grande do
Norte e mantiveram relações amistosas com os índios
potiguaras, com os quais eles efetuavam o comércio do pau-
brasil. Esses invasores permaneceram no Brasil até serem
expulsos pelos portugueses no século XVIII.

B Até o século XIX, os invasores holandeses e franceses viveram
entre os índios potiguaras, aprendendo os costumes e a língua
e até formando famílias. 

C Os franceses, pelo uti possidetis, adquiriram o direito sobre as
terras brasileiras descobertas pelos portugueses e
permaneceram no território norte-rio-grandense até o século
XVIII.

D A fortaleza dos Reis Magos foi a sentinela avançada dos
portugueses no norte do Brasil e seu comando, a partir do ano
de sua fundação esteve a cargo de João de Barros.

E Com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, Dom João
III doou, de início, um lote ao donatário João de Barros e a
Aires da Cunha.

QUESTÃO 54

Quanto à história do Rio Grande do Norte durante os séculos XVI

e XVII, assinale a opção correta.

A Em maio de 1654, o domínio português estava restaurado em

todas as capitanias anteriormente ocupadas pelos holandeses.

B A medida capaz de incentivar a ocupação das terras, após a

expulsão dos holandeses, foi a adoção do regime de capitanias

hereditárias e o povoamento da região com índios e

portugueses, o que incentivou a miscigenação dessas etnias.

C A chamada Guerra dos Bárbaros foi uma luta que se estendeu

por cerca de cinquenta anos entre os índios cariris, aliados dos

portugueses, e os holandeses.

D Durante os cinquenta anos que se seguiram à Guerra dos

Bárbaros, os índios tapuios foram perseguidos e exterminados

pelo militar Bernardo Vieira de Melo.

E O militar português Bernardo Vieira de Melo aliou-se aos

holandeses, ajudando-os a invadir o Forte dos Reis Magos.

QUESTÃO 55

Acerca de aspectos geoeconômicos e geopolíticos do Rio Grande

do Norte, assinale a opção correta.

A Durante o século XX, a economia norte-rio-grandense ancorou-

se essencialmente na exploração do petróleo. 

B O Rio Grande do Norte possui 53.167 km2 de superfície.

Localizado na região nordeste, o estado limita-se com

Pernambuco (sul), Ceará (oeste) e oceano Atlântico (norte e

leste). 

C A rigor, a economia do estado continua submetida aos ditames

da seca, que, entre as décadas de 70 e 80, do século passado,

dizimou metade do rebanho da região.

D A economia norte-rio-grandense é preponderantemente

industrial e tem obtido alta produtividade no setor têxtil.

E O comércio do sal foi liberado pelo governo para exploração

sistemática somente no início do século XX.

QUESTÃO 56

A respeito do forte dos Reis Magos, assinale a opção correta.

A A construção do forte dos Reis Magos iniciou-se tardiamente,

já no século XVIII, após a expulsão dos holandeses e franceses

do território do Rio Grande do Norte.

B A obra definitiva, traçada pelo jesuíta espanhol Gaspar de

Samperes, foi concluída apenas no século XIX.

C Em 1654, a fortaleza foi tomada pelos holandeses, que nela

permaneceram até meados do século XVIII.

D Durante a invasão do forte pelos holandeses, o seu nome

mudou para forte San Marcos.

E O forte dos Reis Magos, durante a invasão dos holandeses, teve

seu nome mudado para Castelo de Kuelen.
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QUESTÃO 57

Instituída pela Lei n.º 2.160/1957 e desenhada pelo folclorista Luís

da Câmara Cascudo, a bandeira do Rio Grande do Norte apresenta

elementos básicos que representam o estado. Com relação a esse

símbolo, assinale a opção correta.

A A bandeira branca é constituída do coqueiro à direita, a

carnaubeira à esquerda, a cana-de-açúcar e o algodão que

representam a flora. O mar, com a jangada, representa a pesca

e a extração de sal.

