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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Os números mais recentes divulgados pela Associação1

dos Fabricantes de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ)

demonstram que, mês a mês, recua nos investimentos a

participação dos produtos fabricados no país. Desde 2009, a4

fatia da produção local recua sistematicamente. Em setembro,

os importados representaram 66% da demanda. Em 2007,

quando a desindustrialização se acentuava na economia7

brasileira, o índice já era elevado, mas não tanto (52%).

As vendas do setor, contudo, voltaram a crescer desde

a criação de uma linha de crédito subsidiado do BNDES ao10

custo de 3% ao ano. No acumulado entre janeiro e setembro de

2013, a demanda cresceu 7,1% na comparação com o mesmo

período de 2012. E o segmento fechará 2013 com um déficit13

comercial de cerca de 20 bilhões de dólares.

“O setor passa por uma desindustrialização que

podemos chamar de silenciosa”, diz o diretor da ABIMAQ.16

A classificação teria a ver com o fato de o faturamento e o

nível de empregos das empresas do setor terem-se mantido

relativamente estáveis, à medida que as fabricantes, a partir dos19

anos 90 do século passado, tornavam-se principalmente

montadoras de itens importados. “A indústria de

eletrodomésticos é pro forma, pois, na verdade, é importadora.22

Isso ocorre em todos os segmentos da indústria de

transformação e, com certeza, no setor de bens de capital.”.

Só na aparência. In: CartaCapital, 6/11/2013, p. 56-7 (com adaptações). 

Com relação a aspectos linguísticos e aos sentidos do texto acima,

julgue os itens a seguir.

1 No trecho ‘que podemos chamar de silenciosa’ (R.15-16), o

termo ‘de silenciosa’ denota uma qualidade atribuída ao

complemento direto da forma verbal ‘chamar’, função exercida

pelo pronome ‘que’.

2 O emprego do acento gráfico nos vocábulos “índice” e

“período” justifica-se com base na mesma regra de acentuação

gráfica.

3 No trecho “à medida que as fabricantes, a partir dos anos 90 

do século passado, tornavam-se principalmente montadoras de

itens importados” (R.19-21), a expressão “à medida que”

introduz uma oração que exprime ideia de conformidade. 

4 Nos trechos ‘pois, na verdade, é importadora’ (R.22) e ‘e, com

certeza, no setor de bens de capital’ (R.24), as vírgulas foram

empregadas para isolar apostos explicativos.

5 Conclui-se do texto que o faturamento e o nível de emprego

das empresas brasileiras não refletem a desindustrialização

sistemática que ocorre no país desde 2009.

6 Seriam mantidos o sentido do texto e a correção gramatical

caso o termo “contudo” (R.9) fosse substituído por todavia.

Para o observador externo, pode parecer pura1

preguiça. No entanto, o ato de sonhar acordado relaciona-se ao
desenvolvimento da autoconsciência e da criatividade, à
capacidade de planejamento e de improvisação, à possibilidade4

de reflexão profunda sobre as experiências cotidianas e ainda
ao raciocínio moral. A aparência pode ser de devaneio sem
rumo, porém o cérebro pode estar operando um processo7

neurológico complexo, sofisticado e produtivo.
O autor inglês Neil Gaiman, autor de romances, livros

e quadrinhos, declarou recentemente, em uma palestra, que o10

nosso futuro depende de livrarias, da leitura e da capacidade de
sonhar acordado. O autor iniciou sua palestra mencionando que
a próspera indústria norte-americana de construção de prisões13

usa como variável para a previsão da demanda (necessidades
futuras de celas) o percentual de crianças com dez e onze anos
incapazes de ler. Para ele, temos a obrigação de sonhar16

acordados e usar a imaginação. Essas atividades nos fazem
criar mundos alternativos, que nos permitem construir o futuro.

No mundo do trabalho, a atividade de sonhar acordado19

já teve dias melhores. Muitas organizações contemporâneas
declaram amor incondicional pela criatividade e pela inovação.
Paradoxalmente, continuam a refrear, disciplinar ou expelir22

seus sonhadores. Eles resistem como podem, sonhando
acordados para enfrentar o tédio no trabalho. A Revolução
Industrial e a ascensão das linhas de montagem sepultaram a25

criatividade e exilaram os sonhadores.

