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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.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto CB3A1AAA
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Em meados da década de 90 do século passado, o
economista norte-americano Jeremy Rifkin causou polêmica
com seu livro O Fim do Emprego, no qual previa que a era do
emprego estava com os dias contados. Segundo Rifkin, o
aumento da produtividade resultante da adoção de novas
tecnologias — como a informática, a robótica e as
telecomunicações — iria provocar efeitos devastadores no
nível de emprego mundial. Milhões de pessoas perderiam seu
ganha-pão no campo, na indústria e no setor de serviços.
Somente uma pequena elite de trabalhadores especializados
conseguiria prosperar em uma economia global dominada pela
tecnologia.
Mas nem todos concordam com os prognósticos
pessimistas de Rifkin. “Embora a tecnologia possa tanto criar
trabalhos como extingui-los, o efeito líquido é geralmente o
aumento do emprego”, diz um relatório do Future of Work,
um programa do governo neozelandês que discute as grandes
tendências no mercado de trabalho. “Ao aumentar
a produtividade, a tecnologia aumenta a renda e, portanto, a
demanda na economia como um todo”, afirma o estudo, que,
no entanto, reconhece que o problema não é tão simples:
“Motivo de maior preocupação é que trabalhadores que
perderam seus empregos devido a mudanças na tecnologia
podem não ter as habilidades ou os meios para adquirir as
habilidades que serão exigidas no mercado de trabalho do
futuro”.
Se a tecnologia pode decretar o fim do emprego para
alguns, ela pode, paradoxalmente, representar um aumento do
trabalho para muitos. Nos últimos anos, inovações como a
Internet e o telefone celular reduziram as dificuldades
relacionadas às limitações de tempo e espaço. Qualquer pessoa
pode hoje ser encontrada a qualquer momento, em qualquer
lugar, o que amplia seu ambiente virtual de trabalho. “Se não
houver uma mudança no perfil cultural da sociedade como um
todo, as tecnologias só trarão mais e mais trabalho para a vida
das pessoas”, diz o consultor Simon Franco.
Juliana de Moraes. Emprego que não acaba mais. In: Revista Superinteressante,
n.º 209, maio/2015 (com adaptações). Internet: <http://super.abril.com.br>.

Com relação às ideias do texto CB3A1AAA, às construções
linguísticas nele empregadas e à sua tipologia, julgue os itens
a seguir.
1

2

3

O livro O Fim do Emprego e o relatório do Future of Work
apresentam conclusões equivalentes sobre o impacto da
tecnologia na geração de empregos.
O último parágrafo do texto caracteriza-se como
predominantemente descritivo, pois apresenta uma articulação
textual de informações e opiniões.
A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
mantidos caso a palavra “Se”, que inicia o terceiro parágrafo,
fosse substituída por como.

4

A expressão ‘a produtividade’ (R.19) exerce a função de sujeito
do verbo ‘aumentar’ (R.18).

5

Em ‘extingui-los’ (R. 15), a forma pronominal ‘los’ refere-se ao
termo “prognósticos” (R.13).

Texto CB3A1BBB
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A tendência ao trabalho informal no Brasil vem
acentuando-se cada vez mais. Podemos observar que tanto o
emprego informal como o desemprego são problemas que
apontam para a mesma direção. Se o desemprego cresce na
economia formal, aumenta, também, o emprego informal.
O Brasil mudará o perfil de seu mercado de trabalho nos
próximos anos. Hoje, temos três categorias diferentes de trabalhadores.
Dessas três categorias, uma, infelizmente, não se
enquadrará nas novas oportunidades que surgirão. Ela engloba
aqueles que possuem pouca formação intelectual e estão
acostumados, ao longo dos anos, com a cultura do emprego e
que resistem em voltar a estudar. Estes continuarão sofrendo e
engrossando a fila de desempregados até descobrirem que
podem sobreviver prestando serviços autônomos de pouca relevância.
A segunda categoria é constituída por jovens com boa
formação intelectual, que estão atentos às tendências e que
precisam de ajuda para entender melhor como fazer uso de seus
conhecimentos. Em médio prazo, essa categoria estará em evidência.
A última categoria é constituída por talentos já feitos
e que, infelizmente, são uma minoria, o que faz com que as
empresas vivam disputando seus passes. Esses profissionais são
alvos de altas propostas feitas pelas empresas. São pessoas com
visão estratégica e mentalidade evoluída, que buscam, por
conta própria, a sua formação e que usam a criatividade para
inventar novos produtos e serviços.
Agenor Manoel de Carvalho. O impacto da tecnologia no mercado de
trabalho. In: Evidência, Araxá, n.º 6, 2010, p. 153-72.

