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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 da sua prova objetiva.

• Nos itens que avaliam noções de informática, 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.

PROVA OBJETIVA P
1
 – CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 10

Nas sociedades antigas, tanto as leis quanto os códigos1

eram considerados expressões da vontade divina, revelada

mediante a imposição de legisladores que dispunham de

privilégios dinásticos e de uma legitimidade garantida pela casa4

sacerdotal. As leis eram objeto de respeito e veneração, e, por

serem asseguradas por sanções sobrenaturais, dificilmente o

homem primitivo questionava sua validez e sua aplicabilidade.7

Escreve H. Summer Maine que algumas experiências

societárias, ao permitirem o declínio do poder real e o

enfraquecimento de monarcas hereditários, acabaram por10

favorecer a emergência de aristocracias, depositárias da

produção legislativa, com capacidade de julgar e de resolver

conflitos. Aquele momento inicial de um direito sagrado e13

ritualizado, expressão das divindades, desenvolveu-se na

direção de práticas normativas consuetudinárias. À época do

direito consuetudinário, largo período em que não se conheceu16

a invenção da escrita, uma casta, ou aristocracia, investida do

poder judicial, era o único meio que poderia conservar, com

algum rigor, os costumes da raça ou da tribo. O costume19

aparece como expressão da legalidade, de forma lenta e

espontânea, instrumentalizada pela repetição de atos, usos e

práticas. 22

A invenção e a difusão da técnica da escritura,

somadas à compilação de costumes tradicionais,

proporcionaram os primeiros códigos da Antiguidade, como o25

de Hamurábi, o de Manu, o de Sólon e a Lei das XII Tábuas.

Constata-se, destarte, que os textos legislados e escritos eram

melhores depositários do direito e meios mais eficazes para28

conservá-lo que a memória de certo número de pessoas, por

mais força que tivessem em função de seu constante exercício.

Esse direito antigo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, não31

diferenciava, na essência, prescrições civis, religiosas e morais.

Somente em tempos mais avançados da civilização é que se

começou a distinguir o direito da moral e a religião do direito.34

Certamente, de todos os povos antigos, foi com os romanos que

o direito avançou para uma autonomia diante da religião e da

moral.37

Antônio C. Walker. O direito nas sociedades primitivas. In:

Antônio C. Walker (Org.) Fundamentos de história do direito.

Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 19-20 (com adaptações).

Conforme as ideias apresentadas no texto,

1 a legislação escrita era mais confiável que a legislação

instrumentalizada pela repetição de usos. 

2 a evolução do direito desde as sociedades antigas passou por

apenas dois períodos evolutivos.

3 nas sociedades antigas, a origem do direito esteve diretamente

relacionada ao declínio do poder real exercido por monarcas

hereditários e à emergência de aristocracias.

4 nas sociedades antigas, houve período em que o direito era

consuetudinário, ou seja, baseava-se nas práticas, nos hábitos

e nos costumes da sociedade.

Com relação a aspectos linguísticos do texto, julgue os próximos

itens.

5 Seriam mantidos o sentido e a correção do texto caso o termo

“instrumentalizada” (R.21) fosse empregado no masculino:

instrumentalizado. 

6 O emprego do sinal indicativo de crase no trecho “somadas à

compilação de costumes tradicionais” (R.24) é facultativo,

razão por que sua supressão não acarretaria prejuízo para o

sentido nem para a correção do período. 

7 Na linha 8, o emprego de vírgula logo após “H. Summer

Maine” prejudicaria a correção gramatical do período.

8 Tanto em “desenvolveu-se” (R.14) quanto em “Constata-se”

(R.27), a partícula “se” desempenha a mesma função sintática. 

9 Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o trecho “As

leis eram objeto (...) sua validez e sua aplicabilidade” (R. 5 a 7)

poderia ser reescrito da seguinte forma: Enquanto objeto de

respeito e veneração, assegurado por sanções sobrenaturais,

dificilmente o homem primitivo questionava a própria validez

e aplicabilidade.