B A bandeira é constituída de um retângulo dividido ao meio no

sentido horizontal, sendo a parte superior de cor branca

idêntica à da Bandeira Nacional, e a parte inferior, de cor

verde. Ao centro do retângulo, um campo amarelo em forma de

escudo, servindo de fundo ao brasão do estado. O coqueiro à

esquerda, a carnaubeira à direita, a cana-de-açúcar e o algodão

representam a flora. O rio Potengi representado na bandeira

significa a riqueza petrolífera da região.

C Na bandeira, o coqueiro à esquerda, o cafeeiro à direita, o

cajueiro e o algodão representam a flora. O mar, com a

jangada, representa o petróleo, o qual constitui uma efetiva

participação no PIB do estado.

D A bandeira é constituída de um retângulo dividido ao meio no

sentido horizontal, sendo a parte superior de cor verde idêntica

à da bandeira nacional, e a parte inferior, de cor branca. Ao

centro do retângulo, um campo amarelo em forma de escudo,

servindo de fundo ao brasão do estado. O coqueiro à esquerda,

a carnaubeira à direita, a cana-de-açúcar e o algodão, que

representam a flora. O mar, com a jangada, representa a pesca

e a extração de sal.

E Instituída no governo de Sílvio Pizza Pedrosa, a bandeira é

constituída do coqueiro à esquerda, a carnaubeira à direita, a

cana-de-açúcar e o algodão, que representam a flora. O mar,

com a jangada, representa a pesca e a extração de sal.

QUESTÃO 58

No que se refere à organização político-administrativa e a aspectos

geográficos do Rio Grande do Norte, assinale a opção correta.

A Os municípios mais populosos do estado são, Natal, Mossoró,

Apodi, Santana dos Matos e Galinhos. 

B São símbolos do estado a bandeira, o brasão de armas e o hino.

C Alusivo à fixação do Marco Colonial de Touros em terra

potiguar, o governador decretou que o aniversário de Natal

fosse comemorado no dia 17 de agosto.

D As principais bacias hidrográficas do estado são as dos rios

Apodi, Potengi e Jaguaribe.

E Do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, entre o litoral

úmido e o interior semiárido, estende-se uma área de transição

com clima subúmido, denominada zona da mata.

QUESTÃO 59

As personalidades marcantes da história do Rio Grande do Norte
incluem

A Carlos Drummond de Andrade, Luís da Câmara Cascudo,
Prudente José de Morais e Barros e Roberto Cochrane
Simonsen.

B Luís da Câmara Cascudo, Vinicius de Moraes, Cecília Meireles
e Gustavo Capanema.

C Raimundo Girão, Vinicius de Moraes, Martins Soares Moreno
e Hélder Câmara.

D João Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro e Dinarte Mariz.

E Luís da Câmara Cascudo, Nísia Floresta e Dinarte Mariz.

QUESTÃO 60

As manifestações do folclore do Rio Grande do Norte incluem

A as lendas de Mani, o curupira e a mulher poronominare, a Iara,
o boi-bumbá de Parintins e Sarabacué.

B as lendas do negrinho do pastoreio, de Itacaré e da erva-mate.

C as lendas do Quibungo, a capoeira, os candomblés e o jongo.

D a Procissão de São Benedito do Lagarto, a lenda da princesa
encantada de Jericoacoara, o auto do boi de reis e o auto da
marujada.

E a festa do Divino de Pirenópolis e as lendas da onça maneta e
do caiapó.

QUESTÃO 61

Acerca de princípios, conceitos ou regras fundamentais relativos à
ética no serviço público, assinale a opção correta.

A O servidor público pode desprezar o elemento ético de sua
conduta, quando isso não implicar prejuízo direto à
administração pública.

B A moralidade da administração pública não se limita à
distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia
de que o fim é sempre o bem comum. Assim, a moralidade do
ato administrativo se consolida mediante o equilíbrio entre a
legalidade e a finalidade na conduta do servidor público.

C A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos
pagos direta ou indiretamente por todos; por isso, como
contrapartida, exige-se que a moralidade administrativa se
integre no direito, todavia, não como elemento indissociável de
sua aplicação e finalidade, já que apesar de sua reconhecida
relevância, a moralidade não constitui fator de legalidade.

