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A Folha de Respostas não deve ser
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
INSTRUÇÃO: As questões 01 a 07 referem-se ao Texto 1, a seguir. Leia-o com atenção, antes de
respondê-las.
TEXTO 1
Quem passou por alguma praia recentemente talvez tenha se deparado com um fenômeno comum,
mesmo nas regiões mais remotas do litoral brasileiro: o lixo. Em uma caminhada de uns dez minutos
que fiz no litoral de Santa Catarina no começo de janeiro, por exemplo, encontrei garrafas pet, latinhas
de cerveja e de energéticos, canudinhos, plásticos de picolé. Fui recolhendo o que achei até que,
sozinha, eu não tinha mais braços suficientes para tanto lixo acumulado.
O problema é que quando a maré sobe, ou quando chove, tudo aquilo que se acumula na areia
vai para o mar – e causa um estrago danado. Já há, inclusive, estudos que mostram que até 2050 os
Oceanos terão mais plásticos do que peixes.
Por que as pessoas jogam lixo na praia? Fiz essa pergunta alto para quem estava lá comigo entre
latinhas e pacotes de batata frita e tive como resposta o mesmo que você deve ter pensado: “as pessoas
não têm educação”. Ok. Então vamos entender o que isso significa.
“Não ter educação” e, por causa disso, jogar lixo na praia, na rua e nos espaços públicos, pode ser
entendido como falta de conhecimento. Não aprendi algo, por isso tenho uma determinada atitude por
desconhecimento dos impactos do que eu faço. As pessoas, em tese, não saberiam que aquele lixo
plástico jogado na areia inevitavelmente vai parar no mar. Tampouco saberiam que o peixe pode ingerir
esse plástico, então você “come o plástico” simplesmente porque come o peixe. É a ideia de “cadeia
alimentar”, que aparece na escola no ensino fundamental e pode ser tema até de vestibular.
Não me parece, no entanto, que o lixo naquela praia seja um caso de falta de conhecimento. Chuto
dizer que a maioria das pessoas que estava lá em Santa Catarina – e que jogou latinha de cerveja por
onde passou – tinha passado pelas aulas de biologia da escola. Aquelas pessoas provavelmente tinham
diploma de ensino superior – ou até alguma pós-graduação. Cruzei com gente opinando sobre política
e ostentando um português elegante – ou falando outras línguas, como espanhol e alemão.
O  problema pode estar no formato da nossa educação. Aprendemos conceitos importantes de
maneira muito teórica e temos aulas expositivas focadas em livros didáticos com pouca experimentação.
Pode ser que aquelas pessoas da praia tenham conhecimento ambiental, mas não internalizaram os
conceitos aprendidos. Trocando em miúdos: quem joga uma sacola plástica na areia da praia pode
até acertar uma questão do Enem sobre poluição ou cadeia alimentar, por exemplo, mas talvez não
compreenda completamente que aquele seu próprio lixo interfere no ecossistema do qual faz parte.
Mais: pessoas altamente instruídas no Brasil podem ter baixíssima noção de cidadania, do que é
ser cidadão, de regras de divisão de espaços públicos. Talvez porque estejam viciadas pelos hábitos
de gerações anteriores, que jogavam lixo na praia, as pessoas seguem fazendo o mesmo. Ou então
aquelas pessoas estão mais acostumadas a ambientes privados e controlados, e acreditam que sempre
haverá alguém para limpar o rastro que se deixa por aí.
Aqui, vamos das aulas de ciências à sociologia. Será que estamos discutindo o suficiente, na escola,
sobre a formação sociocultural brasileira, que é impregnada pela ideia de “ser servido”? E debatemos o
quanto isso afeta, inclusive, o nosso próprio ecossistema?
RIGHETTI, Sabine. Disponível em:<http://abecedario.blogfolha.uol.com.br/2018/01/31/lixo-na-praiamostra-que-precisamos-muito-mais-do-que-educacao/>. Acesso em: 1 fev. 2018.
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QUESTÃO 01
Em relação ao assunto tratado no texto, a autora
A) alega que o formato da educação do brasileiro pode ser a justificativa para o problema do lixo
encontrado nas praias.
B) delega aos garis e aos comerciantes locais a responsabilidade de recolher o lixo que as pessoas
deixam nas praias.
C) demonstra como o lixo “deixado” nas praias do litoral prejudica a saúde e o bem estar da população
brasileira.
D) garante que o baixo nível de escolaridade está diretamente relacionado à visível poluição nas praias
brasileiras.
QUESTÃO 02
Em relação aos debates escolares, a autora
I.

coloca em dúvida se é suficiente o atual debate sobre a formação sociocultural brasileira e sua
relação com o ecossistema nacional.

