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Texto para responder às questões de 01 a 10.

Procuradorias comprovam necessidade de rendimento satisfatório para renovação do FIES

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não pode ser obrigado a prorrogar contratos do Fundo

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) a estudantes com baixo rendimento acadêmico. Essa foi a

defesa da Advocacia-Geral da União (AGU) acatada pela Justiça para impedir o aditamento indevido aos financiados,

sem observar as regras do Ministério da Educação (MEC).

Em duas ações, as estudantes pediam a prorrogação do financiamento estudantil, independentemente do baixo

rendimento acadêmico por elas apresentado. Uma das autoras alegava que enfrentou problemas pessoais, pois sua filha

estaria doente, o que a levou a ter um baixo rendimento na universidade.

A Procuradoria Federal no estado da Bahia (PF/BA) e a Procuradoria Federal junto ao Fundo (PF/FNDE) esclareceram
que a Portaria Normativa MEC ne 15/2011, que dispõe sobre o Fies, estabelece que o não aproveitamento acadêmico em

pelo menos 75% das disciplinas cursadas pelo estudante impede a manutenção do financiamento.

Os procuradores destacaram que ficou comprovado, no caso da primeira autora, que os documentos anexados
para comprovar a enfermidade da filha se referiam a uma outra pessoa sem qualquer relação de parentesco com a

estudante, além de serem de datas posteriores aos semestres que a universitária teve baixo rendimento.

No caso da segunda estudante, a AGU reiterou os mesmos argumentos, pois ela foi aprovada em apenas duas das

seis matérias cursadas no primeiro semestre de Engenharia Civil do Centro Universitário Estácio da Bahia, e também

usufruiu do aditamento excepcional concedido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CSPA) da

instituição, mas teve novamente aproveitamento acadêmico insatisfatório no 19 semestre de 2013.

As procuradorias destacaram, ainda, que a legislação atribui à CSPA a competência de excepcionalmente autorizar,

por uma única vez, a continuidade do financiamento, quando há baixo rendimento acadêmico do aluno. Como a estudante

obteve rendimento inferior pela segunda vez, ela perdeu qualquer direito a prorrogação do financiamento pelas regras do

Fies.

Acolhendo os argumentos da Advocacia-Geral, tanto a 50 Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia quanto a 99 Vara

Federal do estado reconheceram ser legal a decisão do FNDE de rejeitar o pedido de prorrogação das estudantes.

A PF/ BA e a PF/ FNDE são unidades da Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU.

Ref.: Ação Ordinária n° 40279-03.2013.4.01.3300 - 50 Vara Federal/BA e Ação Ordinária n° 36536-82.2013.4.01.3300 - 99 Vara Federal/BA.

(Leone Ribeiro. Disponível em: http://www.agu.gov.br.)

01

Considere as afirmativas a seguir tendo em vista as informações apresentadas no texto.

I. A obrigatoriedade incondicional da prorrogação de benefícios do FlES, de que trata o texto, tem levado estudantes a

requererem na justiça seus direitos relacionados a tal questão.

II. A AGU exerceu ativamente seu papel nos dois episódios destacados no texto nos quais foram utilizados argumentos

equivalentes, obtendo os mesmos resultados.

Ill. O aproveitamento acadêmico insatisfatório é visto como fator, que agregado a outros e não de forma isolada, para

rompimento do benefício desfrutado através do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

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

A) I. B) II. C) I e II. D) I e Ill. E) Il e III.

02

Cada texto possui uma estrutura organizacional distinta. Considerando tal aspecto, assinale a relação corretamente

estabelecida entre parágrafo e seu respectivo conteúdo.

A) 5°§ - Apresentação dos mesmos argumentos e provas contrárias à 29 estudante em relação à primeira.

B) 1° § - Apresentação de argumentos desenvolvidos ao longo do texto que sustentam a defesa da Advocacia-Geral da

União (AGU).

C) 6° § e 7°§ - Apresentação da conclusão das ações expostas anteriormente de modo subjetivo, apresentado ponto de

vista favorável às decisões indicadas.

D) 2° § - Apresentação das ações e respectivos argumentos nos quais as estudantes basearam-se para pedir a

prorrogação do financiamento estudantil.

E) 3° § e 4°§ - Apresentação de embasamento legal para as decisões citadas no texto em relação ao FIES, além de

exposição de elementos usados contra a estudante citada.
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03

Analise as afirmativas.

