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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.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: CDC = Código de Defesa do Consumidor; CF = Constituição Federal de 1988; DF = Distrito Federal; SEAPA/DF =
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal; STF = Supremo Tribunal Federal.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Tendo por unidade de análise o gênero humano no
tempo, o antropólogo Lewis Morgan dispõe as sociedades
humanas na história, segundo graus de complexidade
crescentes conforme se aproximam da civilização. Diferentes
organizações sociais sucedem-se porque se superam pelo
desenvolvimento de sua capacidade de adaptar-se à natureza
e de dominá-la, identificando vantagens biológicas e
econômicas em certas formas de comportamento, que são,
então, instituídas como modos de organização social.
O materialismo antirracista de Morgan é fruto de sua
concepção de que inato no homem é o geral e não o
particular. Inata no homem é a capacidade intelectual de
reconhecer a maior utilidade de certas formas de organização
social graças aos “germes elementares do pensamento” que
se transmitem biologicamente. Se assim não fosse, os grupos
humanos estariam condenados às suas particularidades.
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Sylvia G. Garcia. Antropologia, modernidade, identidade.
Tempo Social, v. 5, 1994, p. 125 (com adaptações).

19

Com relação às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima,
julgue os itens subsequentes.

22

1

2

As relações entre as ideias do texto permitem a inserção de
uma vírgula logo depois de “humano” (R.1) para se destacar
a circunstância de tempo, sem prejuízo da coerência e da
correção gramatical do texto.
Depreende-se do desenvolvimento da argumentação que a
complexidade crescente das sociedades humanas,
mencionada no primeiro período do texto, provém da
superação das capacidades biológicas pelas capacidades
intelectuais, o que é decorrente do modo de organização
social que os seres humanos podem transmitir como herança
genética.

3

As ocorrências do pronome “se” em “sucedem-se” (R.5), “se
superam” (R.5) e “adaptar-se” (R.6) retomam, nas relações de
coesão do texto, “Diferentes organizações sociais” (R.4-5).

4

Na linha 11, o emprego da forma masculina “inato” deve-se
à concordância desse adjetivo com “o geral”; por sua vez, na
linha 12, o emprego do feminino em “Inata” deve-se à
concordância com “capacidade”.

5

Preservam-se a coerência entre as ideias e a correção
gramatical do texto, ao se substituir a conjunção que inicia o
segmento “e não o particular” (R.11-12) por vírgula.

6

Considerando-se que o argumento apresentado na última
oração do texto pode ser tratado de maneira abrangente, sem
determinação de artigo feminino, é opcional o uso do sinal
indicativo de crase em “às suas” (R.16), que pode ser omitido
sem prejudicar a coerência e a correção gramatical do texto.

Em 1517, o explorador espanhol Francisco
Hernández de Córdoba chegou à península de Yucatán, perto
da atual cidade mexicana de Cancun. As comunidades pelas
quais passou a expedição de Hernández faziam parte do que
restava de uma complexa sociedade que, durante 700 anos,
dominara a América Central: os maias. Embora ainda haja
muitas perguntas a ser respondidas, a estrutura política
centralizada em torno de uma pequena aristocracia
improdutiva pode ter acelerado a decadência dos maias. Os
achados arqueológicos indicam que, a partir do ano 900, suas
principais cidades foram abandonadas. Sabe-se que a área foi
assolada por longos períodos de seca. Mas não há sinais de
que a seca tenha provocado mortes em massa. O mais
provável é que os camponeses tenham abandonado as
cidades e se retirado para regiões mais isoladas, onde
viveriam do que plantavam, sem prestar contas a reis e sem
sustentá-los. O biólogo norte-americano Jared Diamond
argumenta que a falta de visão de futuro e a ausência de
cuidado com o meio ambiente é que teriam provocado o
declínio da civilização maia. Os governantes estavam
ocupados demais na construção de obras grandiosas e não
foram capazes de lidar com as necessidades do povo.
Tiago Cordeiro. O raio X dos maias. In: Aventuras
na História, ed. 43, mar./2007, p. 30-1 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito da organização das estruturas
linguísticas e das ideias do texto acima.
7

O uso do tempo verbal em “dominara” (R.6) indica que o
período de 700 anos de domínio dos maias na América
Central já havia terminado quando a expedição de
Hernández passou por essa região.

