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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado
com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de
marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em
relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: AL/CE = Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; EUA = Estados Unidos da América; FMI = Fundo Monetário
Internacional; IBGE = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; IDH = índice de desenvolvimento humano; ONU = Organização
das Nações Unidas; PNUD = Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Com relação à atualidade internacional, julgue os seguintes itens.
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A crise econômica europeia levou à dissolução do Parlamento
Europeu, em dezembro de 2011.
Cristina Fernández Kirchner, após ser reeleita presidenta da
Argentina, implementou plano para aumentar os subsídios a
produtos de consumo popular, tais como alimentos, gás e
eletricidade.
O governo cubano, com o intuito de evitar que a crise
internacional atinja o país, aumentou a contratação de
funcionários pelo Estado e ampliou o número de fazendas
estatais, reduzindo as concessões a particulares.
No XXI Encontro de Cúpula Ibero-americano, realizado em
Assunção, os chefes de Estados americanos, o representante
de Portugal e o rei da Espanha assinaram um acordo
estipulando a criação, em cinco anos, da área de livre comércio
ibero-americana.
Os EUA cortaram sua contribuição financeira à Organização
das Nações Unidas para Educação e Cultura, em resposta à
aceitação da Palestina como membro pleno dessa agência da
ONU.
Em recente encontro do G-20, realizado em Cannes, ficou
decidida a reformulação do FMI e do Conselho de Segurança
da ONU, de modo que, em ambos, os países emergentes
tenham maior representatividade.
A força-tarefa marítima da missão de paz que a ONU mantém
no Líbano é comandada por contra-almirante brasileiro.
O programa da estação espacial internacional tem
prosseguimento, mesmo após a explosão do Progress, foguete
russo de suprimento, ocorrida este ano.

Acerca da atualidade brasileira, julgue os itens que se seguem.
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O governo brasileiro anunciou a compra de bônus da dívida
europeia, até o valor de US$ 20 bilhões, para contribuir com
a capitalização do programa de estabilização financeira da
Comunidade Europeia.
Dados do IBGE confirmam que o PIB do Ceará cresceu acima
da média nacional em 2010.
Para atender à demanda interna, o Brasil importou etanol
dos EUA.
Medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff
alterou os limites de três parques nacionais na Amazônia, para
viabilizar a criação dos lagos e canteiros de obras das usinas
hidrelétricas de Tabajara, Santo Antônio e Jirau, em Rondônia.
O escritor Gilberto Freyre foi o homenageado da Festa
Literária Internacional de Pernambuco, realizada em novembro
de 2011.
Em continuidade à política econômica do governo federal, o
Banco Central do Brasil anunciou, no último mês de dezembro,
elevação da taxa de juros e medidas para conter o consumo.
Segundo o PNUD, o Brasil avançou uma posição no IDH em
2011, passando para a 84.ª posição entre 187 países.

Em relação às famílias de sistemas operacionais Linux e Windows,
julgue os itens a seguir.
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No Linux, quando se trata de diretórios, os comandos gzip e tar
têm exatamente a mesma função: criar e compactar arquivos
que contêm, internamente, outros arquivos ou diretórios.
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No Windows 7, o usuário tem a liberdade para criar seus
próprios atalhos para programas, pastas ou arquivos
específicos na área de trabalho ou em qualquer outra pasta do
seu computador. Todavia, para manter a segurança, não é
possível criar atalhos para outros computadores nem para sítios
da Internet.
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Nas versões de sistemas operacionais anteriores ao Windows
7, uma seta apontando para a direita ao lado de um link ou de
item de menu tinha a função de indicar que mais opções
estavam disponíveis para essa entrada. No Windows 7, essa
funcionalidade foi expandida para criar o recurso denominado
listas de salto, no menu Iniciar.

A respeito dos ambientes Microsoft Office e BrOffice, julgue os
itens seguintes.
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Uma vantagem do PowerPoint 2010, em relação às versões
anteriores, é o suporte aos arquivos de vídeo do tipo MPEG.
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O comando navegador, no menu Editar do BrOffice.org Writer,
permite que uma página web seja aberta a partir do documento
que estiver sendo editado.
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Considere que, no BrOffice.org Calc, as planilhas 1 (Plan1) e
3 (Plan3) estejam em um mesmo arquivo e que, na célula A2 de
Plan1, se deseje fazer referência à célula D10 da Plan3. Nesse
caso, em A2, deve-se usar Plan3!D10.
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Arquivos criados e normalmente salvos no Word 2010 são
compatíveis com a versão 2007, porém, em versões anteriores,
esses arquivos não são abertos corretamente.