I. "O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não pode ser obrigado a prorrogar contratos do Fundo

de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) a estudantes com baixo rendimento acadêmico."

II. "Em duas ações, as estudantes pediam a prorrogação do financiamento estudantil, independentemente do baixo

rendimento acadêmico por elas apresentado. Uma das autoras alegava que enfrentou problemas pessoais, pois sua

filha estaria doente, o que a levou a ter um baixo rendimento no universidade."

De acordo com as expressões destacadas nos trechos anteriores, assinale a alternativa correta.

A) Nas expressões destacadas nos dois trechos, o uso do sinal indicativo de crase é facultativo.

B) Em "a estudantes" (I), caso a flexão de número do substantivo fosse alterada, o sinal grave indicativo de crase seria
obrigatório.

C) Em "as estudantes" (II), caso a flexão de número do substantivo fosse alterada, o sinal grave indicativo de crase seria
obrigatório.

D) Apenas no trecho I existe a possibilidade da ocorrência do fenômeno da crase acrescentando-se o artigo definido

feminino plural.

E) "a estudantes" (I) e "as estudantes"(ll) são expressões que possuem o mesmo sentido, ocorrendo apenas mudança

quanto à escolha discursiva do enunciador.

04

A coesão textual é o instrumento através do qual os vários segmentos de um texto estão interligados e relacionam-se

entre si. Dentre os termos destacados nos trechos a seguir, assinale a correta relação identificada.

A) "[...] pois sua filha estaria doente [...]" (296) / estudantes

B) "[...] baixo rendimento acadêmico por elas apresentado." (296) / duas ações

C) "[...] o que a levou a ter um baixo rendimento no universidade." (296) / uma das autoras

D) "[...] pois ela foi aprovada em apenas duas das seis matérias cursadas [...]" (596) / argumentação

E ) "Essa foi a defesa da Advocacia-Geral da União (AGU) acatada pela Justiça [...]" (196) / prorrogação dos contratos do

FIES

05

Considerando as relações estabelecidas pelo termo destacado em "No caso da segunda estudante, a AGU reiterou os

mesmos argumentos, pois ela foi aprovada em apenas duas das seis matérias cursadas no primeiro semestre de

Engenharia Civil do Centro Universitário Estácio da Bahia, [...]" (59% ), assinale a alternativa em que todas as palavras

apresentadas poderiam substituí-lo, preservando a correção semântica.

A) seja / ou. D) porque / porquanto.

B) e / mas também. E) não obstante / no entanto.

C) por isso / portanto.

06

O tempo verbal indicado por "estaria" em "[...] pois sua filha estaria doente [...]", de acordo com o contexto, produz

o mesmo efeito de sentido visto em (considerar os termos destacados)

A) Estaria feliz na casa que foi comprada?

B) Eles prometeram que estariam na palestra.

C) Estaria realizado se seguisse seus conselhos.

D) Hoje, pela manhã, confirmou que estaria no almoço.

E) Estaria o professor realmente doente quando não veio trabalhar?

07

O trecho destacado a seguir compõe o 49§ do texto: "[...] que os documentos anexados para comprovar a enfermidade

dafilha [...]". Para que tanto a correção gramatical quanto a correção semântica sejam preservadas, a reescrita aceitável

está indicada em:

A) "[ ...] que os documentos anexados na comprovação à enfermidade da filha [ ...] "
B) "[ ...] que os documentos em anexos para comprovar a enfermidade da filha [ ...]"
C) "[ ...] os quais documentos em anexo para comprovar a enfermidade da filha [ ...] "
D) "[ ...] de que os documentos anexados a fim de comprovar a enfermidade da filha [ ...] "
E) "[ ...] que os documentos anexados para que fosse comprovada a enfermidade da filha [ ...] "
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A interação social por meio da linguagem permite que diferentes tipos de textos sejam produzidos de acordo com o

conteúdo, a finalidade e a forma de cada um. Na situação de interação verbal em que o texto apresenta-se, é correto

afirmar que se trata, principalmente, de

A) texto técnico cujo principal objetivo é instruir acerca de procedimentos jurídicos.

B) discurso de defesa em que são utilizados argumentos na defesa de um ponto de vista.

C) entrevista de especialistas da AGU com vistas a esclarecer determinado procedimento.

D) discurso de acusação em que são utilizados argumentos na defesa de um ponto de vista.

E) texto informativo, em que são relatados fatos reais e experiências vividas situados no tempo.