8

Preservam a coerência entre os argumentos e a correção
gramatical do texto as seguintes alterações na sua pontuação:
a substituição de dois-pontos depois de “America Central”
(R.6) por vírgula; na linha 20, a substituição do ponto depois
de “maia” por dois-pontos, acompanhada da mudança de
grafia de inicial maiúscula para minúscula em “Os”.

9

Sem se prejudicar a correção gramatical do texto, é possível
flexionar as formas verbais “haja” (R.6) e “ser” (R.7)
no plural, na estrutura sintática em que se inserem,
escrevendo-a do seguinte modo: Embora ainda hajam muitas
perguntas a serem respondidas.

10

O uso do tempo verbal em “teriam provocado” (R.19) ressalta
que a afirmação do biólogo não se baseia em verdades
históricas e sugere que essa seria a interpretação provável
dos “camponeses” (R.14) para o fim da civilização maia.

11

Conclui-se, a partir da argumentação do texto, que lições
tiradas de evidências históricas podem apontar para a
necessidade de se ter uma visão de futuro quando se tenta
sanar as dificuldades na época em que elas ocorrem.
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1

Timbre

A palavra autogestão aparece no início dos anos

NOME DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

60 do século XX, na linguagem política e principalmente
4

nos meios intelectuais da esquerda francesa insatisfeita

Senhor Coordenador-Geral,

com as realizações concretas do socialismo burocrático.

Dr. Pedro José Cabral

Autogestão não é participação, pois participar significa
Em atendimento à determinação da ordem de
serviço n.º 200002, e consoante o estabelecido na Seção II,
Capítulo IV, da Instrução Normativa TTFGH n.º 13, de 22 de
abril de 2005, apresentamos os exames realizados no
PROCESSO ANUAL DE CONTAS da Secretaria XVWYZ.

engajar-se em uma atividade já existente com sua própria
7

estrutura e finalidade. A autogestão visa à transformação
e não à participação. Autogestão também não se confunde
com a cogestão, pois esta significa direção conjunta de

10

uma empresa, mantendo-se a estrutura hierárquica.

(...)

A cooperativa já é um caso mais próximo da autogestão,
CONCLUSÃO

pois os diretores são remunerados pelos próprios
13

trabalhadores, sobrepujando parcialmente o antagonismo

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela
legislação aplicável, submetemos o presente relatório a
consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do
competente certificado de auditoria.

entre capital e trabalho.
Moacir Gadotti. Escola cidadã. São Paulo: Cortez, 1997, p. 15 (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, a respeito das ideias e da

Brasília, 7 de setembro de 2008.

organização das estruturas linguísticas no texto acima.
Fulano de Tal
12

Com os devidos ajustes nas letras maiúsculas e
minúsculas, o deslocamento da expressão “no início

A partir do documento hipotético acima, julgue os seguintes itens, a

dos anos 60 do século XX” (R.1-2) para o começo do

respeito da elaboração de correspondências oficiais.

período — e do texto — preservaria sua coerência e
correção gramatical, desde que a vírgula que segue essa
expressão a acompanhasse.
13

18

Considerando-se a importância do destinatário — alguém que
tem o poder de ordenar uma auditoria —, para que o texto

Seriam alteradas as relações de sentido no texto, embora
mantidas a coerência entre os argumentos e a correção

atenda às normas da redação de documentos oficiais, é

gramatical, se o adjetivo “insatisfeita” (R.3) estivesse

necessário alterar a forma do vocativo, como no exemplo a seguir.

grafado no masculino e no plural: insatisfeitos.
14

Senhor Pedro José Cabral

Tanto o pronome “sua” (R.6) quanto o pronome “esta”

DD. Coordenador-Geral,

(R.9) têm a função textual de retomar a palavra
“Autogestão”, nas linhas 5 e 8, respectivamente.
15

19

O uso do sinal indicativo de crase em “à transformação”

“Instrução Normativa”, verifica-se que o nome “ordem de

(R.7) e em “à participação” (R.8) evidencia que o verbo
visar

está

sendo

empregado

em

uma

A partir do uso de letras maiúsculas em “Seção”, “Capítulo” e

serviço” também deveria ser escrito com letras iniciais

relação

sintático-semântica que exige complemento regido pela

maiúsculas.