D A função pública deve ser tida como exercício profissional que
se integra à vida particular de cada servidor público, entretanto,
o bom conceito de vida funcional do servidor não tem relação
com os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua
vida privada.

E A ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho
não é fator de desmoralização do serviço público, visto que não
constitui ameaça potencial à organização das relações
humanas.
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QUESTÃO 62

Assinale a opção correta com referência ao papel do Estado e à
ética no serviço público.

A Ao Estado não compete estabelecer as condutas proibidas ao
servidor público, já que a ética e a moral no serviço público
têm por fundamento a concepção pessoal do servidor a respeito
de tais institutos. 

B O Estado considera legítima a omissão da verdade por parte do
servidor público, quando esta for contrária aos interesses da
administração pública.

C Quando há atraso na prestação do serviço que lhe compete, a
conduta do servidor público causa dano moral aos usuários,
sem, contudo, caracterizar atitude contrária à ética ou ato de
desumanidade.

D Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a publicidade de
qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e
moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético
contra o bem comum.

E A fim de evitar conduta negligente, o servidor deve velar
atentamente pelo cumprimento das ordens de seus superiores,
sejam elas legais ou ilegais.

QUESTÃO 63

O servidor público

A não pode ausentar-se do país, sem autorização do chefe do
poder respectivo, salvo em gozo de férias ou do período de
licença-prêmio por assiduidade.

B não pode opor resistência, mesmo que justificada, à execução
de obra ou serviço.

C pode manifestar-se, em apreço ou desapreço, no recinto da
repartição.

D pode ser conivente com erro ou infração ao código de ética de
sua profissão, em função de seu espírito de solidariedade, que
constitui valor ético essencial.

E não pode, em qualquer hipótese, retirar da repartição pública
qualquer documento ou objeto oficial.

QUESTÃO 64

Quanto à qualidade no atendimento ao público, assinale a opção
correta.

A A apresentação, embora importante, não configura
característica da qualidade do atendimento ao público.

B Um bom atendimento ao público exige do servidor o respeito
aos administrados mediante a sua concentração. Essa
concepção retrata a característica da discrição.

C A objetividade tem por fundamento o atendimento às
necessidades e às expectativas do cidadão, de modo que os atos
atendam a seus objetivos, sem burocracia.

D O atendimento ao público exige a capacidade de se admitir
opiniões, formas de pensamentos e de agir distintos. Essa
capacidade tem relação direta com a característica da presteza.

E A cortesia é definida como a capacidade do servidor de se
comunicar facilmente e de demonstrar clareza em suas
colocações.

QUESTÃO 65

A respeito do comportamento profissional e da atitude do servidor
no desempenho de suas funções, assinale a opção correta. 

A O servidor deve ser probo e demonstrar integridade de caráter
no desempenho de suas funções, todavia, pode escolher, entre
duas opções, aquela que melhor atenda a seu interesse. 

B O servidor deve ter consciência de que seu trabalho é regido
por princípios éticos que se materializam na adequada
prestação de serviços públicos.

C Não constitui conduta eticamente reprovável o retardamento,
pelo servidor, da prestação de contas, por não se tratar a
referida prestação de condição essencial da gestão dos bens e
serviços que estejam a seu cargo.

D O servidor tem o dever de resistir a todas as pressões de
superiores hierárquicos que visem obter favores ou vantagens
indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas,
porém, não tem o dever de denunciá-las.

E O servidor deve ser assíduo no serviço, pois sua ausência,
apesar de não gerar danos ao desenvolvimento do trabalho,
provoca prejuízos diretos a seus interesses pessoais, com
reflexos em sua situação funcional.

QUESTÃO 66

Em cada uma das opções abaixo, é apresentada uma situação
hipotética acerca de comportamento e atitudes de profissionais do
serviço público, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a
opção que apresenta a assertiva correta.

A Amélia revelou para sua colega de trabalho informação sigilosa
de que teve ciência após participar de reunião com superiores
hierárquicos. Nessa situação, Amélia não está sujeita a
responsabilização, já que sua conduta não resultou em qualquer
prejuízo à administração pública.