II.

denuncia a real possibilidade de haver desconhecimento da noção de cidadania por pessoas com
alto grau de instrução escolar.

III.

defende os moradores de condomínios, alegando que não devem fazer serviço que não lhes cabe,
como o de recolher o lixo.

É/São CORRETA(S), a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 03
No trecho: “Então vamos entender o que isso significa”, o termo em destaque refere-se
A) a todo o lixo - latinhas e pacotes de batata frita, entre outros – que havia sido recolhido.
B) à pergunta feita em voz alta para as demais pessoas que estavam na praia.
C) à resposta sugerida à pergunta feita “Por que as pessoas jogam lixo na praia?”.
D) ao fato de a autora imaginar que o leitor estaria pensando em responder uma questão.
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QUESTÃO 04
Em relação à construção linguística do texto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) No trecho: “Trocando em miúdos: quem joga uma sacola plástica na areia da praia pode até acertar
uma questão do Enem sobre poluição”, o termo em destaque classifica-se como pronome pessoal.
B) No trecho: “Já há, inclusive estudos que mostram que até 2050 os oceanos terão mais plásticos do
que peixes”, o termo em destaque classifica-se como advérbio e equivale a “também”.
C) No trecho: “Não aprendi algo, por isso tenho uma determinada atitude por desconhecimento dos
impactos do que eu faço”, o termo em destaque é uma oração subordinada substantiva completiva
nominal.
D) No trecho: “Não me parece, no entanto, que o lixo naquela praia seja um caso de falta de
conhecimento”, o termo em destaque classifica-se como uma conjunção adversativa e equivale a
“entretanto”.
INSTRUÇÃO: Leia este trecho para responder às questões 05 e 06.
Quem passou por alguma praia recentemente talvez tenha se deparado com um fenômeno
comum, mesmo nas regiões mais remotas do litoral brasileiro: o lixo.
QUESTÃO 05
Considerando-se a pontuação nesse trecho, os dois pontos introduzem um
A)	Objeto direto.
B)	Sujeito.
C)	Aposto.
D) Complemento nominal.
QUESTÃO 06
Nesse contexto, os termos “deparado” e “remotas” significam, respectivamente,
A) logrado e achegadas.
B) ludibriado e perdidas.
C) encontrado e longínquas.
D) enganado e distantes.
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QUESTÃO 07
Leia estre trecho:
Pode ser que aquelas pessoas da praia tenham conhecimento ambiental, mas não internalizaram
os conceitos aprendidos.

Para manter o sentido original nesse trecho, o termo destacado NÃO pode ser substituído por
A) portanto.
B) porém.
C) todavia.
D) contudo.
QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que o termo em negrito está grafado corretamente.
A) Porque algumas pessoas jogam lixo na praia?
B)	O gari foi advertido ontem sem saber porque.
C)	Aos nossos porques, o gari não deu atenção.
D)	Os garis não sabiam por que foram advertidos.
QUESTÃO 09
Leia este trecho:
Em uma caminhada de uns dez minutos que fiz no litoral de Santa Catarina [...] encontrei
garrafas pet, latinhas de cerveja e de energéticos, canudinhos, plásticos de picolé.
As vírgulas foram empregadas para separar
A) separar termos de uma enumeração.
B) isolar palavras e expressões conclusivas.
C) separar orações coordenadas sindéticas.
D) indicar elipse, omissão de um termo.
QUESTÃO 10
Considerando-se a norma padrão escrita da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a
concordância verbal está correta.
A) Na véspera de natal, 25% dos garis andou tentando trabalhar em dobro.
B) Quais de nós estamos dispostos a recolher o lixo deixado na praia?
C)	Aluga-se apartamentos mobiliados, em lugar aprazível, perto da praia.
D)	As praias do litoral brasileiro, naquela excursão, causou-me espanto.
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INSTRUÇÃO: Leia o Texto 2 para responder às questões 11 e 12.
Texto 2

LAERTE, Classificados: livro 1. São Paulo: Devir, 2001.p.9.

