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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 avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, 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.

• Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto CB4A1AAA

Brasília tinha apenas dois anos quando ganhou sua1

universidade federal. A Universidade de Brasília (UnB) foi
fundada com a promessa de reinventar a educação superior,
entrelaçar as diversas formas de saber e formar profissionais4

engajados na transformação do país.
A construção do campus brotou do cruzamento de

mentes geniais. O inquieto antropólogo Darcy Ribeiro definiu7

as bases da instituição. O educador Anísio Teixeira planejou o
modelo pedagógico. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou
as ideias em prédios.10

Darcy e Anísio convidaram cientistas, artistas e
professores das mais tradicionais faculdades brasileiras para
assumir o comando das salas de aula da jovem UnB.13

“Eram mais de duzentos sábios e aprendizes,
selecionados por seu talento para plantar aqui a sabedoria
humana”, escreveu Darcy Ribeiro, em A Invenção da16

Universidade de Brasília.
A estrutura administrativa e financeira era amparada

por um conceito novo nos anos 60 e até hoje menina dos olhos19

dos gestores universitários: a autonomia.

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

No que se refere aos sentidos do texto CB4A1AAA, julgue os itens
a seguir.

1 Sabendo-se que Brasília foi inaugurada em 1960, infere-se que
a UnB foi fundada em 1962.

2 Devido ao emprego da expressão “menina dos olhos” (R.19), é
correto inferir que, ainda hoje, os gestores universitários
utilizam a “estrutura administrativa e financeira” (R.18) adotada
pela UnB nos anos 60.

3 A UnB foi fundada com dois compromissos: reinvenção do
ensino superior, por meio do entrelaçamento dos
conhecimentos, e formação de profissionais engajados.

4 A expressão “mentes geniais” (R.7) refere-se a Darcy Ribeiro,
Anísio Teixeira e Oscar Niemeyer.

Julgue os itens que se seguem, pertinentes a aspectos linguísticos do
texto CB4A1AAA.

5 No primeiro parágrafo, a vírgula foi empregada para separar
orações.

6 No último parágrafo do texto, a expressão “era amparada” está
no singular para concordar com a palavra “estrutura”, que é
núcleo do sujeito.

7 A ausência de acento agudo em “ideias” (R.10) está em
conformidade com as regras ortográficas vigentes.

8 Nas linhas 11 e 12, a forma verbal “convidaram” está no plural
porque concorda com os termos “cientistas”, “artistas” e
“professores”.

9 A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
preservados se o trecho “promessa de reinventar a educação
superior” (R.3) fosse substituído por promessa de reinvenção

da educação superior.

10 No trecho “O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias
em prédios” (R. 9 e 10), o emprego do sinal indicativo de crase
em “as ideias” é opcional.

Texto CB4A1BBB

Hoje, constituída por 26 institutos e faculdades e1

21 centros de pesquisa especializados, a UnB possui
2.695 professores, 2.620 servidores técnico-administrativos,
36.370 alunos de graduação e 7.510 de pós-graduação.4

Ela oferece 109 cursos de graduação, sendo
31 noturnos e 10 a distância, além de 147 cursos de
pós-graduação stricto sensu e 22 especializações lato sensu.7

Os cursos estão divididos em quatro campi espalhados pelo
Distrito Federal: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Planaltina,
Ceilândia e Gama. Os órgãos de apoio incluem10

o Hospital Universitário, a Biblioteca Central,
o Hospital Veterinário e a Fazenda Água Limpa.

Sua missão é ser uma instituição inovadora,13

comprometida com a excelência acadêmica, científica e
tecnológica, e formar cidadãos conscientes do seu papel
transformador na sociedade, respeitadas a ética e a valorização16

de identidades e culturas com responsabilidade social.
Estar entre as melhores universidades do Brasil,

inserida internacionalmente, com excelência em gestão de19

processos que fortaleça o ensino, a pesquisa e a extensão, é a
visão de futuro da UnB.

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

Julgue os itens seguintes, relativos aos sentidos e a aspectos
linguísticos do texto CB4A1BBB.

11 Entre os 26 institutos e faculdades da UnB, 21 deles são
centros de pesquisa especializados.

12 O vocábulo “Hoje”, que inicia o texto, poderia ser
corretamente substituído por Atualmente.

13 O sentido original do texto seria preservado caso se inserisse
a expressão dos cursos logo após o vocábulo “apoio” (R.10).