B Antônio, no exercício de suas funções, irritado com seus
problemas pessoais, agrediu fisicamente um particular que
questionava a demora no atendimento do serviço. Nessa
situação, Antônio não responderá por sua conduta, pois o
agredido foi um particular e não outro servidor público.

C Joaquim, durante o expediente, presenciou André, seu colega
de serviço, recebendo determinada quantia em dinheiro de
terceiro, para praticar ato relativo a seu dever de ofício. Nessa
situação, Joaquim não está obrigado a levar o ocorrido ao
conhecimento da autoridade superior, visto que o ato
administrativo praticado por André dizia respeito a seu dever
de ofício.

D Felipe, ocupante de cargo de chefia, determinou que Mariana,
a ele subordinada, recebesse em seu nome determinada quantia,
paga por terceiro, para que tivesse prioridade no exame de
processo de seu interesse, em andamento junto ao órgão
público. Mariana recusou-se a receber a quantia. Nessa
situação, a conduta de Mariana esteve de acordo com os
preceitos éticos e legais, pois ela não é obrigada a cumprir
ordens superiores nessa hipótese.

E Mateus, ocupante de cargo de chefia, exigiu que seus
subordinados se filiassem à respectiva associação profissional,
para que seus interesses profissionais pudessem ser
devidamente defendidos. Nessa situação, a conduta de Mateus,
embora antiética, não é ilegal, já que o cargo de chefia lhe
autoriza exigir de seus subordinados a filiação, para melhor
defesa de seus interesses.
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QUESTÃO 67

De acordo com a legislação em vigor, acarreta aplicação da pena de

suspensão ao servidor público

A a reincidência em falta punida com advertência.

B o abandono de cargo.

C a acumulação ilegal de cargos, funções ou empregos públicos.

D a insubordinação grave em serviço.

E a inassiduidade habitual.

QUESTÃO 68

Antônia, servidora pública aposentada, aplicou

irregularmente dinheiro público enquanto estava em atividade. Após

o devido processo administrativo disciplinar, e no prazo legal, a

administração pública comprovou a conduta irregular.

Nessa situação hipotética,

A por estar em inatividade, Antônia estará isenta de qualquer

penalização por sua conduta.

B a única sanção cabível para Antônia será o ressarcimento aos

cofres públicos pelos prejuízos causadas.

C a cassação de aposentadoria, por não se tratar de falta sujeita

à penalidade de demissão, será inadmissível.

D trata-se de nulidade do processo administrativo disciplinar, que

deve ser arquivado após o ato de aposentação de Antônia.

E considerando que a conduta praticada constitui falta sujeita à

penalidade de demissão, Antônia poderá ter sua aposentadoria

cassada.

QUESTÃO 69

Ao servidor público é proibido

A opor resistência justificada ao cumprimento de ordem.

B retirar da repartição qualquer documento, ainda que mediante

autorização da autoridade competente e no interesse do

serviço.

C exercer o comércio em sociedade na qualidade de acionista ou

cotista.

D dar posse a servidor sem lhe exigir a declaração de bens e

valores.

E atuar como procurador ou intermediário junto a repartições

públicas para tratar de benefícios previdenciários ou

assistenciais de cônjuge.

QUESTÃO 70

No que se refere à ética no serviço público e à qualidade no

atendimento ao público, assinale a opção correta.

A Para a qualidade do atendimento ao público, é fundamental

tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, o que torna

dispensável o aperfeiçoamento do processo de comunicação.

B No exercício de suas atribuições, o servidor deve dar

prioridade à resolução de situações procrastinatórias,

principalmente diante de filas ou de qualquer outra forma de

atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerce suas

atribuições.

C O servidor deve ser cortês, ter urbanidade, sem, contudo, ter de

estar atento às limitações individuais de todos os usuários,

diante do caráter geral da prestação de serviços públicos.

D A manutenção da limpeza no local de trabalho e a observância

de métodos adequados à sua organização não têm relação com

a ética no serviço público.