QUESTÃO 11
As expressões “Absurdo!” e “Moleza!” exercem, nesse texto, a função
A) expressiva da linguagem porque elas exprimem julgamento ou opinião do locutor na interação.
B) fática da linguagem porque elas estabelecem contato interpessoal entre os interlocutores da
tirinha.
C) referencial da linguagem porque elas têm como propósito transmitir informações aos
interlocutores.
D) poética da linguagem porque elas produzem efeito estético pela sonoridade da mensagem.
QUESTÃO 12
Leia estas afirmativas em relação à regência de alguns verbos utilizados pelos interlocutores nesse
texto.
I.

No primeiro quadrinho, o verbo “executar” significa realizar, levar a efeito, e é transitivo direto:
“executar qualquer tarefa”.

II.

No segundo quadrinho, o verbo “apontar” significa afinar, adelgaçar, e é transitivo direto: “apontar
este lápis”.

III.

No terceiro quadrinho, o verbo “apontar”, implícito, significa indicar e é transitivo indireto: [apontar]
“pra norte, sul, leste, oeste”.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 13
Todas as afirmativas a seguir, segundo a Lei 8.112/90, estão corretas, EXCETO:
A)	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.
B)	Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por
mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição
de cargo em comissão, não será necessária a instauração de processo disciplinar.
C)	As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação
e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.
D) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a
autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício
do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.
QUESTÃO 14
A investidura em cargo público ocorrerá com a
A) posse.
B) nomeação.
C) recondução.
D) reintegração.
QUESTÃO 15
Readaptação é
A) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de
sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com
ressarcimento de todas as vantagens.
B) o retorno à atividade de servidor aposentado.
C) a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação
que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
D) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
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QUESTÃO 16
A abordagem humanística, estudada na Teoria das Organizações, promoveu evoluções conceituais,
dentre elas: “a transferência da ênfase antes colocada na tarefa (pela Administração Científica) e na
estrutura organizacional (pela Teoria Clássica) para a ênfase nas pessoas que trabalham ou participam
nas organizações” (CHIAVENATO, 2011, p. 94).
A Experiência de Hawthorne contribuiu para o desenvolvimento de novas interpretações da natureza
humana nos ambientes organizacionais, evidenciando a seguinte perspectiva:
A) nos locais de trabalho, as pessoas isolam-se dos grupos sociais, mantendo-se alheias às interações
sociais.
B) os trabalhadores agem ou reagem de forma isolada nos ambientes organizacionais de que fazem
parte.
C) o nível de produção é somente determinado pela capacidade física ou fisiológica dos indivíduos.
D) as organizações podem ser analisadas como organizações sociais compostas por grupos sociais
formais e informais.
QUESTÃO 17
“A Teoria das Decisões nasceu com Herbert Simon, que a utilizou como base para explicar o
comportamento humano nas organizações. A Teoria Comportamental concebe a organização como um
sistema de decisões. Nesse sistema, cada pessoa participa racional e conscientemente, escolhendo
e tomando decisões individuais a respeito de alternativas racionais de comportamento. Assim, a
organização está permeada de decisões e de ações” (CHIAVENATO, 2011, p. 323).
O processo decisório envolve a análise e a escolha entre as alternativas disponíveis de cursos de
ação que os indivíduos deverão seguir. Trata-se de um processo complexo e recebe influências das
características pessoais do tomador de decisão.
Dentre os elementos presentes no processo de tomada de decisão, citam-se:
A) os resultados, que dizem respeito aos cursos de ação os quais o tomador de decisão escolhe para
atingir os seus objetivos.
B) as estratégias, que representam os critérios os quais o tomador de decisão usa para fazer as suas
escolhas.
C) os objetivos, que correspondem aos propósitos os quais o tomador de decisão pretende alcançar
com as suas ações.
D) as preferências, que são os aspectos do ambiente os quais envolve o tomador de decisão, alguns
deles ficando fora do seu controle.
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QUESTÃO 18
O planejamento estratégico associa-se a um conjunto de mecanismos estruturados que, por meio da
definição de metas, ações e mobilização de recursos, dentre outros aspectos, tem como um de seus
objetivos o alcance de melhores resultados para as organizações.
São várias as definições para o planejamento estratégico: “para inúmeros autores, é uma metodologia
científica para desenvolver novos talentos, necessários para uma gestão que pode eficazmente enfrentar
as ameaças do amanhã. Para outros autores, é um método eficaz para se manipular as complexidades
da demanda interna da empresa, com as ferramentas estratégicas organizacionais de consolidação,
formação e verticalizações estratégicas para garantir uma continuidade e um crescimento ordenado do
empreendimento” (MATIAS-PEREIRA, 2012).
Com relação aos diferentes elementos, procedimentos e dinâmicas que se fazem presentes no
processo de implementação do planejamento estratégico, seja em uma organização pública ou em uma
organização privada, associe a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa que
representa a sequência CORRETA de (I) a (V).

