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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 

 

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o 

número de controle é o mesmo que está ao lado do seu nome na 

folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda 

ao que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de 

prova. Não se esqueça de assinar seu nome no primeiro 

retângulo. 

 Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de 

transcrevê-las com caneta esferográfica preta, de ponta 

grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

preencha completamente o alvéolo, como indicado na figura, 

. Nunca assim , pois você corre o risco 

de ter sua questão anulada. 

 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão 

na prova. Lembre-se de que uma leitura competente é requisito 

essencial para a realização da prova. 

 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que 

ele não seja rejeitado. 
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Língua Portuguesa 

Como a televisão decide o que você pensa, o que você quer e o que você faz 

           Márcia Tíburi 

 

 Digamos que você trabalhe demais e não tenha tempo justamente para cuidar do 

tempo que sobra, se é que sobra algum tempo. Então você deixa que uma empresa cuide 

disso para você. Se você já se aposentou ou não tem trabalho, pode parecer difícil usar o 

tempo com outras coisas e você também aceita os serviços da empresa. 

 Como você vive em uma sociedade que valoriza a informação, e a empresa lhe dá 

justamente isso, parece lógico que o que ela fornece é uma coisa boa em troca de uma coisa 

meio chata como é a propaganda. Mas parece uma troca justa e você pensa que não tem por 

que ver um problema nisso. 

 Na forma de notícias, a informação é algo que serve para você saber em que mundo 

está, saber o que está acontecendo e, evidentemente, não ser ingênuo. Você pensa: não 

parece lógico que alguém use informação para lhe enganar e lhe tornar ingênuo. Isso não faria 

sentido e você se entrega de corpo e alma ao que tem pela frente. No meio disso tudo, você 

acredita e confia mesmo no que recebe, afinal se você não está enganando ninguém, ninguém 

teria por que enganar você. 

 E como você é uma pessoa confiante, você também confia na justiça e sabe que 

propaganda enganosa pode dar cadeia e segue vendo tudo de bom que o aparelho que você 

comprou lhe oferece de graça. Quer dizer, é bom lembrar que não é bem de graça, tem aquela 

troca, mas isso não vem ao caso agora, pois tudo parece muito justo. 

 A tecnologia muda de tempos em tempos, o aparelho fica ultrapassado e você precisa 

comprar um novo. Você nem queria esse aparelho último tipo, assim como você não quer as 

coisas que ele mostra, mas você passa a usar porque todo mundo está usando. Ficar longe do 

aparelho é o que ninguém quer. Ficar desatualizado diante dos colegas e familiares também 

pega mal. Assim você que não anda conversando nada muito interessante com ninguém, sente 

que ainda faz parte de uma comunidade que agora é chamada de audiência. 

 Você parou de falar com as pessoas, perdeu a noção dos amigos e dos familiares, as 

pessoas só perguntam se você viu a novela. É claro que você assistiu a tudo, perdeu alguns 

capítulos dormindo, pois não era tão interessante assim, mas não tem problema porque o seu 

mundo emocional está completamente preenchido com as alegrias e tristezas das 

personagens. 

 A sua vida moral, ética e política está totalmente controlada, já não dá mais trabalho. O 

aparelho que você comprou garantiu todas as suas ideias por meio dos noticiários e criou um 

verdadeiro estilo de vida para você. Você está convencido de que a vida não pode ser 

diferente. 

      [...] 

 Antigamente, antes de tudo isso, você pensava que a vida poderia ser diferente. Com o 

tempo você esqueceu essa pergunta e, se alguém ousa fazê-la hoje, você se irrita muito e é 

você que aponta essa pessoa como uma alienada e uma chata. Você fica muito triste por 

pensar assim, mas, como o ressentimento incomoda muito, você deixa por isso mesmo. 