Julgue os itens que se seguem, relativos às ideias e aos aspectos
linguísticos do texto CB3A1BBB.
6

A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
preservados caso se substituísse a expressão “estará em
evidência” (R.18) por será vítima.

7

De acordo com o texto, os trabalhadores que compõem a
segunda categoria serão os mais prejudicados pelo avanço da
tecnologia sobre o mercado de trabalho, porque “precisam de
ajuda para entender melhor como fazer uso de seus
conhecimentos” (R. 17 e 18).

8

De acordo com as informações do texto, há relação entre
desemprego e emprego informal; entretanto, tais informações
são insuficientes para se inferir se tal relação é diretamente
proporcional.
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Texto CB3A1CCC
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Para começar, ele nos olha na cara. Não é como a
máquina de escrever, que a gente olha de cima, com
superioridade. Com ele é olho no olho ou tela no olho. Ele nos
desafia. Parece estar dizendo: vamos lá, seu desprezível
pré-eletrônico, mostre o que você sabe fazer. A máquina de
escrever faz tudo que você manda, mesmo que seja a tapa.
Com o computador é diferente. Você faz tudo que ele manda.
Ou precisa fazer tudo ao modo dele, senão ele não aceita.
Simplesmente ignora você. Mas se apenas ignorasse ainda seria
suportável. Ele responde. Repreende. Corrige. Uma tela vazia,
muda, nenhuma reação aos nossos comandos digitais, tudo
bem. Mas quando você o manda fazer alguma coisa, mas
manda errado, ele diz “Errado”. Não diz “Burro”, mas está
implícito. É pior, muito pior. Às vezes, quando a gente erra, ele
faz “bip”. Assim, para todo mundo ouvir. Comecei a usar o
computador na redação do jornal e volta e meia errava.
E lá vinha ele: “Bip!” “Olha aqui, pessoal: ele errou”.
Outra coisa: ele é mais inteligente que você. Sabe
muito mais coisa e não tem nenhum pudor em dizer que sabe.
Esse negócio de que qualquer máquina só é tão inteligente
quanto quem a usa não vale com ele. Está subentendido, nas
suas relações com o computador, que você jamais aproveitará
metade das coisas que ele tem para oferecer. Que ele só
desenvolverá todo o seu potencial quando outro igual a ele o
estiver programando. A máquina de escrever podia ter recursos
que você nunca usaria, mas não tinha a mesma empáfia, o
mesmo ar de quem só aguentava os humanos por falta de coisa
melhor, no momento. E a máquina, mesmo nos seus instantes
de maior impaciência conosco, jamais faria “bip” em público.
Quando saí da redação do jornal depois de usar o
computador pela primeira vez, cheguei em casa e bati na minha
máquina. Sabendo que ela aguentaria sem reclamar, como
sempre, a pobrezinha.
Luis Fernando Veríssimo. Tecnologia. In: Pai não entende
nada. Porto Alegre: L&PM, 1990, p. 58-60.

A Sua Senhoria o Senhor
Fulano de Tal
Embaixador da Itália no Brasil
Avenida das Nações – Rua dos Ipês
70.000-000
Brasília, DF
Assunto: Reunião do comitê de Intercâmbio e Cooperação
Internacional da Universidade de Brasília.
Digníssimo Doutor Embaixador,
Cumpre-nos informar que se dará no próximo dia 1.º/10/2015,
às 14h, no Auditório Magno, a primeira reunião do Comitê de
Intercâmbio e Cooperação Internacional da Universidade de
Brasília.
Tendo em vista a parceria entre a Universidade de Brasília e a
Embaixada da Itália, temos a grata satisfação de convidar um
representante deste órgão para comparecer ao encontro.
Gostaríamos de solicitar, portanto, que Vossa Senhoria designasse
um representante para comparecer à reunião e informasse a esta
assessoria o nome e o cargo do participante.
Respeitosamente,
Beltrana de Tal
Diretora da Assessoria de Assuntos Internacionais

Considerando o documento apresentado, julgue os itens a seguir,
com base no que é estabelecido nas Normas de Padronização de
Documentos da Universidade de Brasília.
15

Infere-se das informações apresentadas no documento que ele
é um ofício, documento para tratamento de assunto
administrativo, destinado a outros órgãos públicos e privados
e ao público em geral.