(I) Implementação

(A) Identificação e análise de indicadores de desempenho, de indicadores
de processo e de indicadores contextuais.

(II) Revisão

(B) Deve ter um caráter permanente e sistemático, de forma a evitar o
surgimento de lacunas entre as diretrizes estabelecidas e a realidade
vivenciada pelas organizações.

(III) Monitoramento

(C) Fornece insumos para a formulação do plano e desenvolve-se em
diferentes momentos.

(IV) Diagnóstico prévio

(D) Realização de procedimentos específicos que visam incorporar as
linhas de ação traçadas ao cotidiano das organizações.

(V) Oficina

(E) Visa identificar e sistematizar problemas percebidos, atores,
experiências, políticas e condicionantes existentes.

A) (I)-A, (II)-B, (III)-E, (IV)-C, (V)-D.
B) (I)-A, (II)-E, (III)-C, (IV)-B, (V)-D.
C) (I)-D, (II)-B, (III)-A, (IV)-E, (V)-C.
D) (I)-C, (II)-D, (III)-E, (IV)-B, (V)-A.
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QUESTÃO 19
A temática “cultura organizacional”, nas últimas décadas, constituiu-se como uma preocupação
relevante para aqueles que investigam os fenômenos nas organizações. Essa temática, mesmo que
recorrentemente estudada na teoria das organizações, muitas vezes, demonstra uma simplicidade
aparente, que oculta um fenômeno cuja complexidade elude e confunde muitos pesquisadores (MATIASPEREIRA, 2012).
Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:
I.	As organizações, sejam elas atuantes nas esferas pública ou privada, apresentam culturas
específicas a seus contextos.
PORQUE
II.	A cultura organizacional é apoiada, transmitida e transformada por meio das interações sociais que
ocorrem entre os inúmeros e diferenciados atores que atuam nas organizações.
Assinale a opção CORRETA:
A)	As asserções I e II são proposições verdadeiras; e a II é uma justificativa correta da I.
B)	As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
C)	A asserção I é uma proposição verdadeira; e a II é uma proposição falsa.
D)	A asserção I é uma proposição falsa; e a II é uma proposição verdadeira.
QUESTÃO 20
O conceito de sistema aberto pode ser associado à dinâmica das organizações contemporâneas. Nessa
perspectiva, uma organização representa “um sistema criado pelo homem e mantém uma dinâmica
de interação com seu meio ambiente, sejam clientes, fornecedores, entidades sindicais, órgãos
governamentais e outros agentes externos” (CHIAVENATO, 2011, p. 449).
Marque a alternativa que NÃO apresenta uma característica das organizações, quando observadas
como sistemas abertos.
A)	As fronteiras, que variam quanto ao grau de permeabilidade, indicam o grau de abertura de uma
organização no ambiente do qual faz parte.
B)	A resiliência, que, no contexto das organizações, associa-se ao grau de defesa ou ao grau de
vulnerabilidade do sistema diante das pressões ambientais externas.
C)	A previsibilidade do comportamento, justificada pelo fato de as organizações serem complexas e
responderem a muitas variáveis ambientais.
D)	A interdependência das partes, que observa as organizações como sistemas sociais cujas partes
são independentes mas inter-relacionadas.
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QUESTÃO 21
A administração pública brasileira passou, nas últimas décadas, por diversas transformações, as quais
contaram com novos paradigmas e práticas de gerenciamento, atrelados às crescentes expectativas de
modernização com relação à sua estrutura.
“A modernização da administração pública, em sentido amplo, deve buscar de forma permanente a
estruturação de um modelo de gestão que possa alcançar diversos objetivos, como, por exemplo:
melhorar a qualidade da oferta de serviços à população, aperfeiçoar o sistema de controle social da
administração pública, elevar a transparência, combater a corrupção, promover a valorização do servidor
público, entre outros” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 67).
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta termos e conceitos relacionados à evolução dos
aparatos governamentais e que aparecem de forma sistemática na literatura sobre a gestão pública
contemporânea.
A)	A ‘governança’ refere-se às condições substantivas e materiais de exercício do poder e de legitimidade
do Estado, derivadas da postura governamental diante da sociedade civil e do mercado.
B)	A ‘accountability’ refere-se ao conjunto de mecanismos e procedimentos que levam os decisores
governamentais a prestar contas dos resultados de suas ações, garantindo-se a transparência
limitada e a omissão de dados das políticas públicas.
C)	A ‘governabilidade’ diz respeito à capacidade do governo em formular e implementar as suas
políticas, podendo-se assinalar a gestão das finanças públicas, gerencial e técnica, entendidas
como relevantes para a sociedade.
D)	A ‘eficiência’ refere-se ao esforço holístico da organização no que se refere ao emprego e à
otimização dos recursos. A busca pela eficiência realça a necessidade do Estado em manejar de
forma competente os recursos do erário público.
QUESTÃO 22
A arquivologia possui princípios básicos que norteiam as suas atividades e devem ser respeitados,
sendo o Princípio da Proveniência um deles.
Em relação a esse princípio, é CORRETO afirmar que
A) o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado aos de
outras entidades produtoras.
B) é também chamado de Princípio Temático.
C) o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o
produziu.
D) é também chamado de Princípio do Respeito à Ordem Original.
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QUESTÃO 23
Leia o seguinte trecho:
“A Classificação de documentos é umas das funções mais importantes e mais complexas na gestão de
documentos. O sistema adotado deve ser claro e inteligível para todos os funcionários da instituição.”
CRUZ, Emília Barroso. Manual de gestão de documentos. Ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Secretaria de Estado de Cultura
de Minas Gerais, Arquivo Público Mineiro, 2013. (Cadernos Técnicos do Arquivo Público Mineiro; n.3). Disponível em:
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/acervo_gestao/Manual_Gestao.pdf>.