http://revistacult.uol.com.br/home/wp-content/uploads/2016/03/street-art-tv-heads-facebook-cover-timeline-banner-for-fb.jpg
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 Você vê as novelas, os filmes, os programas de culinária, humor, entrevistas, está tudo 

tão bem feito, tudo tão bonito que você nem precisa de mais nada. Você se identifica com tudo 

aquilo que é mostrado. Até parece que não existe outro jeito de viver. Claro que existe, você 

pensa, mas daria muito trabalho. Então você vê as tragédias que aparecem e se 

autocompensa pensando que você não faz parte delas. Alguém diz a você que o mundo é 

terrível, mas que ele está do seu lado e não vai deixar você ser enganado. Isso porque você 

confia tanto na cabeça que aparece falando na sua frente, aquela que lhe dá as informações de 

graça em troca das propagandas que você vê e das coisas que você compra, que ele só pode 

ser um trabalhador honesto como você, que nunca lhe faria mal. 

 Essa cabeça falante está só mostrando a vida como ela é, você entendeu. Como ele tem 

uma audiência ao redor, da qual você faz parte porque quer, afinal, você escolheu tudo isso, 

você não pode se queixar de nada. E, como deixar de assisti-la seria ridículo diante dos seus 

colegas e familiares, você segue firme e forte usando agora o controle remoto para escolher 

entre os trezentos generosos canais de programação que preenchem o vazio mental, o vazio 

das emoções, e o vazio da ação que você poderia sentir. Esses canais lhe dão a impagável 

sensação de poder de escolha. Na verdade eles não têm muita graça, tanto que você troca de 

canal a cada segundo, mas você não imagina que possa haver algo além disso para ver, lá 

fora, na vida. 

      [...] 

 Quem sabe um dia, seja você que possa estar ali aparecendo e você finalmente exista 

como aquelas pessoas todas. Você chega a fantasiar uma coisa dessas enquanto a inveja – 

essa fixação no que é visível – se instaura em sua intimidade. Enquanto isso, basta tentar 

pensar como elas, sentir o que elas sentem, fazer o que elas fazem. Eles decidirão o que você 

vê pensando que tem todo o direito, afinal de contas, você terceirizou o seu olhar e com ele o 

pensamento, a emoção e a ação. 

 Elas decidirão o que você vê, o que você compra, o deus no qual você deve crer, as 

músicas que você vai ouvir. Decidirão o seu voto e o regime de governo que vai reger a sua 

vida. Vão lhe informar de tudo o que eles acham importante ou conveniente para controlar a 

sua vida tirando de você a sensação angustiante da liberdade. Só não vão lhe informar que 

você ficou cego. E que eles deveriam pagar uma grande indenização por anos e anos de 

assédio cognitivo e moral. Os danos éticos e políticos são irreparáveis. Então, quando você 

perceber que implantaram no seu corpo um olho de vidro, que essa prótese não vai resolver o 

seu problema de visão, mas vai iludir a todos de que você ainda vê, você não conseguirá mais 

saber que está diante da tela do aparelho. Pensará que é a realidade. 

 Morto há tempos diante da tela, transformado em um zumbi que não pensa, não sente 

e não age em nome de mais nada que não seja a ordem teleguiada recebida, você será 

chamado de “vidiota” por alguém que, por algum motivo, ficou longe disso tudo. Mas porque já 

não consegue entender nada, você parte para cima dele com a única coisa que restou na sua 

vida subjetiva, ódio barato e agressividade sem fim. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2016/03/como-a-televisao-decide-o-que-voce-

pensa-o-que-voce-quer-e-o-que-voce-faz/> Acesso em: 06 abr. 2016. 

1. De acordo com o texto, a televisão 

a) é o meio mais eficaz de colocar as pessoas a par do que acontece ao redor delas. 

b) oferece um estilo de vida e de pensamento não questionado pela maioria das pessoas. 

c) torna-se a melhor opção de entretenimento para pessoas sem trabalho ou aposentadas. 

d) possibilita um acréscimo de bagagem cultural enriquecedor das conversas entre amigos. 
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2. Observe os seguintes trechos: 

“Você está convencido de que a vida não pode ser diferente.” (7° parágrafo) 

“... você não imagina que possa haver algo além disso para ver, lá fora,...” (10º parágrafo) 

Tais trechos só NÃO sugerem que o telespectador haja frente à televisão com  

a) cordial entrega. 

b) ínfima alienação. 

c) ingênua submissão. 

d) generosa subserviência. 