Faz bem sonhar acordado. In: CartaCapital, 13/11/2013, p. 60 (com adaptações). 

No que se se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto
acima, julgue os próximos itens.

7 O emprego do sinal indicativo de crase em “à capacidade”
(R.3-4) e “à possibilidade” (R.4) justifica-se pela regência da
forma verbal “relaciona-se” (R.2) e pela presença de artigo
definido feminino.

8 No trecho “a obrigação de sonhar” (R.16), a correção
gramatical seria mantida se a preposição “de” fosse substituída
por em.

9 Sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido original do
texto, poderia ser inserida a expressão do modo ou a expressão

da maneira imediatamente após a forma verbal “resistem”
(R.23).

10 Depreende-se da argumentação do autor que a preguiça
humana é essencialmente responsável por processos mentais
elaborados e, por isso, constitui a principal característica do
trabalhador moderno. 

11 Infere-se do texto que, nos últimos anos, a sociedade tem-se
tornado mais violenta devido à valorização de trabalhos nos
quais predominam o conhecimento científico e o tecnológico. 
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Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa1

metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de

“operário” e sim de “metalúrgico”. Macabéa ficava contente

com a posição social dele porque também tinha orgulho de ser4

datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo.

Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. “Metalúrgico e

datilógrafa” formavam um casal de classe. A tarefa de7

Olímpico tinha o gosto que se sente quando se fuma um cigarro

acendendo-o do lado errado, na ponta da cortiça. O trabalho

consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de10

cima da máquina para colocá-las embaixo, sobre uma placa

deslizante. Nunca se perguntara por que colocava a barra

embaixo. A vida não lhe era má e ele até economizava um13

pouco de dinheiro: dormia de graça numa guarita em obras de

demolição por camaradagem do vigia.

Clarice Lispector. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 45.

Tendo como referência o texto acima, julgue os itens que se

seguem.

12 O sentido original do texto e a sua clareza seriam mantidos

caso o pronome “dele” (R.4) fosse substituído por sua.

13 No trecho “porque também tinha orgulho de ser datilógrafa”

(R.4-5), seriam mantidos a correção gramatical e o sentido

original do texto se o termo “porque” fosse substituído pelo

vocábulo porquanto.

14 O sentido original do texto seria mantido caso fosse inserida

vírgula imediatamente antes do pronome “que”, em “pegar

barras de metal que vinham deslizando” (R.10).

15 No texto, a oração “que ele não se chamava de ‘operário’ e sim

de ‘metalúrgico’” (R.2-3) e a expressão “um pouco de dinheiro”

(R.13-14) exercem a mesma função sintática.

De acordo com as disposições do Manual de Redação da

Presidência da República (MRPR), julgue os itens seguintes.

16 As comunicações assinadas pelo ministro titular do MDIC
devem trazer o nome e o cargo, abaixo do local de assinatura,
conforme o modelo a seguir.

(espaço para assinatura)

NOME

Ministro de Estado do Desenvolvimento
Indústria e Comércio Exterior

17 Para comunicação entre unidades administrativas do MDIC, há

dois expedientes do padrão ofício indicados: o memorando, em

caso de assuntos urgentes; ou o ofício, quando se tratar de

exposição de projetos, ideias e diretrizes.

18 Caso o ministro titular do MDIC queira informar o presidente

da República acerca de assunto relacionado ao comércio

exterior, deverá fazê-lo por meio da exposição de motivos, a

qual obedece às orientações do padrão ofício e é emitida

obrigatoriamente com formulário de anexo.

Acerca das características fundamentais da redação oficial

apresentadas no MRPR, julgue os itens subsequentes.

19 A formalidade das comunicações oficiais não se limita ao

emprego adequado dos pronomes de tratamento, devendo-se

observar, também, a polidez, a civilidade e a obediência às

regras de impessoalidade e ao padrão culto da linguagem.

20 Redigir um documento oficial com a norma padrão da língua

portuguesa não significa utilizar linguagem rebuscada ou

termos técnicos restritos a um determinado grupo social. O uso

da norma padrão visa conferir impessoalidade às comunicações

oficiais e informar com o máximo de clareza e concisão. 

Julgue os próximos itens, relativos ao sistema operacional Windows

e ao aplicativo Microsoft PowerPoint.

21 Para se incluir um arquivo de vídeo no formato MPEG em uma

apresentação em elaboração no PowerPoint 2010, é necessário

converter o arquivo para o formato AVI ou WMV.