preposição a.
16

Considerando-se sua função na organização do texto,

20

Para que o parágrafo da conclusão apresente a objetividade e o

a forma verbal “sobrepujando” (R.13) poderia ser

padrão da língua portuguesa escrita exigidos pelas normas da

substituída por o que sobrepujam sem prejuízo da

redação

oficial,

deve-se

iniciá-lo

por

Submetemos,

coerência e da correção gramatical do texto.
17

suprimindo-se o trecho que antecede essa forma verbal, e
Depreende-se da argumentação do texto que a superação
do “antagonismo entre capital e trabalho” (R.13-14) está

colocar o sinal indicativo de crase, de uso obrigatório, em

na base do conceito de autogestão.

“a consideração superior”.
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CONHECIMENTOS
COMPLEMENTARES

Julgue os itens a seguir, relativos aos sistemas operacionais
Windows e Linux.
21

O Linux possui uma suíte de ferramentas proprietárias
que podem ser executadas em qualquer sistema
operacional e têm diversas finalidades, desde a edição de
textos até a animação de imagens. Entre essas
ferramentas, estão o Writer, o Word, o Impress, o Excel
e o BROffice.

22

No Windows XP, a opção Propriedades do menu Arquivo
do Windows Explorer apresenta informações acerca de
um disco, pasta ou arquivo, como nome, tipo, local,
tamanho, entre outros.

A biotecnologia evoluiu consideravelmente nos últimos tempos. Os
organismos geneticamente modificados são obtidos por manipulação
genética, de modo a apresentarem características desejadas. Na
agricultura, os transgênicos estão sendo usados com os objetivos de
aumentar a produtividade e reduzir o uso de agrotóxico. A respeito
da biotecnologia, julgue os itens subsequentes.
31

O uso da biotecnologia no mundo começou com a clonagem, a
cultura de células e tecidos, a produção de fármacos e vacinas,
as fermentações industriais, o melhoramento genético vegetal e
animal, controle biológico de pragas e, mais recentemente, com
análises do DNA.

A respeito da edição de textos, planilhas e apresentações no
ambiente Windows, julgue os itens subsequentes.
23

As opções de Copiar e Colar partes de um documento não
funcionam do Word para o PowerPoint. Assim, caso se
deseje utilizar parte de um documento editado no Word
em um slide do PowerPoint, será necessário salvá-lo
como arquivo do tipo rtf, para poder abri-lo no
PowerPoint.

32

Em 1996, cientistas realizaram a substituição do núcleo de um
óvulo pelo núcleo de uma célula mamária proveniente de uma
ovelha adulta, nascendo, em 1997, a ovelha Dolly, que foi o
primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática,
quebrando-se, a partir daí, a barreira de criação de indivíduos de
forma assexuada.

24

No Excel, a opção Avaliar, na barra de ferramentas de
Auditoria de fórmulas, permite que se observem as partes
de uma fórmula avaliada na ordem em que ela foi
calculada.

33

A engenharia genética possibilitou o sequenciamento de uma
bactéria que causa a doença denominada clorose variegada dos
citros ou amarelinho, de elevada importância econômica na
citricultura nacional. Posteriormente, foi obtida uma variedade
de laranjeira resistente a essa doença, causando um grande
impacto na citricultura.

34

Na transferência de genes, via DNA recombinante, não basta
apenas isolar o DNA ou criar uma nova molécula de DNA; é
preciso que o material genético criado in vitro seja colocado em
uma célula viva, que seja mantido nela e que ele funcione no
local e momento certo, produzindo um fenótipo.

35

Um benefício indireto na qualidade dos grãos de milho-Bt e, por
conseguinte, na segurança de alimentos e rações, é a redução
drástica de danos causados por insetos em espigas, danos esses
que levam à formação de bolores produtores de uma micotoxina
tóxica a animais e humanos. No entanto, levantam-se algumas
questões de biossegurança relacionadas ao uso do milho-Bt,
pois experimentos de campo detectaram diferenças de
comportamento e crescimento entre animais alimentados com
milho-Bt e com milho convencional.