 

3. A única palavra que NÃO reflete a postura da autora frente ao comportamento do 

telespectador é 

a) irônica. 

b) censora. 

c) sarcástica. 

d) indulgente. 

4. A partir da associação entre o conteúdo do texto e a imagem que segue o título, são feitas 

as seguintes afirmações: 

I. A televisão é comparada a uma cabeça pensante, por cumprir tal função para 
grande parte dos telespectadores. 

II. Os telespectadores são todos pessoas alienadas, que só pensam aquilo que já fora 
pensado pela televisão. 

III. Os telespectadores são tão conectados à televisão, que parece haver, no lugar do 
cérebro, uma caixa telecomandada por outras pessoas. 

IV. A televisão pensa, formula conceitos e toma decisões por aqueles que lhe delegam 
tal autoridade. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões)  

a) I, II e III. 

b) I e IV. 

c) II, III e IV. 

d) III. 

5. No 8° parágrafo, há algumas informações subentendidas. Assim sendo, em qual das 

alternativas o conteúdo afirmado NÃO está subentendido no referido parágrafo? 

a) A pergunta “A vida pode ser diferente?” rondou, por algum tempo, a mente do sujeito. 

b) O sujeito a quem o autor se refere já não acha mais, atualmente, que a vida possa ser 

diferente. 

c) O sujeito é uma pessoa sensível, que prefere não guardar mágoas e nem ofender as 

outras pessoas.   

d) O sujeito, em outros tempos, não se irritava com quem também pensasse que a vida 

poderia ser diferente. 
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6. Considere as palavras destacadas no trecho a seguir. 

“Assim você que não anda conversando nada muito interessante com ninguém, sente que 

ainda faz parte de uma comunidade que agora é chamada de audiência.” (5º parágrafo) 

Em relação aos conteúdos veiculados nesse trecho, é correto afirmar que é (são) 

marcadora(s) de informação pressuposta apenas a(s) palavra(s) 

a) que. 

b) agora. 

c) que e agora. 

d) ainda e agora. 

7. Observe este trecho: “Isso não faria sentido e você se entrega de corpo e alma ao que tem 

pela frente.” (3º parágrafo). 

Não configuraria um erro gramatical se fosse colocada uma vírgula logo após a palavra 

a) Isso. 

b) sentido. 

c) corpo. 

d) tem. 

8.  Considere o período a seguir.  

 “Então, quando você perceber que implantaram no seu corpo um olho de vidro, que 

essa prótese não vai resolver o seu problema de visão, mas vai iludir a todos de que você 

ainda vê, você não conseguirá mais saber que está diante da tela do aparelho.” (12º 

parágrafo) 

A respeito das relações sintáticas estabelecidas entre as orações desse período, são 

feitas as seguintes afirmações: 

I. A oração ”você não conseguirá mais saber que está diante da tela do aparelho” 
exerce função de principal em relação à oração “mas vai iludir a todos de que 
você ainda vê”. 

II. A oração “quando você perceber que implantaram no seu corpo um olho de vidro” 
é subordinada em relação à oração “você não conseguirá mais saber que está 
diante da tela do aparelho”. 

III. As orações “que implantaram no seu corpo um olho de vidro” e “que essa prótese 
não vai resolver o seu problema de visão” são coordenadas em relação à oração 
“quando você perceber”. 

IV. O período é composto por coordenação e subordinação. 

Estão corretas apenas as afirmações 

a) I, II e III. 

b) I e III.  

c) II, III e IV. 

d) II e IV. 
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9. As afirmativas a seguir dizem respeito a alguns dos recursos coesivos observados ao longo 

do texto. 

I. Em “Com o tempo você esqueceu essa pergunta e, se alguém ousa fazê-la hoje, 
...” (8º parágrafo), o pronome em destaque possui função coesiva anafórica, 
referindo-se a um elemento presente dentro do período. 

II. No segundo parágrafo do texto, os pronomes lhe, isso e ela fazem referência, 
respectivamente, a você (leitor), informação e sociedade, estabelecendo, dessa 
forma, uma relação coesiva com a finalidade de garantir progressão ao texto. 