09

"Essa foi a defesa da Advocacia-Gerai da União (AGU) acatada pela Justiça para impedir o aditamento indevido aos

financiados, sem observar as regras do Ministério da Educação (MEC)." (196)

"[...] e também usufruiu do aditamento excepcional concedido [...]" { 526)

Considerando-se o contexto, é correto afirmar em relação às expressões destacadas que devem ser substituídas por

A) expressão equivalente já que expressam o mesmo significado.

B) expressões de sentido oposto, assegurando o sentido atribuído no texto.

C) expressões de sentido diferente, assegurando o sentido atribuído no texto.

D) "acréscimo" apenas, sintetizando o sentido expresso através das expressões.

E) "indevido" e "excepcional" apenas, pois, a supressão de "aditamento" não acarreta prejuízo semántico.

10

Assinale a alternativa em que a acentuação de todas as palavras está de acordo com a mesma regra da palavra desta-

cada no título do texto: "Procuradorias comprovam necessidade de rendimento satisfatório para renovação do FlES".

A) após / pó / paletó D) álibi / ínterim / político

B) moído / juízes / caído E) êxito / protótipo / ávido

C) história / cárie / tênue

Texto para responder às questões de E a M.

[ ...] Pesquisas mostraram baixo stress em advogados defendendo causas difíceis, o qual virava alto stress diante do

trânsito engarrafado. Policiais de Los Angeles tomam facas de criminosos, perseguem bêbados na estrada e terminam o

dia na delegacia fazendo seu relatório. Supressa! O stress só aparece na delegacia, absolutamente segura. A lógica é

cristalina. O advogado passou anos se preparando para lidar como stress dos tribunais, mas não os imponderáveis do

trânsito. O mesmo ocorre com o policial. Tomar facas é sua profissão. Escrever um relatório que pode ser criticado por

seus superiores é terreno pantanoso.

Em segundo lugar, stress não é necessariamente uma coisa ruim. Pode ser boa. O ato de criação pode ser estressante.

Tarefas desafiadoras podem ser estressantes e boas. Portanto, evitar o stress pode significar distanciar-se de realizações.

Entrar nas universidades de primeira linha é dificílimo. Mas é nelas que se concentram as melhores cabeças e de onde

saem as melhores ideias e inovações. É por isso que ouvimos falar tanto de Harvard ou Stanford. [ ...]
(Cláudio de Moura Castro - Veja, 23 de agosto de 2011.)

11

"De acordo com o tipo textual apresentado, uma é construída utilizando para isso, como recurso,

." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) exposição / exemplificação D) dissertação / contra-argumentação

B) argumentação / exemplificação E) argumentação / citação de autoridade

C) exposição / citação de autoridade

12

Considerando, ainda, a estrutura do tipo textual apresentado, assinale o trecho em que pode ser identificado o
posicionamento do autor.

A) "O mesmo ocorre com o policial."

B) "[...] stress não é necessariamente uma coisa ruim."

C ) "[...] virava alto stress diante do trânsito engarrafado."

D) "Pesquisas mostraram baixo stress em advogados [...]"
E ) "Policiais de Los Angeles tomam facas de criminosos, [...]"
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Acerca das relações sintáticas que ocorrem no interior do período a seguir "Policiais de Los Angeles tomam facas de

criminosos, perseguem bêbados na estrada e terminam o dia na delegacia fazendo seu relatório.", é correto afirmar que

A) "o dia" é sujeito do verbo "terminar".

B) o sujeito do período, Policiais de Los Angeles, é composto.

C) "bêbados" e "criminosos" apresentam-se na função de sujeito.

D) "facas" possui a mesma função sintática que "bêbados" e "relatório".

E) "de criminosos", "na estrada", "na delegacia" são termos que indicam circunstâncias que caracterizam a ação verbal.

14

"Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou

regulam o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem

adequada." (Manualde Redação da Presidência da República.)

Acerca da linguagem utilizada nos atos e comunicações oficiais, é correto afirmar que se trata do uso de

A) uma linguagem erudita.

B) riqueza de figuras de linguagem.

C) norma padrão com presença de vocabulário técnico.

D) uma linguagem específica, restrita a determinado grupo.

E) expressões pessoais características de tal gênero textual.

15

Dentre outras partes do documento no Padrão Ofício estão:

l. identificação do signatário;

II. assinatura do autor da comunicação;

III. tipo e número do expediente, seguidos da sigla do órgão que o expede;

IV. local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita.

Estão corretas as alternativas

A) I, ll, Ill e IV. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) I, II e IV, apenas. E) II, III e IV, apenas.