22 No Windows 7, ao se colocar o computador no estado de

hibernação, os arquivos abertos são salvos e o computador é

desligado como forma de economizar energia.

Julgue os itens a seguir, referentes a programas de navegação,

programas de correio eletrônico e sítios de busca e pesquisa na

Internet.

23 A pesquisa pelo termo intitle “cloud” feita no Google retorna

todas as páginas que contenham a palavra cloud em sua URL.

24 Apesar de o Mozilla Firefox apresentar alguns motores de

busca disponíveis para o usuário, é possível incluir novos

motores de busca disponibilizados por sítios na Web.

25 Ao utilizar o Mozilla Thunderbird como ferramenta de correio

eletrônico, o usuário pode manter uma pasta Inbox

compartilhada entre todas as suas contas de correio eletrônico.

Com referência à organização e gerenciamento de arquivos e à

segurança da informação, julgue os itens subsecutivos.

26 O comprometimento do desempenho de uma rede local de

computadores pode ser consequência da infecção por um

worm.

27 Os antivírus, além da sua finalidade de detectar e exterminar

vírus de computadores, algumas vezes podem ser usados no

combate a spywares.

28 A definição e a execução de procedimentos regulares e

periódicos de becape dos dados de um computador garante a

disponibilidade desses dados após eventuais ocorrências de

desastres relacionados a defeitos tanto de hardware quanto de

software.
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Lúcio, Breno, Cláudia e Denise abriram a loja virtual Lik,

para a qual, no ato de abertura, Lúcio contribuiu com R$ 10.000,00;

Breno, com R$ 15.000,00; Cláudia, com R$ 12.000,00; e Denise,

com R$ 13.000,00. Os lucros obtidos por essa loja serão

distribuídos de forma diretamente proporcional à participação

financeira de cada um dos sócios no ato de abertura da loja.

A partir dessas informações, julgue os itens a seguir.

29 Caso o volume de cada unidade de determinado produto

vendido pela loja Lik seja de 1.800 cm3, então, se 200 unidades

desse produto forem acondicionadas em uma única

embalagem, o volume dessa embalagem será inferior a 0,3 m3. 

30 Se, diariamente, o valor em reais das vendas da loja Lik for

sempre a solução da inequação x2 ! 700x + 120.000 # 0, então

o valor diário das vendas poderá ultrapassar R$ 500,00.

31 Considerando que y = 100x + 150 e y = 50x + 1.150 sejam,

respectivamente, as quantidades de clientes do sexo masculino

e do sexo feminino que compram na loja Lik, em que x $ 1

seja a quantidade de semanas após a inauguração da loja, então

a quantidade de clientes do sexo masculino ultrapassará a

quantidade de clientes do sexo feminino antes de seis meses de

funcionamento da loja.

32 Se M for a quantidade média de acessos por minuto ao sítio

eletrônico da loja Lik e M 2 = 0,8, então M será um número

irracional menor que 0,8.

33 Se, no final do primeiro mês, 65% do valor das vendas for

destinado ao pagamento dos fornecedores, 60% do restante

for destinado ao pagamento de impostos e de aluguel, e se,

após essas despesas, o valor restante no caixa for igual a

R$ 10.500,00, então o valor recebido pelas vendas no primeiro

mês será superior a R$ 70.000,00.

34 Se o lucro obtido ao final de determinado mês for igual a

R$ 7.000,00, então a parcela de Cláudia no lucro será superior

a R$ 1.700,00 nesse mês.

A respeito de proporções e regra de três, julgue os próximos itens.

35 Se 8 alfaiates que trabalham em um mesmo ritmo

confeccionarem 36 blusas em 9 horas de trabalho, então 10

alfaiates, com a mesma produtividade dos outros 8,

confeccionarão, em 8 horas de trabalho, mais de 45 blusas.

36 Caso toda a produção de uma fábrica seja destinada aos

públicos infantil, jovem e adulto, de modo que as porcentagens

da produção destinadas a cada um desses públicos sejam

inversamente proporcionais, respectivamente, aos números

2, 3 e 6, então mais de 30% da produção dessa fábrica

destinar-se-á ao público jovem.

RASCUNHO
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Com relação aos sistemas de equações lineares e às funções de 1.º
e de 2.° graus, julgue os itens que se seguem.