III. No trecho “Morto há tempos diante da tela, transformado em um zumbi que não 
pensa,...” (13º parágrafo), o elemento destacado é um pronome empregado com 
função coesiva, representando a expressão “um zumbi” e servindo também de elo 
subordinante da oração seguinte. 

IV. Em “Quer dizer, é bom lembrar que não é bem de graça, tem aquela troca, mas 
isso não vem ao caso agora,...” (4º parágrafo), os elementos em destaque 
possuem função coesiva catafórica, referindo-se a termos presentes fora desse 
período, mas dentro do texto. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I, II e IV. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) III e IV. 

10. Sobre algumas das formas verbais empregadas no texto, são feitas estas afirmativas: 

I. O uso do Modo Subjuntivo, em “Digamos que você trabalhe demais e não tenha 
tempo justamente para cuidar do tempo...” (1º parágrafo), indica que a ideia 
expressa nesse período é de algo possível. 

II. O uso do Modo Indicativo, em “Como você vive em uma sociedade que valoriza a 
informação, e a empresa lhe dá justamente isso,...” (2º parágrafo), indica que a 
ideia expressa nessas orações é de certeza. 

III. A presença do futuro do pretérito, em “E que eles deveriam pagar uma grande 
indenização por anos e anos de assédio cognitivo e moral.” (12º parágrafo), indica 
uma ação a ser possivelmente realizada no futuro do subjuntivo. 

IV. Os verbos destacados, em “Elas decidirão o que você vê, o que você compra, o 
deus no qual você deve crer, as músicas que você vai ouvir.” (12º parágrafo), 
deveriam ter sido empregados, a fim de garantir a adequada correlação entre os 
tempos verbais, no futuro do presente do indicativo. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I, II e IV. 

b) I e III. 

c) II, III e IV. 

d) II e IV. 
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11. A palavra “vidiota” (13º parágrafo) foi empregada entre aspas para 

a) destacar um jargão próprio do vocabulário midiático, para definir os telespectadores em 

geral. 

b) revelar uma ironia, referindo-se especificamente às pessoas que se deixaram enganar pela 

televisão. 

c) destacar um caso de neologismo, ou seja, um vocábulo criado para ser empregado em 

contexto específico. 

d) seguir a determinação da gramática normativa quanto à obrigatoriedade do uso desse 

sinal de pontuação na indicação de vocábulos estrangeiros. 

12. Em qual das alternativas as palavras em destaque pertencem à mesma classe de palavras? 

a) “... perdeu a noção dos amigos...” / “É claro que você assistiu a tudo,...” (6º parágrafo) 

b) “Esses canais lhe dão a impagável sensação...” / “Na verdade eles não têm muita 

graça,...” (10º parágrafo) 

c) “...você escolheu tudo isso,...” / “...você não pode se queixar de nada.” (10º parágrafo) 

d) “... a ordem teleguiada recebida,...” / “... ódio barato e agressividade sem fim.” (13º 

parágrafo) 

13. Leia este trecho: “Você parou de falar com as pessoas, perdeu a noção dos amigos e dos 

familiares, as pessoas só perguntam se você viu a novela. É claro que você assistiu a 

tudo, perdeu alguns capítulos dormindo...” (6º parágrafo) 

Sobre o emprego dos verbos destacados nesse trecho, é correto afirmar, considerando-

se o contexto de ocorrência, que 

a) apresentam sentido e regência diferentes nas duas construções. 

b) apresentam o mesmo sentido e a mesma regência nas duas construções. 

c) possuem sentido diferente nas duas construções, embora a regência seja a mesma. 

d) possuem o mesmo sentido nas duas construções, embora apresentem regência diferente. 

14. Considere o seguinte trecho, atentando para as conjunções em destaque. 

“É claro que você assistiu a tudo, perdeu alguns capítulos dormindo, pois não era tão 

interessante assim, mas não tem problema porque o seu mundo emocional está 

completamente preenchido com as alegrias e tristezas das personagens.” (6º parágrafo) 

Sobre o funcionamento dessas conjunções, especificamente nesse techo, são feitas as 

seguintes afirmativas: 

I. Os sentidos veiculados por essas três conjunções são de explicação, ressalva e 
conclusão, respectivamente. 

II. As conjunções mas e porque são classificadas como coordenativas, uma vez que 
introduzem orações coordenadas sindéticas. 

