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•

Cada item 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.
Nos itens constituídos pela estrutura Situação Hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética
devem 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 II

TEXTO I
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A sustentabilidade entrou, de forma definitiva, na
agenda de debates da sociedade. Um exemplo significativo diz
respeito à importância que a sustentabilidade corporativa
ganhou nos últimos anos. De conceito vago, tornou-se
imperativo para o sucesso das empresas, que precisam, cada
vez mais, entregar valor, e não apenas mercadorias, à
sociedade.
A sustentabilidade, apesar de intangível, sem
existência física, é hoje valor essencial, que se converte em
ativo e vantagem competitiva no mundo dos negócios. A
sustentabilidade corporativa requer negócios amparados em
boas práticas de governança e em benefícios sociais e
ambientais, o que influencia os ganhos econômicos, a
competitividade e o sucesso das organizações.
O interesse pela sustentabilidade fortalece-se
na medida em que a sociedade se dá conta dos limites do
modelo de desenvolvimento dependente de recursos não
renováveis, no contexto de mudança paulatina dos anseios da
sociedade, da busca de segurança energética e de novas
possibilidades de produção. Como a população cresce em
número e em capacidade de consumo, também aumenta o
desejo de que a economia utilize mais recursos de base
biológica, recicláveis e renováveis, logo, mais sustentáveis —
e essa é a base da bioeconomia.
Maurício Antônio Lopes. O Brasil na bioeconomia. In: Correio
Braziliense. Caderno Política, 14/6/2015, p. 13 (com adaptações).
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Ana Dubeux. Universidade além da fronteira regional. In: Correio
Braziliense. Caderno Economia, 14/6/2015, p. 12 (com adaptações).

Com relação ao texto I, julgue os próximos itens.
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O vocábulo “logo” (R.23), por indicar conclusão de ideia
anterior, poderia ser substituído pela expressão por
conseguinte, o que manteria a correção gramatical e a
coerência textual.
No trecho “A sustentabilidade (...) ambientais” (R.10 a 13),
para expressar um fato ocorrido em momento anterior ao atual,
que foi totalmente terminado, a forma verbal “requer” deveria
ser substituída por requereu. Nesse caso, mesmo após a
alteração do tempo verbal, a referência à pessoa do discurso
seria mantida.
Infere-se do texto que o paradigma estabelecido pela
bioeconomia vai ao encontro do modelo de desenvolvimento
econômico dependente de recursos não renováveis.
Na linha 6, o termo “mercadorias” foi empregado em
substituição ao termo “valor” como recurso coesivo para que
se evite a repetição de termos e se mantenha o sistema de
referências da oração que integram.
Sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido original do
texto, a expressão “na medida em que” (R.16) poderia ser
substituída por à medida que.

Constitui alento a informação de que sete
universidades brasileiras figuram entre as doze melhores da
América Latina. Duas ocupam o pódio: em primeiro lugar, está
a Universidade de São Paulo (USP); em segundo, a
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A
Universidade de Brasília (UnB) ocupa a décima posição,
seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Elaborada pela Quacquarelli Symonds (QS), entre 400
instituições, a pesquisa leva em consideração sete critérios,
dois dos quais têm peso maior: reputação acadêmica e
reconhecimento no mercado de trabalho. Os demais — relação
entre número de funcionários e alunos, citações na Internet,
volume de informações na Web, professores com doutorado e
presença online — têm peso igual na ponderação.
O levantamento mostra significativo avanço da UnB.
No ano passado, a instituição brasiliense aparecia na 17.ª
posição. O salto qualitativo deve-se a três fatores: o corpo
docente, o impacto na Internet e a reputação acadêmica. Chama
atenção a baixa pontuação no parâmetro citações na Internet,
que tem custado alto preço às universidades brasileiras. De
zero a cem, a UnB ficou com 44,6.
Ser objeto de referência, seja na Web, seja em
publicações científicas, constitui fator importante em
avaliações globais.

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto II, julgue
os itens subsecutivos.
6

Na linha 1, o vocábulo “alento” poderia ser substituído por
desânimo, sem prejuízo para o sentido original do texto.

7

O sinal de dois-pontos empregado logo após “fatores” (R.18)
introduz uma enumeração.

8

No primeiro parágrafo, embora haja omissão de termos
empregados anteriormente, foi mantido o paralelismo
sintático-semântico no trecho.

9

As relações estabelecidas pelo emprego da expressão “seja (...)
seja” (R.23), que poderia ser corretamente substituída pelo par
quer (...) quer, indicam termos sintaticamente dependentes
entre si.

10

Na linha 1, é facultativo o emprego de sinal indicativo de crase
no “a” que antecede “informação”, devido à regência nominal
do vocábulo “alento”.