De acordo com o Manual de Gestão de Documentos, a classificação pode ser realizada utilizando três
métodos.
Assinale a alternativa em que esses métodos estão CORRETAMENTE indicados.
A) Classificação funcional, classificação estrutural ou classificação geográfica.
B) Classificação funcional, classificação organizacional ou classificação por assunto.
C) Classificação alfabética, classificação por assunto ou classificação temática.
D) Classificação funcional, classificação organizacional ou classificação numérica.
QUESTÃO 24
Assinale a alternativa em que são apresentados CORRETAMENTE os instrumentos de gestão de
documentos.
A)	Plano de Classificação de Documentos de Arquivo e Tabela de Avaliação de Documentos.
B) Tabela de Classificação e Destinação de Documentos e Plano de Avaliação de Documentos de
Arquivo.
C)	Plano de Classificação de Documentos de Arquivo e Tabela de Temporalidade e Destinação de
Documentos.
D) Esquema de Classificação de Documentos de Arquivo e Tabela de Avaliação de Documentos.
QUESTÃO 25
Assinale a alternativa em que é indicado CORRETAMENTE o conjunto de documentos preservados em
caráter definitivo em função do seu valor.
A)	Arquivo permanente.
B)	Arquivo intermediário.
C)	Arquivo de custódia.
D)	Arquivo público.
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QUESTÃO 26
Leia o seguinte trecho:
“Tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, bem como exercer
orientação normativa visando à gestão documental e a proteção especial aos documentos de arquivo”.
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (BRASIL). Legislação arquivística brasileira e correlata. Rio de Janeiro:
Ministério da Justiça/Arquivo Nacional, 2017. Disponível em: <http://www.conarq.gov.br/coletanea-da-legislacaoarquivistica-e-correlata.html>.

Assinale a alternativa em que é indicado CORRETAMENTE o órgão que tem por objetivo exercer essa
função.
A)	Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
B)	SINAR.
C)	Arquivo Nacional.
D) CONARQ.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa em que é indicado CORRETAMENTE o conteúdo da Lei Federal 8.159 de 8 de
janeiro de 1991
A) o sistema de gestão de documentos de arquivos – SIGA da administração pública federal.
B) a política nacional de arquivos públicos e privados.
C) o registro e fiscalização do exercício da microfilmagem de documentos.
D) a implantação e o funcionamento do processo administrativo eletrônico ou digital no âmbito do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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QUESTÃO 28
Analise as seguintes afirmativas concernentes às planilhas eletrônicas e assinale com V as verdadeiras
e com F as falsas.
(

)

A função SOMASE produz o mesmo resultado que a função SOMA. Assim, é correto afirmar
que elas são equivalentes em todas as condições.