RACIOCINIO LÓGICO

16

Uma torneira enche um tanque de 7,68 m3 em 4 horas. Sabendo-se que 1 m3 equivale a 1.000 litros, é correto afirmar
que a vazão, em litros por minuto, dessa torneira, é

A) 32. B) 1,92. C) 19,2. D) 1920. E) 0,032.

17

Em um setor de uma determinada empresa trabalham 30 pessoas, sendo 20 mulheres. Uma comissão de 3 funcionários

será formada, de forma aleatória, por sorteio. A probabilidade de esta comissão ser formada por pessoas do mesmo

sexo é, aproximadamente,

A) 17% . B) 20% . C) 27% . D) 31% . E) 35% .

18

A geratriz da dízima periódica 0,2333... é uma fração do tipo E, em sua forma irredutível. O valor de p + q é
A

A)37. B)38. C)39. D)40. E)41.

19

Dadas as matrizes A = (aii)2×3 
em que ai; = i - j e B = (bi; )3×2 

em que b¡ = i2 - j. Seja a matriz C a matriz resultante do

produto das matrizes A e B, nesta ordem. Assim, o elemento C11 será

A)17. B)18. C)19. D)-18. E)-19.

20

Sabe-se que um livro possui 828 páginas, sendo todas numeradas. Quantas vezes o algarismo 2 foi usado?

A)270. B)271. C)272. D)273. E)274.
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Se o determinante de uma matriz é igual a um valor x, representamos como det(A) = x. Sendo B uma matriz quadrada

de ordem 3 e det(B) = 4, é correto afirmar que o valor de det (3B) será igual a

A)4. B)12. C)36. D)96. E)108.

22
2x+ 3y+ 2z= 12

Um estudante, ao resolver um problema, chegou ao seguinte sistema linear: x + 3y + 2z = 13

x+ 2y+ 2z= 11

É correto afirmar que x + y + z é igual a

A)1. B)3. C)5. D)7. E)9.

23

Observe a figura. Quantos caminhos diferentes há para ir de A até B, andando sobre as linhas da grade e sempre nos

sentidos das setas x e y?
B

A) 28.

B) 120. | | |
C) 330.

D) 360.
Y

E)720.

24

Sabe-se que um polígono regular com 8 lados possui x diagonais. É correto afirmar que o valor de x é

A)16. B)20. C)22. D)24. E)28.

25

Se é verdade que "alguns candidatos são estudiosos" e que "renhum aventureiro é estudioso", então, também é

necessariamente verdade que

A) algum candidato é aventureiro. D) nenhum candidato é aventureiro.

B) algum aventureiro é candidato. E) algum candidato não é aventureiro.

C) nenhum aventureiro é candidato.

26

Dados os conjuntos A = {a, b, c, d, e, f} e B = {b, d, g, h, i}, assinale a alternativa INCORRETA.

A)bc¯ A. D)A-B= {a, c, e, f} .

B)B¢ A. E)AUB= {a, b, c, d, e, f, g, h, i} .

C)A B= {b, d} .

27

7 7 1
Considere a sequência: -; 9; -; 3; 7; 1; 21; -; ...

9 3 3

É correto afirmar que o produto entre o seu nono termo e décimo termo é

A)1. B)2. C)3. D)5. E)7.

28

Se o ano de 2012 começou em um domingo, então o dia 30 de dezembro de 2017 acontecerá em qual dia da semana?

A) Sábado. B) Domingo. C) Terça-Feira. D) Quarta-Feira. E) Segunda-Feira.

29

Afirmar que não é verdade que "se Pedro não é brasileiro, então João é corintiano" é equivalente a dizer que

A) ou Pedro é brasileiro ou João não é corintiano. D) se João não é corintiano, então Pedro é brasileiro.

B) Pedro não é brasileiro e João não é corintiano. E) se Pedro não é brasileiro, então João é corintiano.

C Pedro não é brasileiro ou João não é corintiano.
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Considere a seguinte proposição: "serei aprovado se e somente se eu estudar muito". A sua negação pode ser escrita

como:

A) "Serei aprovado ou estudarei muito."

B) "Estudarei muito e não serei aprovado ou serei aprovado e não estudarei muito."

C) "Serei aprovado ou não estudarei muito e estudarei muito ou não serei aprovado."

D) "Serei aprovado e não estudarei muito ou não estudarei muito e não serei aprovado."

