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Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que
cada um deles esteja vinculado, 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.
No(s) item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação
hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
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.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Esta é uma declaração de amor: amo a língua
portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não
foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência
é a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro
pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la
numa linguagem de sentimento e de “alerteza”. E de amor.
A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem
escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas
e das pessoas a primeira capa de superficialismo.
Às vezes ela reage diante de um pensamento mais
complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma
frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada
num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente,
às vezes a galope.
Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao
máximo nas minhas mãos. E esse desejo todos os que
escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram
para nos dar para sempre uma herança de língua já feita.
Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo
do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.
Essas dificuldades nós as temos. Mas não falei
do encantamento de lidar com uma língua que não foi
aprofundada. O que recebi de herança não me chega.
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Clarice Lispector. Declaração de amor. In: Crônicas para jovens:
de escrita e vida. Rio de Janeiro: Rocco Digital, p. 11 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e aos aspectos
linguísticos do texto precedente.
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Sem alteração dos sentidos e da coesão do texto, o primeiro
período do primeiro parágrafo poderia ser reescrito
da seguinte maneira: Esta é minha declaração de amor
à língua portuguesa.
Com o emprego do termo “pontapé” (R.5), a autora dá
a entender que a língua portuguesa às vezes resiste
furiosamente às tentativas de ser domesticada.
No período em que aparece, o termo “tirando” (R.8) introduz
o modo peculiar como alguns escritores desenvolvem
o seu ofício.
O vocábulo “ela” (R.10) retoma o trecho “a primeira capa de
superficialismo” (R.9).
No primeiro período do terceiro parágrafo, há uma
ambiguidade que poderia ser corretamente eliminada com
a substituição da preposição a, presente na contração
“ao” (R.15), pela preposição em — no —, sem alteração
dos sentidos originais do texto.
Depreende-se do texto, sobretudo da afirmação “O que recebi
de herança não me chega” (R.23), que uma das dificuldades
encontradas pela autora no manejo da língua portuguesa
é o fato de ela não dispor de acesso adequado a todos
os textos já escritos nesse idioma.
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Em um momento no qual a presença da inteligência
artificial na vida cotidiana frequentemente gera medo
e paranoia na mesma proporção em que fascina, pode ser
mesmo assustador descobrir que 99% de todas as traduções
são feitas, atualmente, com o auxílio de máquinas.
A informação consta do mais recente relatório de uma
organização dedicada a fazer avançar o uso do computador
nessa atividade, que, particularmente em sua vertente
literária, pleiteia para si o status de arte — ou, no mínimo,
de processo criativo.
“A cada dia do ano de 2016, mais de 250 bilhões
de palavras foram traduzidas por máquinas”, contabiliza
o estudo. É um cenário devastador para os tradutores
profissionais. E, de fato, muitos foram dispensados ao longo
das últimas décadas, exceto um punhado de privilegiados,
pois aquilo de que ainda não se tem notícia é que algum
romance, conto ou poema tenha sido traduzido inteira e,
sobretudo, satisfatoriamente por algoritmos.
Uma primeira e boa razão para isso é que
até a menos sofisticada das recriações de uma língua a outra
não se faz palavra por palavra. É curioso que o tal relatório
venha nos contar hiperbolicamente as vantagens do
computador com base nessa falsa medida de eficiência.
O espantoso avanço das máquinas sobre o engenho
humano nessa área só começou, precisamente, quando seus
desenvolvedores perceberam que a linguagem humana
transcende o nível lexical: ela é sempre texto — uma interação
verbal com um fim específico — e, principalmente, contexto.
Christian Schwartz. Avanço da tradução por máquinas gera debate sobre papel de
humanos na tarefa. Internet: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima> (com adaptações).