36

A soja transgênica Roundup Ready possui resistência ao
herbicida Roundup e reduz a necessidade de herbicida,
provocando economia e redução nos custos de produção, além
de apresentar maior produtividade que a soja convencional.

37

Uma preocupação dos cientistas é a possibilidade de novos
alimentos transgênicos causarem efeitos alergênicos, como
ocorreu com um feijão geneticamente modificado, com melhor
composição proteica, que foi obtido incorporando um gene da
castanha-do-pará. Nesse caso, verificou-se que pessoas alérgicas
à castanha-do-pará também eram alérgicas a esse feijão
geneticamente modificado e, por isso, a pesquisa foi
interrompida e o produto não foi liberado ao público.

Quanto a conceitos e ferramentas de Internet e intranet, julgue
os itens que se seguem.
25

O endereço www.minhaempresa.com.br especifica um
sítio da Web de uma organização governamental de nome
minhaempresa, localizada no Brasil.

26

O principal protocolo da Internet, também utilizado nas
intranets, é o TCP/IP. Ambas as redes partilham do uso
de protocolos como HTTP e SMTP para acesso a páginas
html e mensagens de correio eletrônico, respectivamente.

27

O Windows Explorer é uma ferramenta que permite
acesso aos arquivos e diretórios instalados em um
computador, além de permitir também o acesso a
endereços da Web, por exemplo, de sítios de FTP, para a
transferência de arquivos.

Julgue os itens seguintes, acerca de segurança da informação.
28

Os usuários domésticos da Internet que utilizam um
provedor de acesso não precisam instalar programas
antivírus em suas máquinas, uma vez que a versão
instalada nos servidores do provedor serve também para
proteger as máquinas de todos os usuários.

29

O sistema Windows permite cópias de segurança, ou
backup, dos tipos normal, de cópia, diário, incremental e
diferencial.

30

Cavalos de troia (trojan) e worms são programas
maliciosos, geralmente enviados por e-mail, que,
instalados inadvertidamente pelo próprio usuário, causam
impactos às vezes irreversíveis aos computadores e seus
dados.
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A SEAPA/DF, órgão da administração direta do DF,
diretamente subordinada ao governador do DF, possui, entre

A respeito do CDC, julgue os itens que se seguem.
41

outras, as competências de elaborar e implementar a política

consumidores nos cadastros de proteção ao crédito por período

agrícola do DF, compreendendo as atividades de produção,
comercialização, abastecimento e armazenagem; desenvolver

A lei veda a manutenção de anotações negativas acerca de

superior a dois anos.
42

os programas de fomento à produção agropecuária do DF;

Considere que, por erro da empresa de publicidade, tenham sido
veiculados panfletos de certa loja de eletrodomésticos, em que

apoiar o desenvolvimento rural integrado, o associativismo e

se oferecia aos consumidores a possibilidade de dividir suas

o cooperativismo; incentivar pesquisas e práticas agrícolas

compras em até 36 parcelas mensais e sem juros, contrariando

relativas ao manejo sustentável e fiscalizar o uso de

a política interna da referida empresa, que possibilita a seus

agrotóxicos. Acerca do Regimento Interno da SEAPA/DF

clientes a divisão em, no máximo, doze parcelas mensais. Nessa

(Decreto n.º 29.094/2008), julgue os itens a seguir.

situação, a loja de eletrodomésticos estará obrigada a efetuar a
venda de seus produtos conforme apresentado nos panfletos.

38

À Assessoria de Projetos Estratégicos, diretamente

43

subordinada ao secretário de Estado da SEAPA/DF,

Considere a seguinte situação hipotética.
Fátima adquiriu dois travesseiros mediante compra feita por

compete promover o acompanhamento e a avaliação dos

telefone fornecido em certo canal de televisão e, ao receber os

programas e projetos em execução na secretaria;

produtos,

coordenar políticas, ações, planos e programas da

especificações divulgadas. Assim sendo, resolveu desistir da

secretaria voltados para o desenvolvimento rural e a

compra e reaver o valor pago.

agricultura familiar no âmbito do DF.