10 Sem prejuízo do sentido do texto, o termo “destarte” (R.27)

poderia ser substituído por contudo ou todavia.
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Texto para os itens de 11 a 22

A dimensão “ético-filosófica” do liberalismo denota1

afirmação de valores e direitos básicos atribuíveis à natureza

moral e racional do ser humano. Suas diretrizes se assentam

nos princípios da liberdade pessoal, do individualismo, da4

tolerância, da dignidade e da crença na vida. Já o aspecto

“econômico” refere-se, sobretudo, às condições que abrangem

a propriedade privada, a economia de mercado, a ausência ou7

minimização do controle estatal, a livre empresa e a iniciativa

privada. Ainda como parte integrante desse referencial,

encontram-se os direitos econômicos, representados pelo10

direito de propriedade, o direito de herança, o direito de

acumular riqueza e capital. Por último, a perspectiva

“político-jurídica” do liberalismo está calcada em princípios13

básicos como: consentimento individual, representação

política, divisão dos poderes e descentralização administrativa,

entre outros.16

Tendo presente essas asserções genéricas, podemos

compreender melhor as ambiguidades e os limites do

liberalismo brasileiro, porquanto, desde os primórdios, ele19

teve de conviver com uma estrutura político-administrativa

patrimonialista e com uma dominação econômica escravista

das elites agrárias. Emília Viotti da Costa defende que não se22

deve realçar em demasia a importância das ideias liberais

europeias nas convulsões sociais ocorridas no Brasil

(Inconfidência Mineira, Revolução Pernambucana etc.) desde25

fins do século XVIII, pois tais movimentos não chegaram a ter

grande alcance ideológico. Para a autora, a nova doutrina era

de conhecimento limitado entre determinados segmentos28

revolucionários. O que importa ter em vista é essa distinção

entre o liberalismo europeu, como ideologia revolucionária

articulada por novos setores emergentes e forjados na luta31

contra os privilégios da nobreza, e o liberalismo brasileiro, uma

versão mais restrita do liberalismo europeu.

Antonio Wolkmer. História do direito no Brasil. Rio de

Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 63-4 (com adaptações).

Julgue os próximos itens, relativos às ideias do texto.

11 O autor menciona as ideias defendidas por Emília Viotti da

Costa como um contraponto a suas próprias ideias, e acaba por

refutar as ideias da referida autora.

12 Conclui-se do texto que o autor apresenta uma reflexão, de

cunho comparativo, acerca das relações estabelecidas entre

movimentos sociais ocorridos no Brasil e sua vinculação com

determinada doutrina europeia.

13 O autor defende que, seja na Europa, seja no Brasil, o

liberalismo funcionou historicamente como uma ideologia

predominantemente contrarrevolucionária.

14 Segundo o autor do texto, não há coerência entre a perspectiva

‘político-jurídica’ e a dimensão econômica do liberalismo. 

A respeito das ideias e de aspectos linguísticos do texto, julgue os

itens que se seguem.

15 Sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido do

período, o trecho “como ideologia revolucionária (...) os

privilégios da nobreza” (R. 30 a 32) poderia ser substituído por:

que era uma ideologia revolucionária articulada por novos

setores emergentes e forjados na luta contra os privilégios da

nobreza.

16 No segundo período do segundo parágrafo, a expressão “tais

movimentos” (R.26) refere-se aos seguintes termos, expressos

anteriormente, nesse mesmo período: “ideias liberais”,

“convulsões sociais”, “Inconfidência Mineira” e “Revolução

Pernambucana”.

17 A ideia introduzida pela conjunção “porquanto” (R.19) poderia

ser expressa também por conquanto.

18 No texto, o vocábulo “calcada” (R.13) está empregado com o

sentido de fundamentada, apoiada.

19 Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a forma

verbal “encontram”, em “encontram-se os direitos

econômicos” (R.10), poderia ser flexionada no singular:

encontra-se os direitos econômicos.

Julgue os itens que se seguem, referentes aos sentidos e a aspectos

gramaticais do texto.

20 A forma verbal “denota” (R.1) poderia ser corretamente

substituída, no texto, pelo seu sinônimo manifesta.

21 Para o autor do texto, o liberalismo tem sua origem relacionada

a três elementos distintos: a dimensão ‘ético-filosófica’, a

dimensão econômica e a perspectiva ‘político-jurídica’.

22 O terceiro período do primeiro parágrafo do texto poderia ser

corretamente reescrito da seguinte forma: Agora cita-se o

aspecto econômico relacionado, por princípio, a condições

relativas à propriedade privada, a economia de mercado, a

ausência ou minimização do controle estatal, a livre empresa

e a iniciativa privada.