III. A conjunção mas, que poderia ser substituída sem prejuízo semântico por 
porém, introduz uma oração coordenada adversativa. 

IV. As conjunções pois e porque não poderiam sofrer permuta entre si, uma vez que 

isso provocaria mudança no sentido original do período. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

a) I. 

b) II. 

c) II e III. 

d) III e IV.  
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15. Em “Com o tempo você esqueceu essa pergunta e, se alguém ousa fazê-la hoje, você se 

irrita muito e é você que aponta essa pessoa como uma alienada e uma chata.” (8º 

parágrafo), os termos destacados são classificados sintaticamente como 

a) objeto direto e objeto direto. 

b) objeto direto e objeto indireto. 

c) objeto indireto e predicativo do sujeito. 

d) complemento nominal e adjunto adnominal. 

16. Não ocorreria inconsistência gramatical ou prejuízo semântico, caso se substituísse 

a) o trecho viu a novela, em “... só perguntam se você viu a novela.” (6º parágrafo), por 

assistiu à novela. 

b) a expressão a tudo, em “É claro que você assistiu a tudo, ...” (6º parágrafo), por à toda 

programação. 

c) o verbo vê, em “...troca das propagandas que você vê...” (9º parágrafo), por assiste. 

d) o pronome relativo da qual, em “...da qual você faz parte porque quer,...” (10º 

parágrafo), por onde. 

 

Legislação 

17. Hamilton, servidor público federal estável, foi reinvestido no cargo anteriormente ocupado, 

diante da invalidação de sua demissão por decisão judicial. Nos termos da Lei nº 8.112/90, 

ocorreu a 

a) recondução. 

b) reintegração. 

c) readaptação. 

d) reversão. 

18. Sobre as férias dos servidores públicos federais, previstas na Lei nº 8.112/90, é correto 

afirmar que 

a) independentemente de solicitação, será pago ao servidor um adicional correspondente a 

1/3 (um terço) da remuneração do período de férias. 

b) é facultado ao servidor a conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) do período de férias. 

c) o servidor fará jus a 30 dias de férias, vedada em qualquer hipótese a acumulação de dois 

períodos. 

d) após iniciadas, as férias não poderão ser interrompidas.  

19. De acordo com as afirmações abaixo, é proibido ao servidor público federal: 

I. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou 
objeto da repartição. 

II. Participar de sociedade privada, personificada ou não personificada na condição de 
acionista. 

III. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 
particulares. 

IV. Ausentar-se do serviço durante o expediente, com autorização do chefe imediato. 

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) III e IV. 

d) I e III.  
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20. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com a Lei nº 8.112/90, colocando (V), para as 

verdadeiras, e (F), para as falsas.  

( ) A penalidade de demissão será aplicada ao servidor no caso de inassiduidade 

habitual.   

( ) O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) 

horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 

25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois 

minutos e trinta segundos. 

( ) O servidor público federal deve cumprir as ordens superiores, mesmo quando 

manifestamente ilegais. 

( ) A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a 

promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

( ) O servidor, sem prejuízo de sua remuneração, poderá ausentar-se do serviço por 

5 (cinco) dias por motivo de casamento.  

A ordem correta, de cima para baixo, é 

a) V – V – F – V – F. 

b) F – V – V – F – F. 

c) V – V – F – F – V. 

d) F – F – V – V – V. 

21. Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei nº 8.112/90, serão deferidas aos 

servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais, EXCETO 

a) retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. 

b) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 

c) fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). 

d) gratificação natalina. 

22. Com relação à licença para tratamento de saúde do servidor, é INCORRETO afirmar que a 

a) licença será concedida com base em perícia médica. 

b) licença para tratamento de saúde inferior a 10 (dez) dias, dentro de 1 (um) ano, poderá 

ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. 

c) licença que exceder o prazo de 120 (cento e vinte) dias, no período de 12 (doze) meses a 

contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta 

médica oficial. 

d) inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar 

onde se encontrar internado, sempre que for necessário. 