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto
antecedente, julgue os itens seguintes.
7
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Sem alteração do seu sentido original e da sua correção
gramatical, o primeiro parágrafo do texto poderia ser assim
reescrito: Descobrir que, hoje, quase todas as traduções
são feitas com a ajuda de máquinas pode assustar, na medida
em que vivemos tempos nos quais nos sentimos
amedrontados e paranoicos, mas também fascinados,
pela presença da inteligência artificial no dia-a-dia.
O termo “atividade” (R.8) refere-se apenas à tradução feita
com a ajuda de máquinas.
O texto apresenta elementos textuais característicos
das tipologias expositiva e argumentativa.
Infere-se do terceiro parágrafo do texto que foram poucos
os profissionais tradutores de textos literários que perderam
seus empregos e oportunidades de trabalho em razão
da utilização de tradutores automatizados.
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A correção e os sentidos do texto seriam preservados caso
o trecho “até a menos sofisticada das recriações de uma
língua a outra não se faz palavra por palavra” (R. 20 e 21)
fosse reescrito da seguinte maneira: não se traduz palavra
por palavra nem mesmo os textos mais simples.
O emprego do advérbio “precisamente” (R.25) enfatiza o nexo
causal entre o avanço da qualidade da tradução feita por
computadores e a percepção de seus desenvolvedores de que
uma língua não é feita apenas de conjuntos de palavras.
Na farmácia, presencio uma cena curiosa, mas
não rara: balconista e cliente tentam, inutilmente, decifrar
o nome de um medicamento na receita médica. Depois
de várias hipóteses, acabam desistindo. O resignado senhor
que porta a receita diz que vai telefonar ao seu médico
e voltar mais tarde. “Letra de doutor”, suspira o balconista,
com compreensível resignação. Letra de médico já se
tornou sinônimo de hieróglifo.
Exercício de caligrafia saiu de moda, mas todos
os alunos sabem que devem escrever de modo legível
para conquistar a boa vontade dos professores. A letra dos
médicos, portanto, é produto de uma evolução, de uma
transformação. Mas que fatores estariam em jogo atrás delas?
Que eu saiba, o assunto ainda não foi objeto de
uma tese de doutorado, mas podemos tentar algumas
explicações. A primeira, mais óbvia (e mais ressentida),
atribui os garranchos médicos a um mecanismo de poder.
Doutor não precisa se fazer entender: são os outros,
os seres humanos comuns, que têm de se familiarizar com
a caligrafia médica.
Pode ser isso, mas acho que não é só isso. Há outros
componentes: a urgência, por exemplo. Um doutor que
atende dezenas de pacientes num movimentado ambulatório
de hospital não pode mesmo caprichar na letra. Receita
é uma coisa que ele deve fornecer — nenhum paciente
se considerará acolhido se não levar uma receita. A receita
satisfaz a voracidade de nossa cultura pelo remédio, e está
envolta numa aura mística: é como se o doutor, por meio dela,
acompanhasse o paciente. Mágica ou não, a receita é,
muitas vezes, fornecida às pressas; daí a ilegibilidade.
Há um terceiro aspecto, mais obscuro e delicado.
É a relação ambivalente do médico com aquilo que ele
receita — a sua dúvida quanto à eficácia dos medicamentos.
Os velhos doutores sabem que a luta contra uma doença não
se apoia em certezas, mas sim em tentativas: na medicina,
“sempre” e “nunca” são palavras proibidas. Daí a dúvida,
daí a ansiedade da dúvida, da qual o doutor se livra pela
escrita rápida. E pouco legível.
Moacyr Scliar. Letra de médico. In: A face oculta. Porto
Alegre: Artes e Ofícios, 2001, p. 23-5 (com adaptações).
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forma irônica no período seguinte: “Doutor não precisa se
fazer entender: são os outros, os seres humanos comuns, que
têm de se familiarizar com a caligrafia médica” (R. 18 a 20).
17
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Infere-se do texto que, pelo emprego do adjetivo
“compreensível” (R.7), o narrador transmite sua opinião, o que
se confirma pela ponderação exposta no último período do
primeiro parágrafo.
Depreende-se da narrativa apresentada no primeiro parágrafo
que o cliente desiste de comprar o medicamento naquela
farmácia porque o balconista não consegue compreender o
texto da receita médica.
A expressão “para conquistar” (R.11) foi empregada no texto
com o mesmo sentido de a fim de que obtenham.

Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto,
a oração “A receita satisfaz a voracidade de nossa cultura pelo
remédio” (R. 26 e 27) poderia ser reescrita da seguinte maneira:
A receita atende à avidez da nossa cultura pelo remédio.
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Na linha 37, o vocábulo “daí” remete a “dúvida”.

Com base nas Normas para Padronização de Documentos da
Universidade de Brasília (NPD/UnB), julgue os itens a seguir,
acerca de aspectos gerais da redação oficial.
19

Memorando emitido pelo vice-reitor e destinado à reitora deve
utilizar o endereçamento À Sua Magnificência, assim como
a forma de tratamento Vossa Magnificência, e ser concluído
com a saudação Respeitosamente.

20

Parte obrigatória de toda resolução oficial, a ementa deverá
explicitar, de modo resumido, o objeto do instrumento
normativo em questão.
José, servidor público federal estável, praticou, no ano

de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício
das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário.
Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar,
no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao
ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.
Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos
do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,
da Lei n.º 8.429/1992 e os princípios e normas de ética
do servidor público,
21

o ato de improbidade praticado por José teve natureza dolosa,
uma vez que não se admite conduta culposa para a
configuração de ato administrativo que gere prejuízo ao erário.

22

com a demissão de José, ocorreu a vacância do cargo
público que ele ocupava, sendo possível, por interesse

Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto
anteriormente apresentado, julgue os itens subsequentes.
13

Citado na linha 17, o “mecanismo de poder” é explicado de

da administração, a redistribuição do cargo vago para outro
órgão do mesmo poder.
23

José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade
administrativa que praticou nas esferas civil e penal,
uma vez que já foi apenado administrativamente.

24

em razão de sua conduta, José atentou contra os princípios
da moralidade e da legalidade, além de não ter cumprido
seu dever fundamental de, como servidor público, ser probo,
reto, leal e justo.
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À luz das Leis n.º 8.666/1993 e n.º 10.520/2002, que dispõem

Acerca

sobre licitações e contratos da administração pública, julgue

de proventos da aposentadoria e da remuneração de outro cargo

os itens a seguir.

público, julgue os seguintes itens.

25

Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão

32

e pregão são modalidades de licitação.
26

33

de preferência por produto ou serviço, em respeito ao
os participantes.
Leonardo foi aprovado em concurso público para
da

Fundação

Universidade

de Brasília (FUB), tendo tomado posse e entrado em exercício
no ano de 2011. Em 2017, ele foi eleito para representar
os servidores técnico-administrativos da FUB como membro
do Conselho Universitário da Administração Superior da
Universidade de Brasília. Por ter obtido excelente resultado
no programa de avaliação de desempenho, Leonardo teve seu

Nessa situação hipotética, conforme as disposições do Estatuto
e Regimento Geral da Universidade de Brasília e do Plano

É

a

percepção

simultânea

de

proventos

em concurso para cargo público de nível médio não especializado,
com carga horária semanal de vinte horas, que deve ser cumprida
no turno matutino.
Nessa situação hipotética,
34

Leonardo poderá compor o referido conselho, como
dos

servidores

técnico-administrativos,

não seja especializado.
Acerca de temas diversos da atualidade, julgue os próximos itens.
35

sempre se manteve estável e livre de interferências políticas.
36

e garantias fundamentais e de servidores públicos, julgue

de Goiás e de Minas Gerais.
37

diversos temas de interesse da sociedade, a Constituição

38

Situação hipotética: Meire, servidora pública de sessenta anos
de idade, vinculada a regime próprio de previdência,

das

relações

internacionais

No Brasil, o significativo crescimento da produção de grãos
do planeta.

39

Atualmente, o massivo investimento em ciência e tecnologia
tem feito o setor secundário do Brasil desempenhar papel
de grande destaque no produto interno bruto nacional,
que, atualmente, está entre os dez maiores do mundo.

40

O Brexit, que preparou a saída do Reino Unido da União
Europeia, foi finalizado dentro da normalidade democrática.