Considerando o papel constitucional do TCU no que concerne à

apreciação, à fiscalização e ao julgamento das contas públicas,

julgue os itens a seguir.

23 O TCU dispõe de competência para sustar diretamente a

execução de um contrato cuja irregularidade seja verificada.

24 Compete ao TCU julgar as contas do presidente da República.

25 Compete ao TCU julgar, administrativamente, as contas dos

administradores e demais responsáveis por recursos públicos,

no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
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Acerca dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos

resguardados pela Constituição Federal de 1988, julgue os itens

subsequentes.

26 O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por

partido político que tenha representação no Congresso

Nacional.

27 A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém

pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por

determinação judicial; nessa circunstância, a entrada poderá

ocorrer em qualquer horário.

28 No Brasil, é vedada a pena de morte em quaisquer situações.

No que se refere aos princípios e conceitos da administração

pública e aos servidores públicos, julgue os próximos itens.

29 A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou

funções públicas não se estende aos empregados das

sociedades de economia mista.

30 O prazo de validade de concurso público é de até dois anos,

podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos

aprovados no cadastro de reserva.

31 Se for imprescindível à segurança da sociedade e do Estado,

será permitido o sigilo dos atos administrativos.

32 Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação

administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons

costumes, a honestidade ou os deveres de boa administração.

A respeito dos sistemas operacionais Linux e Windows, do

Microsoft PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue os

itens a seguir.

33 O modo avião do Windows 8.1 é um recurso que torna as

comunicações do tipo sem fio inativas durante um período

preestabelecido, com exceção da comunicação bluetooth.

34 Para que o Modo de Exibição do Apresentador do PowerPoint

2013 seja utilizado, é necessário o uso de, no mínimo, dois

monitores: um para que o apresentador tenha a visão do eslaide

atual e outro para que ele visualize o próximo eslaide a ser

mostrado ao público.

35 Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou

empresa destinada a compartilhar informações confidenciais,

uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto

localizado na rede mundial de computadores, a Internet.

36 No console de uma distribuição qualquer do Linux,

como, por exemplo, o Ubuntu, é possível cancelar um

comando em execução a partir do uso da combinação das

teclas � e �.

Com relação ao programa de navegação Mozilla Firefox e ao

programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens

subsequentes.

37 No Mozilla Thunderbird, o recurso Bloquear Usuário, disponível

no menu Editar, tem a finalidade de criar um filtro para impedir

o recebimento de mensagens indesejadas e também a de

realizar o bloqueio daquelas pessoas que as enviem e que não

façam parte da lista de contatos do usuário.

38 Uma facilidade disponibilizada na última versão do navegador

Firefox é a criação de atalhos na área de trabalho, em qualquer

sistema operacional. Como exemplo, para criar um atalho de

um sítio, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a

barra de endereços e, em seguida, escolher a opção Criar Atalho

(Área de Trabalho).

Julgue os itens que se seguem, relativos ao gerenciamento de

arquivos e pastas e à segurança da informação.

39 Um dos procedimentos de segurança quanto à navegação na

Internet é sair das páginas que exigem autenticação por meio

dos botões ou links destinados para esse fim, como, por

exemplo, Sair, Desconectar, Logout etc., e não simplesmente

fechar o browser.

40 O vírus do tipo stealth, o mais complexo da atualidade, cuja

principal característica é a inteligência, foi criado para agir de

forma oculta e infectar arquivos do Word e do Excel. Embora

seja capaz de identificar conteúdos importantes nesses tipos de

arquivos e, posteriormente, enviá-los ao seu criador, esse vírus

não consegue empregar técnicas para evitar sua detecção

durante a varredura de programas antivírus.

41 O firewall é capaz de proteger o computador tanto de ataques

de crackers quanto de ataques de vírus.