16

Caso o documento apresentado fosse assinado pelo reitor da
Universidade de Brasília, a sua estrutura deveria ser diferente.

17

No parágrafo de conclusão, para adequação às normas de
redação oficial adotadas pela FUB, a forma de tratamento
Vossa Senhoria deveria ser substituída por Vossa Excelência.
Adequa-se às normas de padronização de documentos da
Universidade de Brasília o vocativo Digníssimo Doutor
Embaixador.

Com relação às ideias do texto CB3A1CCC, às construções
linguísticas nele empregadas e à sua tipologia, julgue os itens
subsequentes.
9

A correção gramatical do texto seria preservada caso se
inserisse a preposição a logo após a forma verbal “ignora”, na
frase “Simplesmente ignora você” (R.9).

10

O autor defende a opinião de que, na relação com o usuário, o
computador é mais passivo e a máquina de escrever, mais
ativa.

11

O computador e a máquina de escrever, instrumentos do
cotidiano do trabalho do autor do texto, são descritos com o
uso de recursos textuais que remetem a características
humanas.

18

12

Considerando os gêneros e tipos textuais, o texto em apreço
configura-se como uma crônica em que se combinam
ficcionalidade e narratividade.

Julgue os itens a seguir, com base nas disposições do Estatuto e do
Regimento Geral da Universidade de Brasília.

13

No trecho “cheguei em casa e bati na minha máquina”
(R. 31 e 32), o autor explora o potencial plurissignificativo do
verbo bater para produzir um efeito expressivo de humor dado
o contexto de suas afirmações sobre sua relação com o
computador e a máquina de escrever.

14

O termo “Assim” (R.15) tem valor semântico demonstrativo e,
por isso, a sua substituição pela conjunção Portanto
prejudicaria o sentido original do texto.

19

Compete ao Conselho de Administração opinar a respeito de
projetos relativos à utilização de prédios, de instalações e de
áreas dos campi da Universidade.

20

Para os cargos e funções sujeitos ao princípio eletivo, o
mandato é de três anos, permitida uma única recondução.

21

As atribuições do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
incluem extinguir cursos de graduação e de pós-graduação.
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Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens
seguintes.

Com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente
Microsoft Office, julgue os itens que se seguem.

22

Somente nos casos de provimento de cargo por nomeação
haverá posse.

37

23

Será exonerado de ofício o servidor que, tendo tomado posse,
não entrar em exercício no prazo estabelecido em lei.

38

24

Servidor que se encontre em estágio probatório não poderá
exercer cargo em comissão no órgão em que esteja lotado.

39

Julgue os itens que se seguem, de acordo com o disposto na Lei de
Improbidade Administrativa.
25

Para a configuração de ato de improbidade administrativa
praticado por agente público, é necessária a comprovação do
recebimento direto de vantagem indevida pelo agente.

26

A condição necessária para que lesão ao patrimônio público
resulte na obrigação de ressarcimento integral é que o dano
seja praticado por ação positiva e dolosa do agente.

27

Não dar publicidade a ato oficial configura ato de improbidade
administrativa.

40

41

Acerca do uso de ferramentas para acesso à Internet, julgue os itens
a seguir.
42

A respeito do processo administrativo, julgue os itens subsequentes.
28

No processo administrativo, deve-se observar a adequação
entre meios e fins, de modo que não sejam impostas medidas
superiores às necessárias ao atendimento do interesse público.

29

Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse
geral, poderá ser aberto período de consulta pública para a
manifestação de terceiros, se não houver prejuízo para a parte
interessada.

30

Os atos do processo administrativo dependem de forma
predefinida.

À luz do disposto na Lei n.º 8.666/1993 — Lei de Licitações e
Contratos —, julgue os próximos itens.
31

Os agentes públicos podem incluir nos atos de convocação
cláusulas que favoreçam as sociedades cooperativas.

32

Em regra, a licitação será sigilosa, exceto quanto ao conteúdo
das propostas, até a respectiva abertura.