23. Acerca das responsabilidades dos servidores, é INCORRETO afirmar que 

a) o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas 

atribuições. 

b) a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que 

resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

c) a responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal 

que negue a existência do fato ou sua autoria. 

d) as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo dependentes entre 

si. 
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24. Com base na Constituição Federal, o servidor público estável só perderá o cargo 

I. em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II. mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III. mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa.  

IV. em virtude de reprovação em estágio probatório.  

Estão corretas apenas as afirmações 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) I, II e III. 

d) II, III e IV. 

25. Nos termos da Constituição Federal, os servidores públicos titulares de cargos efetivos, aos 

quais é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, serão 

aposentados 

a) compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 

(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei 

complementar. 

b) voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade, se mulher, e sessenta anos de 

idade, se homem. 

c) por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, exceto se decorrente de acidente 

em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da 

lei. 

d) voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de cinco anos de efetivo exercício no 

serviço público. 

26. Em relação ao recurso administrativo e à revisão previstos na Lei nº 9.784/99, analise as 

afirmações a seguir: 

I. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior. 

II. O recurso não será conhecido quando interposto por quem não seja legitimado. 

III. Os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos, têm 
legitimidade para interpor recurso administrativo. 

IV. O recurso possui sempre efeito suspensivo.  

Estão corretas apenas as afirmativas 

a) I e IV. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I, II e III. 

27. Um prazo fixado como “um mês” teve seu dia de início em 15 de março de 2016. 

Considerando que, no dia do vencimento, o expediente foi normal, nos termos da  

Lei nº 9.784/99, o dia de vencimento foi 

a) 13 de abril de 2016. 

b) 14 de abril de 2016. 

c) 15 de abril de 2016. 

d) 16 de abril de 2016.  
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28. Sobre as regras constantes no decreto nº 1.171/94 (Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), assinale (V), para as verdadeiras, e (F), 

para as falsas. 

( ) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio 
entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá 
consolidar a moralidade do ato administrativo.  

( ) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, 
que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável de 
sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de 
legalidade.  

( ) A função pública deve ser tida como exercício profissional. Assim, os fatos e atos 
verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada em nada poderão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.  

( ) As ausências injustificadas do servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas 
relações humanas.  

( ) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência 
escrita, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os 
seus integrantes, com ciência do faltoso.  

A ordem correta, de cima para baixo, é 

a) F – V – F – F – V. 

b) F – F – V – F – V.  

c) V – V – F – V – F. 

d) V – F – V – V – F.  

29. Para preencher a lacuna do paragrafo abaixo, escolha o termo que a completa 

corretamente. 

Segundo a Lei nº 8.666/93, ___________________ é a modalidade de licitação entre 

interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas 

para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 

observada a necessária qualificação. 

a) tomada de preços 

b) concorrência 

c) convite 

d) concurso 

30. Quanto à modalidade de pregão, regulamentada pela Lei nº 10.520/2002, é correto 

afirmar que 

a) o prazo de validade das propostas será de 30 (trinta) dias, se outro prazo não estiver 

fixado no edital.  

b) a exigência de garantia de proposta é vedada.  

c) o pregão será realizado em sessão pública, sendo vedada a forma eletrônica.  

d) o pregão não poderá ser utilizado para compra de bens e serviços comuns.  
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31. Nos termos da Lei nº 8.666/93, as compras, sempre que possível, deverão: 

I. Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 

II. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento diversas às do setor privado. 

III. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública. 

IV. Observar a especificação completa do bem a ser adquirido, inclusive com 
indicação de marca. 

Estão corretas apenas as afirmações 

a) I e II. 

b) II e IV. 

c) I e III. 

d) III e IV. 