14 Os dois-pontos empregados imediatamente após “Distrito
Federal” (R.9) introduzem itens de uma enumeração.

15 Seria mantido o sentido original do texto caso o trecho
“inserida internacionalmente” (R.19) fosse substituído por
situada no exterior.

16 No terceiro parágrafo, o adjetivo “respeitadas” (R.16)
encontra-se no plural porque concorda com os termos “ética”,
“valorização”, “identidades” e “culturas”.

17 Os termos “Ela” (R.5) e “Sua” (R.13) referem-se à UnB.

18 O texto é predominantemente argumentativo, pois busca
convencer o leitor da excelência da UnB.



||281FUB_CB4_01N368654|| CESPE | CEBRASPE – FUB – Aplicação: 2016

Eduardo, servidor público em estágio probatório,
frequentemente se ausentava de seu local de trabalho sem
justificativa e, quando voltava, se apresentava nitidamente
embriagado. Em razão desses fatos, a comissão de ética, tendo
apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade
de advertência. Eduardo foi, então, reprovado no estágio probatório
e, por isso, foi demitido, sem que a administração pública tenha
observado o contraditório e a ampla defesa.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

19 A penalidade de advertência aplicada pela comissão de ética
encontra-se prevista no Código de Ética Profissional do
Servidor Público.

20 A atuação da administração pública obedeceu a todos os
princípios do processo administrativo.

21 A reprovação de Eduardo no estágio probatório, de acordo
com a lei, é hipótese de exoneração do cargo, e não de
demissão, como ocorreu na situação narrada.

22 A conduta de Eduardo — que se ausentava do trabalho e,
quando comparecia, estava embriagado — violou deveres e
vedações impostas ao servidor público pelo Código de Ética
Profissional do Servidor Público.

Ana é a servidora responsável pela aquisição de livros para
as escolas de determinado município. Em uma compra, no valor de
R$ 80.000,00, ela optou pelo procedimento licitatório na
modalidade convite. Apesar da existência de várias empresas
interessadas e aptas a fornecer os livros, foram escolhidas e
convidadas apenas duas empresas previamente cadastradas para
participar do certame. Ao final do procedimento, sem que tenha
havido, comprovadamente, dano ao erário, dolo ou má-fé de Ana,
foi contratada para o fornecimento dos livros a empresa de um
sobrinho do vice-prefeito do município. O Ministério Público, ao
tomar conhecimento dos fatos, ingressou com ação de improbidade
contra Ana, sob o argumento de que a servidora violou princípios
da administração pública.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os seguintes
itens com fundamento na Lei n.º 8.666/1993 — Lei de Licitações
e Contratos — e na Lei n.º 8.429/1992, que trata da ação de
improbidade.

23 A lei determina que, na modalidade de licitação adotada por
Ana, sejam convidadas, no mínimo, três empresas para
participar do certame.

24 Na situação apresentada, não caberia a utilização do
procedimento licitatório na modalidade concorrência.

25 Ana equivocou-se ao enquadrar a licitação na modalidade
convite, pois o valor da compra excedeu o limite estimado para
essa modalidade de contratação.

26 O Ministério Público agiu corretamente ao propor a ação de
improbidade contra Ana, pois não é necessária a comprovação
de dano ao erário, dolo ou má-fé na situação narrada.

Julgue os próximos itens com fundamento no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de Brasília (UnB).

27 São princípios que devem ser observados pela UnB a gestão
democrática, a descentralização e a racionalidade
organizacional.

28 O corpo técnico-administrativo da UnB é constituído por
servidores que exercem, além das atividades de ensino, as
atividades de apoio técnico, administrativo e operacional.

29 Das decisões adotadas nos vários níveis da administração
universitária cabe pedido de reconsideração para o próprio
órgão.

Cláudio, servidor público federal lotado na capital federal,
pediu remoção para o estado de São Paulo. O pedido foi deferido
pelo órgão ao qual ele pertence. Imediatamente, Cíntia, sua esposa,
também servidora pública federal lotada em Brasília, solicitou
remoção para acompanhar o cônjuge. O pedido de Cíntia foi
negado. Quinze dias depois da data de ciência da decisão, Cíntia
apresentou recurso, que não foi conhecido, por ter sido apresentado
fora do prazo. Diante disso, Cíntia, sem prévia autorização do chefe
imediato, se ausentou do serviço durante o expediente para auxiliar
na mudança de Cláudio.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens que se
seguem com fundamento na Lei n.º 8.112/1990 — Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Civis da União — e na Lei n.º 9.784/1999,
que dispõe sobre o processo administrativo na administração
pública federal.