41

A parceria de países da América Latina com a China faz
parte da geopolítica de aumento da influência desse país

cumpriu quinze anos de efetivo exercício no serviço público,

asiático no cenário internacional.

tendo, nos últimos cinco anos, trabalhado no cargo efetivo
em que pretende requerer aposentadoria. Assertiva: Nesse

econômico

fez que o país se tornasse o segundo maior produtor de soja

A ampla defesa e o contraditório são princípios constitucionais
tanto ao cidadão em geral quanto aos servidores públicos.

contexto

de commodities.

Federal de 1988 é classificada como sintética.
fundamentais decorrentes do devido processo legal aplicáveis

No

contemporâneas, o Brasil se destaca na produção e exportação

os seguintes itens.
Por conter, de forma sucinta, normas que tratam dos mais

Brasília, como importante cidade administrativa e sede do
poder federal, influencia diretamente municípios dos estados

progressão por capacitação profissional.
Acerca de classificação constitucional, de princípios, direitos

Embora tenha sido criada em um momento de instabilidade
política no âmbito federal, a Universidade de Brasília

a pelo menos cinco anos exercendo efetivamente seu cargo.
o desenvolvimento de Leonardo na carreira se deu em razão de

Pedro poderá acumular os dois cargos públicos, mesmo
que o cargo de nível médio para o qual ele foi aprovado

por ter sido eleito e atender ao requisito temporal de estar

31

permitida

de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, foi aprovado

de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação,

30

público,

Pedro, que é servidor público ocupante de cargo

subsequente ao de quando entrou no exercício do cargo.

29

servidor

de aposentadoria e de remuneração de cargo em comissão.

padrão de vencimento passado para o nível imediatamente

28

por

de professor de rede estadual de ensino público e trabalha

técnico-administrativo

representante

simultânea,

É possível perceber de forma simultânea proventos

princípio constitucional da isonomia — igualdade de todos

27

percepção

de aposentadoria e remuneração de cargo eletivo.

No processo licitatório, é vedado que se estabeleça margem

cargo

de

42

A retirada dos Estados Unidos da América do acordo

caso, Meire poderá aposentar-se voluntariamente com

nuclear com o Irã tem influência direta na geopolítica

proventos integrais em razão da idade.

do Oriente Médio.
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Julgue os itens a seguir, a respeito do sistema operacional
Windows 8, da manipulação de arquivos e pastas e do Microsoft
Word 2010.
43

No Windows 8, para informar as credenciais que permitem
fazer logon no sistema, o usuário deverá antes desbloquear
uma tela que é exibida antes da tela de logon.

44

No Windows 8, alguns recursos estão disponíveis por meio de
entradas ocultas guardadas nos cantos do ambiente; um
exemplo de entrada oculta é a barra Charms.

45

No ambiente Windows 8, as pastas, diferentemente dos
arquivos, não podem ser recortadas, podendo apenas ser
copiadas ou excluídas.

46

No Word 2010, por meio do botão Pincel de Formatação,
é possível somente copiar a formatação de texto selecionado,
já que esse botão não copia a formatação de estruturas como
parágrafos, tabelas etc.

Julgue os itens seguintes, relativos ao programa de navegação
Internet Explorer 11 e aos mecanismos de busca avançada no
Google.
47

Se, em uma sessão, a página inicial do Internet Explorer 11 for
alterada, ela somente aparecerá novamente quando se abrir
uma nova sessão de navegação ou janela e se clicar o botão
Início —

atalho
48

— ou, ainda, se forem usadas as teclas de

¦ ²
+

.

No Internet Explorer 11, o recurso de salvar senhas não
é ativado por padrão; caso se deseje ativá-lo, deve-se
realizar o seguinte procedimento: clicar o botão Ferramentas
—

—, escolher Opções da Internet e, na lista

disponibilizada, clicar a opção Salvar Senhas.
49

Na realização de pesquisa por meio do Google, o uso do termo
info:www.unb.br permite a obtenção de detalhes sobre o

sítio eletrônico da UnB.
50

O mecanismo de busca do Google permite encontrar imagens
com base em diversos filtros, como, por exemplo, o tamanho
e o tipo da imagem; contudo, não é possível pesquisar imagens
por meio de sua(s) cor(es).

Espaço livre