32. Dentre outras hipóteses, é dispensável a licitação para 

a) casos em que haja inviabilidade de competição. 

b) contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 

empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública. 

c) obras e serviços de engenharia de valor até R$ 10.000,00, desde que não se refiram a 

parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma 

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. 

d) casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 

 
Informática 

33. Analise, a seguir, as informações relacionadas à Internet: 

I. Um link é um ponto de conexão entre partes de um site ou de um site para outro. 

II. Página é um conjunto de informações que aparece em uma mesma tela. 

III. Navegar na internet significa percorrer páginas de um mesmo site ou de vários 
sites, através de links sucessivos. 

IV. URL – Uniform Resoure Location – é o endereço eletrônico virtual particular de um 
site. 

Estão corretas as afirmações 

a) I, II e III, apenas. 

b) I, II e IV, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

34. Universal Serial Bus (USB) é um tipo de conexão plug and play que permite a conexão de 

periféricos sem a necessidade de desligar o computador.  

Por meio de portas USB, só NÃO é possível conectar ao computador 

a) mouses ópticos e câmeras digitais. 

b) teclados ópticos e webcams. 

c) pen drives e placas de vídeos. 

d) joysticks e HD portáteis.  
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35. Um navegador é um programa de computador que habilita os usuários a interagirem com 

documentos virtuais da internet, também conhecidos como páginas da web.  

São características dos principais navegadores utilizados no mundo, EXCETO, 

a) possibilidade de instalação de extensões. 

b) desenvolvimento de sites. 

c) leitura de feeds de notícias. 

d) utilização de diversas abas de navegação. 

36. Observe a Figura 1, que representa uma janela do Windows Explorer do sistema 

operacional Windows 7:  

Figura 1 – Windows Explorer: Exemplo de seleção dos  
arquivos 001.doc, 004.doc e 007.doc 

No Windows Explorer, para realizar a seleção de arquivos de forma alternada, o usuário 

deve manter pressionada qual tecla do teclado enquanto seleciona os arquivos com o botão 

esquerdo do mouse? 

a) Shift. 

b) Ctrl. 

c) Alt. 

d) F2. 

37. No LibreOffice Calc, podemos realizar diversas operações estatísticas sobre um intervalo de 

valores utilizando funções da ferramenta. Se o usuário quiser saber qual o primeiro maior 

valor do intervalo A1:A15, a função a ser executada por ele é 

a) =MAIOR(A1:A15) 

b) =MAIOR(A1:A15;1) 

c) =MAIOR(A1;A15) 

d) =MAIOR(A1;A15;1) 
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38. No LibreOffice Calc, podemos criar uma série de preenchimento a partir de um valor inicial 

utilizando a alça de preenchimento. Supondo que, em uma planilha, inserimos na célula A1 

o valor -2 e, com auxílio dessa alça, criamos uma série de preenchimento até a célula A5, 

na vertical, os valores que aparecerão nas células A3 e A5 são, respectivamente: 

a) -4 e -6 

b) -6 e -10 

c) 2 e 4 

d) 0 e 2 

39. Observe a Figura 2, de uma tabela criada no LibreOffice Calc:  

 

Figura 2 - Cálculos LibreOffice Calc 

Na célula A5, o usuário deve criar uma fórmula utilizando a função SOMA, que apresente a 

soma dos valores da coluna A e C. Na célula B5, o usuário deve criar uma fórmula 

utilizando referências, para somar os valores 2, 5, 7 e 18.  

Quais as fórmulas que deverão ser inseridas pelo usuário nas células A5 e B5, 

respectivamente? 

a) =SOMA(A1;A3;C1;C3) e =A1+A2+B2+C3 

b) =SOMA(A1:A3;C1:C3) e =A1+A2+B2+C3 

c) =SOMA(A1;A3;C1;C3) e =A1*A2*B2*C3 

d) =SOMA(A1:A3;C1:C3) e =A1*A2*B2*C3 

40. No LibreOffice Writer, podemos realizar diversas alterações em textos, como formatações 

de página e parágrafos. Uma ferramenta muito utilizada é a de Localizar e Substituir.  

Na caixa de diálogo dessa ferramenta, só NÃO é possível localizar e substituir 

a) palavras e frases. 

b) uma formatação específica. 

c) estilos de parágrafos. 

d) números de páginas. 

 
 
 