Com relação aos conceitos, tecnologias e serviços associados à
Internet, julgue os próximos itens.
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A URL twitter.com disponibiliza um serviço de rede social que
permite aos usuários a criação de um microblogue, no qual
podem ser postados textos de, no máximo, 140 caracteres.
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O emprego de cabos ópticos interligando as residências dos
usuários e seus provedores de Internet garante conexão via
banda larga.
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O Mozilla Thunderbird é um programa de correio eletrônico
que possibilita a implementação de filtro anti-spam adaptável.
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Em relação aos conceitos de organização, gerenciamento de
informações, arquivos e pastas, julgue os itens subsequentes.
26
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Com relação ao Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
do Ceará — Lei n.o 9.826/1974 —, julgue os próximos itens.
37

Considere a seguinte situação hipotética.
Em razão de os motivos de sua aposentadoria por invalidez
terem-se tornado insubsistentes, Jorge foi desaposentado e
reingressou no serviço público estadual.
Nessa situação, é correto afirmar que ocorreu o provimento de
cargo público sob a forma de reversão.

operacional, de programas e dos usuários, armazenados em
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É vedada a prorrogação, de ofício, de licença de servidor.

seus respectivos subdiretórios desse diretório raiz.
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O período máximo de afastamento de servidor para gozo de
licença para acompanhar seu cônjuge é de quatro anos
consecutivos.
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Caso cometa, no exercício de sua função, ato passível de
punição, estando em legítima defesa ou em estado de
necessidade, o servidor público não será responsabilizado
penalmente, mas poderá sê-lo administrativamente pelo
que cometer.
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Se um servidor estiver no exercício cumulativo de dois cargos
distintos, será facultado a ele transpor o tempo de serviço de
um para o outro cargo.
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Após a aprovação em concurso público, quando o servidor for
nomeado para cargo de classe inicial, essa nomeação será feita
em caráter efetivo.

Diretórios ou pastas são, geralmente, implementados pelos
sistemas operacionais como arquivos especiais, capazes de
agrupar arquivos.
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No diretório de trabalho, há todos os arquivos de um sistema

Em relação a segurança da informação e procedimentos de
segurança, julgue os seguintes itens.
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Worms são programas que se espalham em uma rede, criam
cópias funcionais de si mesmo e infectam outros
computadores.
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O dropbox, ferramenta de backup disponibilizada na Internet,
permite que sejam feitos backups somente do tipo diferencial.
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O adware, tipo de firewall que implementa segurança de
acesso às redes de computadores que fazem parte da Internet,
evita que essas redes sejam invadidas indevidamente.

A respeito da organização do estado do Ceará, com base em sua

Julgue os itens que se seguem, acerca do Regimento Interno
da AL/CE.
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A fiscalização da regularidade e eficiência dos procedimentos
legislativos da AL/CE é de responsabilidade da Ouvidoria
Parlamentar, podendo o ouvidor parlamentar, no exercício de
suas funções, solicitar à Mesa Diretora informações ou cópias
de documentos, devendo tal solicitação ser atendida no prazo
máximo de cinco dias úteis.
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Para que seja considerada ato definitivo e acabado, a renúncia
de membro de comissão da AL/CE deverá ser comunicada, por
escrito, ao presidente da Casa e despachada por ele.
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Em todas as sessões solenes da AL/CE é obrigatória a
execução do Hino do Estado do Ceará.
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Para as matérias em regime de urgência que forem submetidas
às comissões da AL/CE, os relatores deverão ser nomeados
no prazo de quarenta e oito horas.

necessário que, além do fato determinado, haja requerimento
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À AL/CE é vedado funcionar fora de sua sede.

de um terço dos seus membros, que poderão promover a
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As comissões da AL/CE serão permanentes ou temporárias,
devendo ser constituídas com finalidades especiais ou de
representação. Além dos membros dessas comissões, os
deputados que não as integrarem, mas participarem das suas
discussões, terão direito a voto.

Constituição estadual, julgue os itens a seguir.
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Conforme disposto no referido texto legal, o estado do Ceará,
em caráter concorrente, participará da legislação sobre
direito civil.
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Os bens do estado do Ceará incluem a dívida ativa proveniente
de receita não arrecadada.

Ainda de acordo com a Constituição do Estado do Ceará, julgue os
itens seguintes, a respeito da organização dos poderes estaduais.
33

Para a AL/CE criar comissão parlamentar de inquérito é

responsabilidade civil dos infratores.
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Os juízes de direito que estiverem no primeiro ano de exercício
da magistratura poderão perder seus cargos por deliberação do
Tribunal de Justiça do Estado.
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Para que o governador do estado seja afastado de suas funções
devido ao cometimento de crime comum, é necessário que,

Acerca do Plano de Cargos e Carreiras e do Quadro de Pessoal
do Poder Legislativo, julgue os itens a seguir à luz da Lei
n.º 12.075/1993.
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Para integrarem comissões técnicas de assessoramento dos
deputados, os servidores da AL/CE deverão ter formação
superior e específica e se submeterem a prova seletiva interna,
após o que serão selecionados dois para cada comissão.
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A progressão de servidor da AL/CE ocorrerá anualmente no
mês de dezembro, devendo a Casa Legislativa conceder a
progressão a 30% dos servidores de cada classe, em todas
as carreiras.

depois de instaurado processo pela AL/CE, a acusação seja
acolhida por dois terços dos seus membros.
36

O Poder Legislativo tem assegurados, pelo menos, 3% da
receita estadual, sendo-lhe assegurada autonomia financeira e
administrativa.
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