Nessa situação, Fátima terá o prazo de até trinta dias para

constatou

que

eles

não

apresentavam

as

desistir do contrato, a contar do recebimento dos produtos, e o
39

À Diretoria de Desenvolvimento Sustentável e Produção,
diretamente

subordinada

à

Subsecretaria

de

Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, compete

valor pago deve ser devolvido, mas sem atualização monetária.
44

A garantia pelo prazo de um ano, fornecida pelo fabricante de
um produto durável, exclui a garantia de noventa dias prevista

implementar, acompanhar e controlar as ações que visam

no CDC.

ao fomento do desenvolvimento e produção rural
sustentável; dirigir as atividades agropecuárias integrantes

À luz da Lei Orgânica do Distrito Federal, julgue os itens

do Plano de Desenvolvimento Rural do DF; supervisionar

subsequentes, relativos aos atos e aos recursos administrativos.

e acompanhar as atividades de produção vegetal e animal,

45

de acordo com a tecnologia prescrita em cada projeto.
40

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do
mandato.

O Núcleo de Produção Vegetal, diretamente subordinado
à Gerência de Tecnologia e Produção, possui, entre

46

A nomeação e a exoneração dos servidores da administração
pública direta competem privativamente ao governador do DF.

outras, as competências de executar projetos e
acompanhar as atividades de produção vegetal; coletar,

Os deputados distritais são obrigados a testemunhar acerca de

47

Considera-se atribuição do poder público a instituição de

adquirir ou propor a aquisição de germoplasma vegetal;

mecanismos que estimulem o trabalho de plantio individual,

produzir mudas de espécies de plantas frutíferas,

coletivo ou cooperativo de produtos básicos, especialmente
hortigranjeiros.

florestais, medicinais, ornamentais e nativas do cerrado;
manter registros e controle do germoplasma coletado e
em conservação.

48

Incumbe ao governo do DF manter estoques reguladores e
estratégicos de alimentos.

UnB/CESPE – SEPLAG/SEAPA/DF

Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Complementares (para todos os cargos de nível superior)

–4–

De acordo com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens
seguintes.

Considerando a conformação jurídica dos atos administrativos
no direito brasileiro, julgue os itens a seguir.

49

No caso de servidor aposentado por invalidez, se for
caracterizada a reversão, esta se dará ainda que ele tenha
completado setenta anos de idade.

55

50

A inassiduidade habitual do servidor público gera a
penalidade disciplinar de advertência.

A convalidação, aperfeiçoamento ou saneamento é espécie
de ato administrativo que permite a superação de vício
relativo a outro ato administrativo eivado de alguma
ilegalidade. Como regra geral, a convalidação permite a
confirmação, total ou parcial, do ato viciado e produz efeitos
retroativos à data da prática desse ato.

51

O servidor empossado já ocupa cargo público, ainda que não
tenha entrado em exercício.

56

Atos vinculados jamais podem ser declarados nulos pelo
Poder Judiciário.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos princípios básicos
da administração pública e às modalidades de poderes
administrativos.
52

O princípio da eficiência administrativa não foi
expressamente previsto no texto da promulgação da CF.
Ademais, segundo a doutrina jurídica majoritária, tal
princípio não pode ser inteiramente confundido com a noção
estrita de eficiência econômica.

53

A ação popular pode ser acionada por cidadãos que
pretendam questionar violações ao princípio da moralidade
administrativa perante o Poder Judiciário.

54

O nepotismo corresponde a prática que pode violar o
princípio da moralidade administrativa. A esse respeito, de
acordo com a jurisprudência do STF, seria inconstitucional
ato discricionário do governador do DF que nomeasse
parente de segundo grau para o exercício do cargo de
secretário de Estado da SEAPA/DF.

A respeito da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações, julgue o
próximo item.
57

Em matéria de competência legislativa para editar normas
gerais a respeito de licitações e contratos administrativos, o
DF e a União possuem competência concorrente.

Acerca dos institutos jurídicos aplicáveis a licitações e contratos
administrativos, julgue os itens subsequentes.
58

Para casos de guerra ou grave perturbação da ordem, tem-se
típica hipótese de dispensa de licitação.

59

Os contratos administrativos de que trata a Lei de Licitações
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

60

As modalidades licitatórias de convite e de concurso podem
ser combinadas para a criação de modalidades mistas de
licitação.
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