E) "Não serei aprovado e não estudarei muito ou estudarei muito e não serei aprovado."

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

31

Um determinado usuário utiliza o Sistema Operacional Windows 7 (configuração padrão) para realizar suas atividades

diárias. Após realizar a exclusão de várias fotos em seu computador, acessou a lixeira e percebeu que existem diversos

arquivos neste local. Um procedimento para excluir todos os arquivos da lixeira é: na barra de

A) Ferramentas, clicar em Esvaziar Lixeira e em Sim.

B) Menu, clicar em Opções, clicar em Esvaziar Lixeira e em Sim.

C) Menu, clicar em Ferramentas, clicar em Esvaziar Lixeira e em Sim.

D) Ferramentas, clicar em Opções, clicar em Esvaziar Lixeira e em Sim.

E) Menu, clicar em Gerenciamento, clicar em Esvaziar Lixeira e em Sim.

32

"No Sistema Operacional Microsoft Windows 7 (configuração padrão - idioma português Brasil), ao pressionar as

teclas Ctrl + A em uma pasta, todo o conteúdo é . Para recortar arquivos em uma pasta, pode-se

utilizar as teclas de atalho que poderão ser colados em outro diretório pressionando as teclas

." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) movido / Ctrl + V / Ctrl + Y D) selecionado / Ctrl + C / Ctrl + Z

B) copiado / Ctrl + A / Ctrl + V E) selecionado / Ctrl + X / Ctrl + V

C) compactado / Ctrl + L / Ctrl + Y

33

Um usuário está criando um texto que conta a história de uma empresa, utilizando a ferramenta Microsoft Office
Word 2007 (configuração padrão). No documento foi solicitado que se utilize o recurso WordArt, que permite

A) inserir caixas de texto pré-formatadas.

B) adicionar cabeçalho e rodapé personalizado no documento.

C) formatar as tabelas com estilos predefinidos pela ferramenta.

D) criar link para uma página da web que será acessada diretamente do documento.

E) produzir efeitos especiais de texto, como texto curvo, inclinado ou tridimensional.

34

Sobre a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), analise.

I. Se aplicada a fórmula =SOMA(60; 10; 2; (10-5)), o resultado será 82.

II. Se a aplicada a fórmula =SE("AGU' '= "AGU2";SOMA(10; 2); 10* 2), o resultado será 20.

III. Se aplicada a fórmula = MÁXlMO(7; MÍNIMO(MÉDIA(10; 2); RAIZ(64))), o resultado será 7.

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

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) Il e Ill.

35

No gerenciador de e-mail Microsoft Outlook 2007 (configuração padrão - idioma português Brasil), é possível marcar

as mensagens lidas pressionando as teclas Ctrl + K. Uma forma alternativa de realizar tal procedimento é: no menu

A) Exibir, clicar em Marcar como Lido.

B) Editar, clicar em Marcar como Lido.

C) Arquivo, clicar em Marcar como Lido.

D) Ferramentas, apontar para Opções e clicar em Marcar como Lido.

E) Ações, apontar para Acompanhamento e clicar em Marcar como Lido.
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No Sistema Operacional Windows 7 (configuração padrão - idioma português Brasil), ao pressionar as teclas de atalho

Alt + Tab, é correto afirmar que

A) a barra de tarefas será exibida. D) a ajuda do Sistema Operacional será executada.

B) o gerenciador de tarefas será aberto. E) todos os ícones da área de trabalho ficarão ocultos.

C) será possível alternar entre as janelas abertas.

37

Considere a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão).

A B C D

1 3000 ARGENTINA ESPANHA 2000

2 BRASIL 5000| 4000 FRANÇA

3

De acordo com as informações, marque V para as afirmativas verdadeiras e r paras as falsas.

( ) Se na célula A3 for inserida a fórmula = MÉDIA(A2; B2; D1), o resultado será 3500.

( ) Se na célula B3 for inserida a fórmula = (B2/2)-MÁXIMO(D1; C2), o resultado será -1500.

( ) Para concatenar na célula C3 o nome de todos os países pode-se utilizar a fórmula = MESCLAR(A2; B1; C1; D2).

( ) Se na célula D3 for inserida a fórmula =SE((C2-D1)>=A1; ' 'ERRADO"; "CORRETO' ') o resultado será "ERRADO".

A sequência está correta em

A) V, V, V, V. B) V, V, F, F. C) V, F, V, F. D) F, F, V, V. E) F, F, F, F.