E O comparecimento ao trabalho com vestimentas adequadas ao

exercício da função, embora recomendável, não tem relação

com a conduta ética no serviço público.

QUESTÃO 71

O servidor público efetivo que procede de forma desidiosa ou

pratica usura incorre em conduta proibida. De acordo com a

legislação em vigor, em tais hipóteses, a penalidade prevista é de 

A advertência.

B demissão.

C suspensão.

D ressarcimento ao erário.

E indisponibilidade dos bens.

QUESTÃO 72

Com relação ao provimento de cargo público estipulado na Lei

Complementar Estadual (LCE) n.º 122/1994, assinale a opção

correta.

A O prazo para o servidor entrar em exercício, como regra geral,

é de trinta dias, contado da posse.

B É vedada a posse de servidor público estadual por procuração.

C A readaptação não é considerada como de provimento de cargo

público.

D O provimento dos cargos em comissão e das funções de

direção, chefia e assessoramento deve recair, obrigatoriamente,

em ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional.

E O concurso público, via de regra, tem prazo de validade de até

um ano, prorrogável uma única vez por igual período, prazo no

qual os aprovados poderão exigir da administração pública sua

nomeação.
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QUESTÃO 73

Em conformidade com o regime jurídico dos servidores públicos
estaduais, assinale a opção correta.

A Readaptação é o retorno à atividade de servidor aposentado por
invalidez quando a junta médica estadual declarar que não mais
persistem as razões para a aposentadoria antes concedida.

B Uma vez adquirida a estabilidade, o servidor público não
poderá perder o cargo, nem mesmo mediante processo
administrativo disciplinar.

C O servidor público estadual, se não for aprovado no período de
estágio probatório, será exonerado e, caso detentor de
estabilidade em cargo anterior, poderá ser a este reconduzido.

D As hipóteses legais que provocam a vacância de cargo público
incluem a reintegração.

E A exoneração de cargo efetivo será possível somente quando
for pedida pelo servidor público estadual.

QUESTÃO 74

No que se refere à remuneração dos servidores públicos e à LCE
n.º 122/1994, assinale a opção correta.

A A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos
será realizada com índices distintos para militares e civis.

B O teto remuneratório para os servidores do Poder Executivo é
a remuneração dos secretários de Estado, excluídas as
vantagens estipuladas em lei.

C Há permissão legal para que a remuneração dos cargos dos
Poderes Legislativo e Judiciário seja maior que a fixada para
os do Poder Executivo, em razão da independência dos
poderes.

D Como forma especial de proteção à remuneração do servidor
público, não é possível a incidência de qualquer desconto, nem
mesmo de valores referentes à indenização decorrente de
prejuízos causados ao erário público.

E Não há qualquer vedação legal à equiparação de vencimentos
para efeito de remuneração do pessoal do serviço público.

QUESTÃO 75

Em relação à LCE n.º 122/1994, em especial às garantias dos
vencimentos dos servidores públicos estaduais, assinale a opção
correta.

A O serviço noturno, compreendido entre as 22 horas de um dia
e as 5 horas do dia seguinte, será remunerado com acréscimo
de 50% da hora normal de trabalho.

B O limite máximo imposto pela lei para a realização de serviço
extraordinário, para atendimento de situações excepcionais, é
de quatro horas por jornada.

C Todo servidor público que atua em atividade penosa tem
direito a adicional no percentual de 30% sobre o vencimento
do cargo efetivo. 

D O servidor público faz jus a um período anual de férias
remuneradas de trinta dias consecutivos, que pode ser
acumulado até o máximo de três períodos, desde que
comprovada a necessidade do serviço mediante despacho
fundamentado da autoridade competente.

E A gratificação natalina não pode servir de base de cálculo para
nenhuma outra vantagem.

QUESTÃO 76

A respeito das diversas formas de licenças e afastamentos

estipulados em favor dos servidores públicos estaduais, assinale a

opção correta.

A Toda servidora pública que adotar ou obtiver a guarda judicial

de criança até um ano de idade fará jus a licença de 120 dias.