30 A decisão da administração de não conhecer o recurso está
correta: quinze dias não é o prazo previsto em lei para a
apresentação de recurso.

31 A administração pública agiu corretamente ao indeferir o
pedido de remoção para acompanhar o cônjuge formulado por
Cíntia, uma vez que Cláudio foi removido no seu interesse, e
não no interesse da administração.

32 Por ter se ausentado do serviço durante o expediente e sem
prévia autorização do chefe imediato, Cíntia está sujeita à
penalidade de demissão.

Com referência à Constituição Federal de 1988 e às disposições
nela inscritas relativamente a direitos sociais e políticos,
administração pública e servidores públicos, julgue os itens
subsequentes.

33 No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para
os analfabetos, os maiores de setenta anos de idade e os
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos de idade.

34 Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência são princípios aplicáveis exclusivamente
à administração pública federal: eles não se aplicam
à administração pública dos estados, do Distrito Federal
nem dos municípios.

35 Com exceção de casos específicos previstos em lei, a
administração pública deve realizar processo de licitação para
a contratação de obras, serviços, compras e alienações.

36 Diferentemente do que ocorre com os trabalhadores da
iniciativa privada, a Constituição Federal de 1988 não assegura
ao servidor público o direito de greve nem o de livre
associação sindical.

37 A Constituição Federal de 1988 é considerada, quanto à
origem, uma Constituição promulgada, pois surgiu do trabalho
de representantes do povo eleitos com a finalidade específica
de sua elaboração: a assembleia nacional constituinte.

38 A Constituição Federal de 1988 proíbe expressamente a
diferença de salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
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Julgue os próximos itens, relativos ao sistema operacional
Windows 8, ao Microsoft Office Excel 2013 e ao programa de
navegação Microsoft Internet Explorer 11.

39 No Excel 2013, o ponto e vírgula (;) presente na fórmula
=SOMA(F10;F20) indica que todos os valores compreendidos
entre as células F10 e F20 devem ser somados.

40 Por ser considerado um navegador seguro, o Internet
Explorer 11 não permite a navegação na Internet em
computadores conectados via redes sem fio.

41 Em uma janela do sistema operacional Windows, podem-se
encontrar informações de uma imagem e de um documento de
texto, e também de um programa que esteja em execução.

42 Na tela Iniciar do Windows 8, são exibidos menus ocultos ao se
apontar com o mouse para o canto direito inferior da tela.

Acerca de sítios de busca e pesquisa na Internet, de gerenciamento
de arquivos e de aplicativos para segurança, julgue os itens
subsequentes.

43 Os arquivos ocultos são arquivos de sistemas que só podem ser
manipulados pelo Windows 8; por sua vez, os arquivos de
usuários não podem ser configurados como ocultos a fim de
evitar que usuário não autorizado os visualize.

44 A utilização de firewalls em uma rede visa impedir acesso
indevido dentro da própria rede e também acessos oriundos da
Internet.

45 Entre as funcionalidades do sítio de busca Google, encontra-se
a de permitir a pesquisa de temas de interesse em livros de
domínio público.

Aleppo, a maior cidade da Síria, tem estado no noticiário
internacional como um eixo do carrossel de terror que roda na
região, com turcos atacando curdos, tropas sírias e o Estado
Islâmico, este atacando os turcos, os curdos e tropas sírias, tropas
sírias atacando os turcos, os curdos e o Estado Islâmico, e ninguém
se entendendo.

L. F. Veríssimo. Aleppo. In: O Globo, 8/9/2016, p. 17 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto apresentado como referência inicial,
julgue os itens a seguir, a respeito do atual conflito na Síria. 

46 Um dos efeitos mais dramáticos do conflito na Síria é a fuga
em massa de seus habitantes, que buscam escapar da
devastadora destruição que assola o país.

47 Mencionado no texto, o Estado Islâmico é um grupo de
inspiração religiosa que prega a tolerância e a convivência
harmoniosa com as demais religiões.

48 A Síria está situada no Oriente Médio, uma das mais tensas
regiões do mundo contemporâneo.

49 Os ataques de origem diversa sobre o território sírio têm
poupado monumentos históricos e instalações físicas como
hospitais e escolas.

50 Acordos internacionais têm conseguido impedir a ação militar
de países de fora do Oriente Médio na guerra civil síria.

Espaço livre