42 No Windows 8.1, arquivos com o mesmo nome, mas com

extensões diferentes, podem ser armazenados na mesma

pasta, como, por exemplo, c:\pessoal\Cargos_TCU.docx

e c:\pessoal\Cargos_TCU.xlsx.
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Segundo o economista francês Thomas Piketty, autor do

best-seller O Capital no Século XXI, “A combinação de inflação

mínima e grandes superávits primários — ou seja, de arrecadação

de impostos em valor superior ao dos gastos públicos — durante

décadas pode funcionar, mas leva um longo tempo. Essa estratégia

não foi adotada pela Alemanha e pela França — felizmente — após

a Segunda Guerra Mundial, quando tinham uma dívida pública

maior do que a atual dívida da Grécia. Recorreu-se, nesses casos,

à inflação e a medidas excepcionais, mas também se recorreu à

reestruturação da dívida, e toda a dívida da Alemanha foi anulada

em 1953. É incrível que hoje digam à Espanha e à Grécia que a

única solução é devolver até o último euro, quando se sabe que isso

não vai funcionar”.

Internet: <exame.abril.com.br> (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens a

seguir.

43 Este ano, o governo grego exigiu da Alemanha o pagamento de

279 bilhões de euros como reparação pela ocupação nazista da

Grécia durante a Segunda Guerra Mundial. No atual contexto

de crise econômica, sendo a Alemanha uma das principais

credoras da Grécia e país-sede do Banco Central Europeu, tal

exigência se coloca como uma arma retórica frente à opinião

pública, com a intenção de forçar uma situação na qual

moralmente ninguém possa exigir do governo grego o

pagamento de suas dívidas, já que ninguém espera que tal valor

seja de fato repassado à Grécia.

44 Embora o resultado do recente referendo grego acerca do

ajuste econômico tenha sido classificado por órgãos da

imprensa como surpreendente, diversos países europeus

experimentaram manifestações contra as medidas econômicas

de austeridade nas semanas anteriores ao pleito realizado na

Grécia.

45 A União Europeia exige, desde 2002, que todos os seus

países-membros adotem o euro como moeda oficial, medida

que visa fortalecer as relações comerciais dentro do continente

e evitar que se repitam casos como o da Grécia — país que usa

o dracma, a moeda mais antiga do mundo em circulação.

46 O FMI recomendou, em estudo recente, entre outras possíveis

medidas para fazer frente à crise na Grécia, o perdão da dívida

externa do país. 

Sobre a importância das cortes de justiça na vida privada das

pessoas comuns, julgue o item abaixo.

47 Recentemente, a Suprema Corte dos EUA declarou

inconstitucionais as leis que proibiam o casamento entre

pessoas do mesmo gênero em vários estados norte-americanos.

No Brasil, o casamento entre pessoas do mesmo gênero ainda

não é legalmente permitido.

Um número cada vez maior de simpatizantes em todo o

mundo, dispostos a praticar atos violentos, adere ao grupo terrorista

autointitulado Estado Islâmico na Síria e no Iraque e luta ao lado

dos extremistas. Só na Alemanha, mais de 450 pessoas teriam

deixado o país com esse objetivo, conforme o presidente do

Departamento Federal de Proteção da Constituição. E muitas delas

retornam. De acordo com Departamento Federal de Investigações,

cerca de 120 já retornaram. Essas pessoas são temidas pelas

autoridades, pois os que regressam estão doutrinados e treinados em

armas e explosivos. Essas notícias têm alarmado também os

políticos. Por isso, o governo alemão estuda maneiras de impedir a

saída de homens e mulheres dispostos a se unir a terroristas. Isso

não é muito fácil, porque as leis de nacionalidades e extradição não

podem simplesmente ser canceladas. Essa é uma das muitas lições

da ditadura nazista.

Internet: <dw.com> (com adaptações).

Julgue os seguintes itens, referentes ao tema do texto acima e aos

múltiplos aspectos a ele relacionados.

48 A definição de terrorismo é bastante controversa, mas há um

consenso básico: terroristas são aqueles que lutam contra o

Estado e também contra um de seus elementos básicos, o povo.

49 Um Estado democrático de direito não pode simplesmente

impedir um de seus cidadãos de deixar legalmente o país para

se juntar a um grupo de posições políticas extremas, pois uma

das definições de Estado democrático de direito é precisamente

aquela que garante as liberdades individuais, entre elas, o

direito de ir e vir.

50 Após vários anos de impasses diplomáticos, os EUA retiraram

Cuba da lista norte-americana de Estados que financiam e

apoiam o terrorismo, o que permitiu a retomada das relações

diplomáticas entre ambos os países.