B O servidor público estadual, desde que estável, poderá requerer

licença para tratar de interesse particular pelo prazo de até

quatro anos, sem remuneração, que poderá ser interrompida, a

qualquer tempo, no interesse do serviço.

C Do servidor investido em mandato eletivo de prefeito não é

exigido o afastamento do cargo, razão pela qual ele poderá

perceber todas as vantagens, sem prejuízo da remuneração do

cargo eletivo. 

D O afastamento do servidor público para servir em organismo

internacional de que o Brasil participe ou com o qual haja

cooperação ocorre com perda total da remuneração.

E Caso a licença para tratamento de saúde seja superior a

quinze dias, exige-se, obrigatoriamente, inspeção pela junta

médica oficial do estado.

QUESTÃO 77

Quanto às hipóteses de penalidades estipuladas na LCE

n.º 122/1994 para infrações funcionais, assinale a opção correta.

A A ausência intencional do servidor ao serviço somente poderá

configurar abandono de emprego pelo prazo mínimo estipulado

na lei de noventa dias.

B Na hipótese de demissão de servidor público vinculado ao

Poder Executivo estadual, a penalidade deverá ser aplicada

pelo secretário de Estado que comande a pasta na qual o

servidor se encontre lotado.

C É expressamente vedada a conversão da penalidade de

suspensão em multa, ainda que o servidor permaneça prestando

serviço na repartição.

D Na hipótese de reincidência em falta punida com advertência,

a administração pública poderá aplicar a penalidade de

suspensão do servidor público, a qual não poderá exceder a

sessenta dias.

E A penalidade de advertência terá seu registro cancelado, sem

efeito retroativo, após o decurso de três anos de efetivo

exercício, desde que o servidor não tenha praticado nova

infração no período.
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QUESTÃO 78

A propósito da sindicância e do processo administrativo disciplinar (PAD), regulamentados pela LCE n.º 122/1994, assinale a opção
correta.

A A sindicância pode ser instaurada como fundamento para aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão pelo prazo de até
trinta dias.

B O servidor indiciado possui o direito de apresentar sua defesa escrita, regra geral, no prazo de quinze dias.
C O prazo para conclusão de sindicância não deve exceder a sessenta dias e pode ser prorrogado por igual período, a critério da

autoridade administrativa.
D As audiências e as reuniões da comissão que preside o PAD têm caráter público, sendo vedado seu caráter sigiloso ou reservado, ainda

que devidamente motivado por autoridade competente.
E Antes do término da apuração do PAD, é vedado o afastamento preventivo do servidor do exercício do cargo, devendo ele permanecer

prestando os serviços que lhe são cabíveis.

QUESTÃO 79

Acerca das disposições legais relacionadas ao PAD e ao seu julgamento, assinale a opção correta.

A Haverá nulidade total do PAD na hipótese de se ultrapassar o prazo estipulado na lei para o seu julgamento, razão pela qual a
autoridade julgadora deverá determinar a constituição de nova comissão.

B O julgamento do PAD fica limitado às conclusões do relatório da comissão, de modo que a autoridade julgadora não pode, ainda que
motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

C O servidor que estiver respondendo a PAD somente poderá ser exonerado ou dispensado a pedido, ou aposentado voluntariamente,
após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, se for o caso.

D É cabível pedido de revisão do PAD, estando o servidor ciente de que deste poderá resultar, inclusive, o agravamento da penalidade.
E Para efeito de reabilitação do servidor, o direito à revisão prescreve no prazo de dois anos.

QUESTÃO 80

A respeito das regras estipuladas na LCE n.º 122/1994 acerca da seguridade social, assinale a opção correta.

A O servidor será aposentado compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos integrais.
B O servidor será aposentado por invalidez permanente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, na hipótese de doença grave,

contagiosa ou incurável, devidamente especificada em lei.
C O servidor será aposentado voluntariamente, aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos integrais.
D Os proventos dos servidores aposentados serão sempre revistos quando houver modificação da remuneração dos servidores em

atividade.
E Via de regra, vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos servidores em atividade não são estendidos aos inativos, ainda

que decorram da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que ocorreu a aposentadoria.