(

)

AutoSoma ∑ produz a totalização das células selecionadas e o resultado aparecerá na célula
subsequente às células selecionadas.

(

)

A função SOMA e Auto soma ∑ são idênticas, mas existe uma diferença quando incluímos uma
nova célula no intervalo da totalização.

(

)

A função SOMA produz como resultado a soma de todos os números em um dado intervalo de
células.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (V) (F).
B) (F) (V) (F) (V).
C) (V) (F) (F) (V).
D) (V) (F) (V) (F).
QUESTÃO 29
Todas as seguintes afirmativas concernentes aos componentes de um computador estão corretas,
EXCETO:
A)	A memória de um computador é organizada de forma hierárquica e contém dispositivos que são
voláteis e não voláteis. A memória RAM é um dispositivo não volátil e, por esse motivo, quando o
computador é desligado, não se perdem os dados ali armazenados.
B)	O sistema operacional cuida do gerenciamento da memória, facilitando a utilização do computador
pelo usuário.
C)	Os dados e programas que serão utilizados pelo processador para execução das aplicações são
armazenados em memórias e acessadas quando necessário.
D)	Os dispositivos de entrada e saída permitem a comunicação do computador com o mundo externo.
Os teclados e impressoras são exemplos de dispositivos de entrada e saída.
QUESTÃO 30
Com relação à internet, indique a afirmativa INCORRETA.
A)	A grande vantagem do e-mail é que a comunicação entre duas pessoas só será processada, se elas
estiverem conectadas simultaneamente.
B) Um endereço de correio eletrônico, e-mail, tem o formato nome@domínio.
C)	O navegador permite a visualização de informações disponíveis na internet. Existem vários
navegadores disponíveis para utilização que apresentam características similares para navegação
na internet.
D)	POP-UP é uma janela que se abre no navegador, quando acessamos uma página web que contém
alguma hiperligação especialmente programada para oferecer maiores detalhes.
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QUESTÃO 31
Considerando-se segurança em redes de computadores, é INCORRETO afirmar que
A) criptografia é um mecanismo de transformação da informação para uma nova forma ilegível que
pode ser reconhecida apenas pelo detentor da chave secreta.
B) os ataques aos sistemas computacionais têm aumentado significativamente com a interconexão dos
diversos dispositivos. Os estudos atuais visam criar meios tecnológicos para proteger os programas,
computadores redes e dados de danos e intrusão.
C) a segurança em uma rede de computadores tem como objetivo assegurar a confidencialidade,
integridade e disponibilidade da informação.
D) a política de segurança em corporações depende exclusivamente dos recursos técnicos
disponibilizados. Podemos dizer que, se a infraestrutura for bem dimensionada, os problemas de
segurança estarão todos resolvidos.
QUESTÃO 32
Analise as seguintes afirmativas concernentes ao gerenciamento de arquivos e assinale com V as
verdadeiras e com F as falsas.
(

)

Os arquivos possuem um sufixo que indica o formato do seu conteúdo ou uso. Essa extensão
facilita o seu armazenamento nos diretórios e a sua busca futura na estrutura de arquivos.

(

)

A estrutura de arquivos e diretórios pode ser vista como uma árvore cujo diretório principal é a
raiz; os outros diretórios são ramificações e os arquivos são as folhas.

(

)

Os arquivos podem conter dados estruturados ou não. Eles devem ser armazenados em um
dispositivo que os mantenham permanentemente disponíveis para acesso pelos programas.
Assim, eles devem ser armazenados permanentemente na memória RAM de um computador.

(

)

Os gerenciadores de arquivos possibilitam criar cópias, excluir e movimentar arquivos e
diretórios.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (V) (F) (F) (V).
B) (F) (V) (V) (F).
C) (F) (V) (F) (V).
D) (F) (F) (V) (V).

16

CONCURSO PÚBLICO UFMG/2018

PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 33
Analise as seguintes afirmativas concernentes às funções dos sistemas operacionais e assinale com V
as verdadeiras e com F as falsas.
(

)

Os sistemas operacionais gerenciam a entrada e saída de dados porque a memória principal
dos computadores é volátil e tem seu tamanho limitado.

(

)

Sistema operacional é um gerenciador de recursos que define como, quando e com quais
recursos um processo será executado.