38

Considere a tabela produzida com a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão).

Bloco A Bloco B

Bloco C Bloco D

Bloco E Bloco F

Após selecionar toda a tabela, um usuário clicou na guia Início, e no grupo Parágrafo, efetuou dois procedimentos:

1. Clicou na opção

ll. Clicou na opção

É correto afirmar que, respectivamente, "todas as bordas da tabela serão e será(ão) aplicada(s)

somente a(s) borda(s) ." Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a

afirmativa anterior.

A) removidas / internas a tabela D) preenchidas / da direita da tabela

B) removidas / externas a tabela E) preenchidas / da esquerda da tabela

C) preenchidas / horizontal interna

39

O recurso que estuda os princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser transformada da sua forma original

para outra ilegível, com o objetivo de dificultar a leitura de pessoas não autorizadas, denomina-se

A) Backup. B) Webgrafia. C) criptografia. D) quarentena. E) endereçamento.

40

O diretor de uma certa empresa de venda de seguros, visando uma maior interatividade dos seus colaboradores,

contratou uma empresa de tecnologia da informação para desenvolver um portal onde serão divulgadas informações

para todos colaboradores, como aniversariantes do mês, mural de avisos e emissão de contracheque. Ao realizar o

contrato com a empresa, o diretor foi incisivo ao afirmar que o portal deveria ser de uso restrito aos colaboradores da

sua empresa, que poderão acessá-lo através de um login/senha disponibilizado pela direção no ato da admissão. De

acordo com as informações, afirma-se que o serviço contratado é para criar uma

A) Intranet. D) Página de arquivos.

B) Extranet. E) Sala virtual em ambiente externo.

C) Internet privada.
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CONHECIMENTOS GERAIS

O texto abaixo contextualiza o tema tratado nas questões de 41 a 43. Leia-o atentamente.

"A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou nesta quinta-feira, 15, a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra

seis agentes do regime militar acusados de envolvimento no atentado do Riocentro, em 30 de abril de 1981. A juíza Ana

Paula Vieira de Carvalho, da 69 Vara Criminal Federal, entendeu que o caso cabe à Justiça comum - e não militar - e que

os crimes de tentativa de homicídio, associação em organização criminosa, transporte de explosivos e fraude processual

não estão prescritos por terem sido cometidos de forma sistemática e frequente durante a ditadura."
(Disponívelem: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,justica-acata-denuncia-contra-acusados-pelo-atentado-do-riocentro,1167081,0.htm,

em 15 de maio de 2014, às 12606.)

41

O fato histórico tratado no texto pode ser descrito como

A) uma tentativa de atentado promovido por um grupo de militares da chamada "linha dura", insatisfeitos com o

processo de abertura política e de redemocratização pelo qual vinha passando o Brasil.

B) crime hediondo contra os organizadores do evento em homenagem ao Dia do Trabalho, no Rio de Janeiro, após

serem presos pelos militares, levados para o quartel onde foram torturados até a morte.

C) invasão do Riocentro pelos militares que tentaram pôr fim à manifestação dos trabalhadores contra a ditadura

militar, agredindo todos os participantes do evento e expulsando-os do local com violência.

D) um plano mal sucedido de Golpe Militar envolvendo militares da aeronáutica e da marinha que se sentiam excluídos

do poder federal concentrado nas mãos dos militares remanescentes do exército brasileiro.

E) motim de um determinado setor do exército insatisfeito com a redemocratização do Brasil que se concentraram no

Riocentro para planejar ações de combate aos crescentes movimentos de esquerda no país.

42

Quando tal fato ocorreu, em 1981, o Brasil vivia os últimos momentos da Ditadura Militar e era governado pelo último

presidente militar, representante deste regime de exceção. Trata-se de

A) Ernesto Geisel. D) Emílio Garrastazu Médici.

B) Arthur da Costa e Silva. E) Humberto Castelo Branco.

C) João Baptista Figueiredo.

43

O objetivo era tumultuar a comemoração do Dia do Trabalho que reuniu cerca de 20 mil pessoas no Centro de Conven-

ções da Zona Oeste do Rio de Janeiro - Riocentro, no entanto, o plano fracassou quando

A) a imprensa descobriu e denunciou o plano de atentado, forçando o governo a intervir e prender os envolvidos.

B) a polícia federal descobriu o plano de ação dos militares revoltosos e impediu a tentativa de golpe sobre o governo.

C) grupos paramilitares que agiam no período impediram a ação do exército matando todos os envolvidos no atentado.