11

No segundo parágrafo, o trecho isolado por
travessões (R. 12 a 15) tem valor sintático equivalente ao da
expressão “Os demais” (R.12).
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No que se refere às características dos contratos administrativos,
julgue os itens que se seguem.

TEXTO III
Queria falar da felicidade, do desejo consciente e

1

19

Nos contratos administrativos, a administração pública terá
situação privilegiada, legalmente estabelecida, em relação ao
particular, dada a prevalência do interesse público sobre o
privado.

20

A disposição das cláusulas de um contrato administrativo é
livre à negociação pelo particular, com a finalidade de se
buscar o equilíbrio contratual.

21

No âmbito da contratação pública, assim como ocorre na esfera
civil, a contratação do particular poderá ocorrer verbalmente,
sem a necessidade, em determinadas hipóteses, de formalizá-la
por meio de contrato administrativo.

inconsciente de ser feliz. É algo que se traz da infância, do
companheirismo com a meninada, dos jogos de rua, da
4

molecagem diária. Quanto mais o tempo passa para mim, mais
me convenço de como é necessário que todos busquemos ser
felizes. São sentimentos para guardar por todo o nosso tempo.

7

A vida real, com suas tragédias e guerras, com o ódio e a
competição sem freios, parece nos levar para longe desse
objetivo.
Não que se diga “dane-se” ao mundo. Vivemos nele

10

e não devemos nos eximir de responsabilidades, mas a bandeira
que carrego, e vejo que muitos dos que amo e admiro também
13

a empunham, é a procura de harmonia na vida pessoal, familiar
e social.

No que se refere ao processo administrativo e às disposições do
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, julgue os itens subsequentes.
22

Considera-se servidor público, para fins de comprometimento
ético, exclusivamente o indivíduo que, por força de lei,
contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de
natureza permanente a qualquer órgão do poder estatal ou em
qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.

23

Sindicância constitui o meio sumário de que se utiliza a
administração para, sigilosa ou publicamente, com indiciados
ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no
serviço público, que, se confirmadas, fornecerão elementos
para a abertura de processo administrativo para apuração de
responsabilidades.

Fernando Brant. Para a boa nova se espalhar. In: Correio
Braziliense. Caderno Economia, 14/6/2015, p. 7 (com adaptações).

A respeito das ideias e das estruturas linguísticas do texto III, julgue
os itens subsecutivos.
12

No trecho “e vejo que muitos dos que amo e admiro também
a empunham” (R. 12 e 13), o vocábulo “também” denota
inclusão.

13

O elemento “desse”, em “desse objetivo” (R. 8 e 9), retoma a
oração “que todos busquemos ser felizes” (R. 5 e 6).

14

No que diz respeito aos atos de improbidade administrativa, julgue
os itens a seguir.
24

O dever de imparcialidade, quando violado por servidor
público, configura prejuízo ao interesse público, passível de
punição como ato de improbidade administrativa.

25

O servidor indiciado, uma vez julgado e punido na esfera
penal, também poderá sofrer as cominações da lei de
improbidade administrativa.

26

A iniciativa para a instauração de processo que vise apurar ato
de improbidade administrativa cometido em órgão público
somente poderá advir de servidor público vinculado a esse
órgão ou de iniciativa do Ministério Público.

O texto destaca a isenção de obrigações das pessoas para com
o mundo material.

15

No trecho “também a empunham” (R. 12 e 13), o elemento
“a”

foi

empregado

em

substituição

ao

termo

“responsabilidades” (R.11).
Com base nas Normas para Padronização de Documentos da
Universidade de Brasília, julgue os itens a seguir, relativos ao
formato e à linguagem de correspondências oficiais.
16

Pelo fato de o reitor estar em nível hierárquico superior ao dos
demais servidores da UnB, deve-se empregar o fecho

A respeito do Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue
o seguinte item.
27

Respeitosamente, nas correspondências internas a ele
dirigidas.
17

Em documentos oficiais destinados ao reitor da UnB, devem
ser empregados o pronome de tratamento Vossa Excelência e

Julgue os itens seguintes, relativos aos princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil.
28

Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa impedem a
intervenção do Estado na ordem econômica.

29

O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser
relativizado, porque, diante de casos concretos, é permitido o
juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desse
direito fundamental.

30

O pluralismo político é princípio fundamental que assegura aos
cidadãos até mesmo o apartidarismo.

o vocativo Excelentíssimo Senhor Reitor.
18

A ata, documento que relata, objetivamente, as discussões, as
propostas e as deliberações ocorridas em reuniões no âmbito
da instituição, deve ser redigida com linguagem estritamente
técnica e assinada, preferencialmente, por todos os membros
presentes na reunião.