(

)

Os sistemas operacionais têm acesso completo à memória do computador. Por esse motivo,
as aplicações ou programas devem controlar seu próprio espaço de endereçamento.

(

)

Sistema operacional é um conjunto de programas que faz o papel intermediário entre os
programas e os componentes físicos do computador.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (V).
B) (F) (V) (V) (F).
C) (V) (F) (F) (V).
D) (V) (F) (V) (F).
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QUESTÃO 34
O tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto no Artigo 1º do Decreto Federal nº 8.538,
de 6 de outubro de 2015, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, é aplicado nos seguintes
casos, EXCETO:
A)	Agricultor familiar, produtor rural pessoa física.
B)	Sociedades Anônimas.
C)	Microempresas e empresas de pequeno porte.
D)	Microempreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo.
QUESTÃO 35
Para os fins da Lei nº 8.666/1993, que institui normas gerais sobre licitações públicas, considera-se:
I.

_________________ – toda transferência de domínio de bens a terceiros.

II.

_________________ – toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada
por execução direta ou indireta.

III.

_________________ – toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a
Administração.

IV.

_________________ – toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou
parceladamente.

Assinale a sequência que preenche correta e respectivamente as lacunas.
A)	Alienação, Compra, Obra, Serviço.
B)	Serviço, Compra, Alienação, Obra.
C)	Alienação, Obra, Serviço, Compra.
D) Compra, Serviço, Obra, Alienação.
QUESTÃO 36
Conforme disposto na Lei nº 10.520/2002 e observadas as condições estabelecidas no Edital para
prestação e/ou fornecimento do objeto, o critério para julgamento e classificação das propostas
apresentadas no pregão é o de
A) menor preço.
B) melhor técnica.
C) maior oferta.
D) maior lance.
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QUESTÃO 37
“Conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição
de bens, para contratações futuras.” é definido CORRETAMENTE como
A)	Sistema de Registro de Preços.
B) Leilão.
C) Inexigibilidade de licitação.
D) Concurso Público.
QUESTÃO 38
Conforme disposto no Artigo 5º da Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, os órgãos e as
entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de
bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, EXCETO:
A) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).
B) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de
menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
C) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.
D) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagens que contenham o maior
número possível de unidades, com o maior volume possível, que não utilizem materiais recicláveis,
de forma a garantir a mínima proteção durante o transporte e o armazenamento.
QUESTÃO 39
Em relação ao disposto na Seção III - Das Características da Terceirização de Serviços, da Instrução
Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, é correto afirmar que, EXCETO:
A)	A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios
Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários,
bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.
B)	A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não gera vínculo empregatício entre
os empregados da contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
C)	O objeto da licitação será definido como prestação de serviços, sendo vedada a caracterização
exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra.
D) É permitido à Administração ou aos seus servidores promover ou aceitar o desvio de funções
dos trabalhadores da contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi
contratado.
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QUESTÃO 40
Segundo o Artigo 25 da Lei 8.112/90, reversão é:
A) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.
B) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado.
C) o retorno à atividade de servidor aposentado.
D) o retorno à atividade de servidor em disponibilidade.
QUESTÃO 41
Segundo o Artigo 47 da Lei 8.112/90, o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou
que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá de quitar o débito no prazo de
A) trinta dias.
B) sessenta dias.
C) noventa dias.
D) quinze dias.
QUESTÃO 42
Segundo o Artigo 84 da Lei 8.112/90, poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar
cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou
para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo
A) por 4 anos, sem remuneração.
B) por 4 anos podendo ser renovado.
C) por prazo indeterminado e sem remuneração.
D) por 4 anos, com remuneração.
QUESTÃO 43
Segundo o Artigo 145 da Lei 8.112/90, da sindicância poderá resultar, EXCETO:
A) suspensão de sessenta dias.
B) arquivamento do processo.
C) aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias.
D) instauração de processo disciplinar.
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QUESTÃO 44
Segundo a Lei 8.112/90, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
A)	Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório.
B)	O concurso público terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por
igual período.
C) É de trinta dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados
da data da posse.
D)	O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de
processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
QUESTÃO 45
Segundo a Lei 8.112/90, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO:
A)	O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos,
no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.
B)	Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.
C)	As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e
no interesse da administração pública.
D)	O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará
30 (trinta) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer
hipótese a acumulação.
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