D) os trabalhadores alertados da investida, proibiram a entrada de militares no local com o apoio da polícia militar do Rio.

E) uma das bombas explodiu acidentalmente e matou um dos militares e feriu o outro antes que a missão fosse executada.

O texto abaixo contextualiza o tema tratado nas questões de 44 a _46. Leia-o atentamente.

O acordo provisório alcançado em Genebra, em 24 de novembro de 2013, estabelece um congelamento durante seis

meses de algumas das atividades nucleares mais sensíveis do Irã, limitando o enriquecimento de urânio a 5% , em troca de

um levantamento parcial das sanções econômicas impostas pelo Ocidente. As potências e Israel temem que o Irã use seu

controverso programa nuclear para fins militares, o que Teerã repetidamente nega. O governo israelense criticou várias

vezes o acordo, que considera um "erro político". (oisponivelem: 01-www.g1.globo.com-em12/o1/2014, as17h40.)

44

"O Irã assinou o acordo com os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, que compõem o(a)
e, também, com o(a) ." Assinale a alternativa que completa

correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

A) G-8 / Arábia Saudita D) Conselho de Segurança da ONU / Alemanha

B) Grupo Gestor da Otan / União Europeia E) Comissão de Investigação Nuclear da ONU / Israel

C) Comitê de Proteção Internacional / Japão

Cargo: Bibliotecário (03-M)

Prova aplicada em 08/06/2014 - Disponível no endereço eletrânico www.idecan.org.br a partir do dia 09/06/2014.

- g .



CONCURSO PÚBLICO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)

45

Analise as assertivas correlatas.

I. "Além das sanções da Organização das Nações Unidas - ONU, os Estados Unidos e a União Europeia (UE) já impuseram

embargo e punições financeiras contra nações que comprassem petróleo do Irã."

PORQUE

II. "Informações da Agência Internacional de Energia Atômica, da ONU, indicaram que as ações envolvendo as atividades

nucleares do Irã só faziam sentido se fossem para construir a bomba atômica, mas a Rússia e a China se opuseram a

novas sanções por meio da ONU."

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

A) As duas asserções são completamente falsas.

B) A primeira asserção é falsa e a segunda, verdadeira.

C) A primeira asserção é verdadeira e a segunda, falsa.

D) As duas asserções são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.

E) As duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

46

Antes da assinatura do acordo, duas nações foram acusadas de sabotagem, segundo o Irã. Uma por ter assassinado

cientistas do país e a outra por ter introduzido um vírus de computador em suas instalações nucleares, denunciou o

Irã. As nações apontadas como responsáveis por estas ações, segundo o Irã, foram, respectivamente:

A) Rússia e Israel. D) Grã-Bretanha e Arábia Saudita.

B) Arábia Saudita e Rússia. E) Estados Unidos e Grã-Bretanha.

C) Israel e Estados Unidos.

47

Leia a tabela a seguir.

DESMATAMENTO 6 3% 5 1% 26 1%

PECUÁRIA 70 35% 58 18% 284 13%

REFLORESTAMENTO 8 4% 7 4% 68 3%

EXTRATIVISMO VEGETAL 3 1% 3 3% 102 5%

CANA 1 0% 1 2% 50 2%

OUTRAS LAVOURAS 35 17% 28 20% 443 20%

CARVÃO VEGETAL 13 6% 10 6% 67 3%

MINERAÇÃO 5 2% 5 2% 49 2%

ATIVIDADES NÃO RURAIS [* ] 61 30% 59 43% 1.153 51%

TOTAL GERAL 202 100% 176 100% 2.242 100%

SUS-TOTAL ATIVIDADES RURAIS 141 70% 117 57% 1.089 49%

SUS-TOTAL ATIVIDADES NÃO RURAls [
*

] 61 30% 59 43% 1.153 51%

Construção civil [
*

] 39 19% 38 33% 858 38%

Confecção {
*

] 13 6% 12 5% 122 5%

Outro (* ) 9 4% 9 6% 173 8%

(Disponívelem: http://cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/finish/50-dados-2013/351-release-a-escravidao-no-campo-e-na-cidade?itemid=23.)

Acerca das informações apresentadas na tabela sobre o trabalho escravo no Brasil, segundo levantamento da Comissão

Pastoral da Terra, analise.