Na estrutura administrativa da Universidade de Brasília, o
Conselho Administrativo constitui o órgão máximo da
instituição.
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No que se refere aos direitos fundamentais, julgue os próximos
itens.

número de refugiados sírios passa de quatro milhões. Expulsos pela

31

violência, muitos desses refugiados vivem em condições de miséria

32

33

Por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade,
coíbem-se excessos que afrontem os direitos fundamentais e
exigem-se mecanismos que os efetivem.
O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto
o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e
destinatários desses direitos.
Direito fundamental pode sofrer limitações, mas é inadmissível
que se atinja seu núcleo essencial de forma tal que se lhe
desnature a essência.

A Organização das Nações Unidas (ONU) anuncia que o

nas nações vizinhas e sem qualquer perspectiva de retorno.
Tragédia humana no Oriente Médio. In: Correio Braziliense, 10/7/2015, p. 12 (com adaptações).

Tendo esse fragmento de texto como referência inicial, julgue os
itens a seguir, no que se refere às tensões no Oriente Médio e em
outras regiões do planeta na atualidade.
44

A pretensão de se aplicar sanção ao agente por ato de
improbidade administrativa é imprescritível.

35

Os cargos públicos devem ser plenamente acessíveis
a brasileiros e a estrangeiros, podendo o edital do concurso
estabelecer, justificadamente, requisitos apropriados às funções
a serem desempenhadas.

36

É autorizado ao Poder Legislativo delegar ao administrador
o poder normativo de definir as hipóteses de dispensa ou
inexigibilidade de licitação pública para a contratação
de prestação de serviços.
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A alça de preenchimento do Excel pode ser utilizada para
selecionar células com as quais se deseja realizar algum tipo de
operação.
Por meio de programas de correio eletrônico denominados
webmails, os usuários podem acessar suas contas a partir de
computadores com acesso à Internet.
O Outlook Express é um programa de email que permite, entre
outras opções, utilizar o calendário para agendar compromissos
e lembretes e marcar reuniões com outros usuários.
O Windows é um sistema operacional que, ao ser instalado em
uma máquina, permite que apenas um único usuário da
máquina consiga acessar, com segurança, seus arquivos e
pastas.

Em relação ao uso da Internet e seus recursos, julgue os itens
a seguir.
41
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Manter a cópia de arquivos em um pendrive é uma forma
de garantir a segurança dos dados, uma vez que essa medida
também garante a segurança do ambiente e das configurações
do usuário.
Certificado digital de email é uma forma de garantir que a
mensagem enviada possui, em anexo, a assinatura gráfica do
emissor da mensagem.
A fim de evitar a infecção de um computador por vírus,
deve-se primeiramente instalar uma versão atualizada de um
antivírus, e somente depois abrir os arquivos suspeitos
anexados a emails.

declarado

do

grupo

terrorista

radical

califado que remonta à expansão do Islã nos séculos VII e
VIII, conquistando territórios hoje pertencentes à Síria e ao
Iraque.
45

Segundo analistas da cena internacional contemporânea, é
inadmissível que, ainda hoje, a ONU não disponha de um
órgão especializado para tratar de questões relativas aos
refugiados.

46

Nos últimos tempos, reduziu-se consideravelmente o número
de acidentes no mar Mediterrâneo com imigrantes ilegais
provenientes da África devido à decisão consensual da União
Europeia de acolhê-los com moradia e emprego.

Julgue os próximos itens, relativos a informática.
37

objetivo

autodenominado Estado Islâmico é o de recriar o grande

À luz do disposto na Constituição Federal de 1988 acerca da
administração pública, julgue os itens a seguir.
34

O

47

No caso citado no texto, a migração de milhões de pessoas
resulta do caos instalado por uma guerra civil e pela ação
violenta de terroristas religiosos.
No ano em que o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) faz vinte e cinco anos, a votação da redução da idade penal
põe em discussão o tratamento dado a jovens infratores. O tema
divide o Judiciário. Para uns, a medida não inibirá a violência e
pode incentivar o recrutamento de crianças mais novas. Para outros,
o medo das consequências é essencial para coibir crimes.
Cotidiano. In: Folha de S.Paulo, 12/7/2015, p. 6 (com adaptações).

Em relação ao assunto abordado nesse trecho, julgue os itens que
se seguem.
48

Na primeira votação, a Câmara dos Deputados aprovou a
proposta que diminui de dezoito para dezesseis anos a
maioridade para crimes considerados graves, como, por
exemplo, o homicídio doloso, em que há intenção de matar.

49

Está previsto no ECA a internação de menores infratores por
um período de, no máximo, três anos, exceto quando o crime
for considerado hediondo, como o latrocínio e o estupro.

50

Recentes pesquisas de opinião mostram a inequívoca rejeição
da sociedade brasileira à redução da maioridade penal.