37 Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem, conjuntamente, 50
camisetas em uma semana; se a soma das quantidades
confeccionadas por Aldo e Júlia for 2 unidades a mais que o
dobro da quantidade confeccionada por Pedro; e se a
quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a menos
que a quantidade confeccionada por Júlia, então Pedro
confeccionará, nessa semana, mais de 15 camisetas.

38 Caso a quantidade diária de camisetas produzidas por uma
indústria entre x ! 1 e x horas do dia seja expressa por
f(x) = ! 4x2 + 100x ! 400, em que 7 # x # 18, então a
quantidade máxima de camisetas produzida por essa indústria
ocorrerá entre 13 e 14 horas.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) fechou, em
Bali, o primeiro acordo em quase vinte anos e, com isso, evitou
que a Europa e os Estados Unidos da América se lançassem apenas
em negociações regionais sem a participação dos países emergentes.
O entendimento abre caminho para a injeção de 1 trilhão de dólares
na economia mundial ao desbloquear processos aduaneiros.
Segundo economistas, também deve criar 21 milhões de postos de
trabalho.

O Estado de S.Paulo, 8/12/2013, capa (com adaptações).

Considerando o texto acima e os múltiplos aspectos que ele suscita,
julgue os itens seguintes.

39 É correto inferir que acordos semelhantes àquele mencionado
no texto geram resultado paradoxal: ao mesmo tempo em que
estimulam as iniciativas regionais, prenunciam a falência de
blocos econômicos, como o MERCOSUL, o NAFTA e a
União Europeia.

40 O comércio internacional é peça-chave na economia
globalizada dos dias de hoje, de modo que obstáculos diversos
interpostos a sua plena realização trazem, em geral, resultados
negativos para os países, especialmente em relação a aspectos
econômicos e sociais.

41 Para os analistas e agentes econômicos, a inexistência de um
órgão multilateral que estabeleça normas consensualmente
aceitas para regular o comércio global, zelando por sua
execução, é a causa principal das desavenças generalizadas que
impedem o pleno desenvolvimento dos mercados mundiais.

42 O acordo a que o texto se refere, além de conferir credibilidade
à OMC, foi amplamente entendido como expressiva vitória do
atual diretor da instituição, o brasileiro Roberto Azevedo.

O Leste da China está sofrendo com a mais grave poluição
do ar em décadas. Na cidade de Nanquim, escolas foram forçadas
a cancelar aulas e o horizonte de Xangai foi encoberto por uma
névoa acre. Esse episódio é um aviso de que nenhuma parte do país
está imune aos perigos da poluição.

O Globo, caderno Amanhã, 10/12/2013, p. 7 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando a amplitude do tema que ele focaliza, julgue os itens
de 43 a 45.

43 A China, importante economia emergente no cenário mundial
contemporâneo, é um modelo de desenvolvimento altamente
sofisticado, no qual a tecnologia avançada minimiza os efeitos
da produção sobre o meio ambiente.

44 A poluição atmosférica é um dos mais graves problemas do
mundo contemporâneo e, caso nada seja feito para reduzi-la ou
impedir sua expansão, colocará em risco a própria
sobrevivência no planeta.

45 A emissão de gases poluentes na atmosfera, como os
resultantes da queima de combustíveis fósseis, contribui
decisivamente para as alterações climáticas com as quais o
mundo contemporâneo vem convivendo há algum tempo.

No que se refere à ética no serviço público, julgue os itens
seguintes.

46 O Decreto n.o 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal) impõe aos
servidores públicos o dever de, em suas atividades, privilegiar
a perfeição em detrimento da rapidez.

47 O exercício da autoridade pública está condicionado não
apenas pela observância das formalidades legais e do dever de
evitar violações expressas em lei, mas também pela
necessidade de orientar o agir para os fins e interesses
públicos.

48 Aos servidores públicos em exercício de funções diplomáticas
é permitido o recebimento de presentes ofertados por
autoridades estrangeiras.

49 O servidor público pode omitir a verdade sempre que isso for
solicitado por pessoa interessada ou beneficiar a administração
pública.

50 É vedado às autoridades públicas a participação em conselhos
de administração e fiscal de empresas privadas,
independentemente de a União ser ou não uma de suas
acionistas.

RASCUNHO
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