43
44

45

A Constituição Federal de 1988 define os cargos que são
privativos de brasileiros natos e proíbe que legislação
infraconstitucional estabeleça distinções entre brasileiros natos
e naturalizados.

34

Diferentemente dos cargos em comissão, as funções de
confiança somente podem ser preenchidas por servidores
ocupantes de cargo efetivo.

35

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem,
obrigatoriamente, instituir, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único aplicável tanto aos servidores da
administração direta quanto aos das autarquias, empresas
públicas, fundações e sociedades de economia mista.

36

A Constituição Federal de 1988 é classificada, quanto à
estabilidade, como uma Constituição flexível, o que pode ser
comprovado pelo fato de seu texto já ter sofrido quase uma
centena de emendas constitucionais.

A opção que permite excluir o histórico de navegação dos
browsers apaga da memória do computador todos os arquivos
que tiverem sido baixados da Web e armazenados no
computador.
Os cookies são vírus de computador instalados
automaticamente quando se acessa uma página web.
Firewall é um recurso utilizado para restringir alguns tipos de
permissões previamente configuradas, a fim de aumentar
a segurança de uma rede ou de um computador contra acessos
não autorizados.
No navegador Internet Explorer, a opção Bloqueador de Pop-ups
possibilita que se impeça a abertura de novas guias.

Nenhuma outra questão da agenda global é mais suscetível
à manipulação dos demagogos do que a questão dos refugiados e
migrantes. “Nós” contra “eles” é um unificador irresponsável
e atemporal, usado ao longo da história para obscurecer nossa
humanidade comum. A diferença agora é que, mais do que nunca,
as pessoas estão em movimento, em uma época em que narrativas
se espalham com enorme velocidade, e vemos uma crescente
xenofobia — que muitas vezes irrompe em violência.

Acerca da Constituição Federal de 1988 e das disposições nela
inscritas relativamente a direitos e garantias fundamentais e à
administração pública, julgue os itens a seguir.
33

No MS Office, o uso da ferramenta Pincel de Formatação
permite copiar a formatação de um parágrafo do documento
em edição e aplicá-la a outro parágrafo.
No MS Excel, as referências relativas são fixas e identificadas
pelo símbolo $.
A forma de organização dos dados no disco rígido do
computador é chamada de sistema de arquivos, como, por
exemplo, o NTFS e o FAT32.
A restauração do sistema Windows é uma opção para
formatação completa e irreversível do disco rígido do
computador; nesse caso, é necessária, em seguida, uma nova
instalação do sistema operacional.
No MS Word, a atribuição de estilos a títulos de seções do
documento em edição permite a geração automática e
padronizada de numeração e formatação.

Ban Ki-Moon. Uma resposta global aos refugiados.
In: Folha de S.Paulo, 25/9/2016, p. A3 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto precedente como referência inicial e
considerando a dimensão nos dias atuais do problema por ele
tratado, julgue os itens seguintes.
46

47

48

Na atualidade, entre os fatores que impelem milhares de
pessoas a abandonarem seus países de origem em busca de
abrigo em outros lugares destacam-se perseguições políticas e
religiosas, guerras civis, estruturas de poder opressivas
e sofríveis condições materiais de sobrevivência.
Em geral, mas não exclusivamente, as correntes migratórias
contemporâneas dirigem-se à Europa, vindas de áreas de
conflito no Oriente Médio, como a Síria, e de várias regiões
africanas marcadas por conflitos étnicos, pela violência
produzida pelo fanatismo religioso e pela fome.
A União Europeia, pelo conjunto de países que a integram,
adotou medidas facilitadoras para a recepção dos milhares de
asiáticos e africanos que atravessam o Mediterrâneo em busca
de um novo lar na Europa.
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49

A França foi pioneira na abertura das fronteiras aos milhares de refugiados que para elas acorreram, tendo servido de exemplo a países
como a Alemanha, cujo governo, com o apoio da maioria da população — comprovado pelo resultado das últimas eleições realizadas
no país —, tem adotado políticas de acolhimento de refugiados.

50

A xenofobia mencionada no texto tem aparecido de forma pontual, concentrada em países que, historicamente, mostram-se avessos
ao recebimento de migrantes, como, por exemplo, os Estados Unidos da América, a Argentina e o Brasil.

Espaço livre