I. A indústria têxtil registrou mais trabalhadores libertados em área urbana.

II. A pecuária registra o maior número de casos de trabalho escravo no campo.

III. O campo concentra o maior número de casos de trabalho escravo no Brasil.

IV. O número de pessoas resgatadas da escravidão em 2013 foi maior no campo.

As afirmativas INCORRETAS referentes aos dados apresentados anteriormente são apenas

A) I e II. B) I e Ill. C) I e IV. D) II e IV. E) III e IV.
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48

A foto abaixo apresenta as "Sete Quedas".

=

-L

(Disponívelem: http://www.opresente.com.br/geral/salto-del-guaira-sera-indenizada-pelo-fim-das-sete-quedas-23041/.)

Esta foi uma das mais importantes atrações turísticas do Brasil até a década de 1980 quando deixou de existir devido à

construção da hidrelétrica de Itaipu, que foi formalizada há 40 anos, entre o presidente do Brasil, na época, e o general

A) Augusto Pinochet, presidente do Chile. D) Leopoldo Galtieri, presidente da Argentina.

B) Luiz Garcia Meza, presidente da Bolívia. E) Alfredo Stroessner, presidente do Paraguai.

C) Venâncio Flores, presidente do Uruguai.

49

Segundo dados do Comitê Nacional de Refugiados (Conare) e do Ministério da Justiça, o Brasil abriga, hoje, mais de 5 mil

refugiados e o número de pedidos de refúgio tem crescido nos últimos anos. Os dois gráficos apresentam sequencial-

mente os 15 países com mais pedidos de refúgio para o Brasil em 2013 e os 15 países com mais concessões de refúgios

no mesmo ano.

1.837

961

320 256 203 198 174 143 131 122 118 100 SG 72 59

Bangladesh Senegal Libano Siria ReD. Dem. Gana Guiné-Bissau Nigéria Reptblica Somália colömblâ Paculstão Angola Mali Guiné-Colacri
do Congo Doriinicana

284
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Síria Rel: Dem. Colômloia Paquie¯ão Mali Nigéria Angola Bolívia BJ¯ão Venezuela Irã Cos¯a 
¯

ritrela Líbano Senegal
do songo do Marfm

(Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/refugiados-brasil - em 24/04/2014, em 11h27.)

Analisando os gráficos, é correto afirmar que

I. liderando a relação de pai'ses com maior número de concessões em 2013 está a nação que vive um dos mais sanguiná-

rios conflitos do planeta.

II. metade dos pedidos e concessões de refúgio registrados em 2013 veio da região asiática do Oriente Médio.

III. os países que lideram a lista de pedidos e concessões são do continente asiático.

IV. os pedidos de refúgio são todos oriundos da África e Ásia.

As afirmativas corretas referentes aos dados apresentados nos gráficos são apenas

A) I e II. B) I e Ill. C) I e IV. D) Il e IV. E) ill e IV.
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50

Um novo bloco para integração regional criado no início desta década no continente americano, formado pelos países

destacados na figura a seguir, recebe a denominação de

ochde

I

(Disponívelem: http://alianzapacifico.net/que_es_la_alianzafla-alianza-del-pacifico-y-sus-objetivos/.)

A) Aliança do Pacífico. D) Mercado Comum Centro Americano.

B) Comunidade Andina. E) Associação Latino-Americana de Integração.

C) Mercado Comum do Sul.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

51

Considerando o dispositivo constitucional previsto no art. 5°
, inciso XXXVI ("a lei não prejudicará o direito adquirido,

o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"), assinale, dentre as opções a seguir, a que NÃO possui relação direta com a

temática do princípio apresentado anteriormente.

A) Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos
posteriores. (Súmula 239, do STF)

B) A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5°
, XXXVI, da CRFB, não é invocável pela entidade estatal que a

tenha editado. (Súmula 654, do STF)

C) A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da

autorização destes. (Súmula 629, do STF)

D) Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal

ser iniciada, sem novas provas. (Súmula 524, do STF)

E) Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em

texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. (Súmula 343, do STF)

52

Com relação à competência privativa da União para legislar, é iNCORRETO afirmar que compete privativamente à União

legislar sobre

A) registros públicos.

B) comércio exterior e interestadual.

C) organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões.

D) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho.

E) florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio

ambiente e controle da poluição.
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53

Considerando as regras constitucionais sobre a administração pública, analise as afirmativas.

I. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo

Poder Executivo.

II. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica

e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos

detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remunerató-

ria, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão

exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Ill. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de
pessoal do serviço público.

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

A) I, II e III. B) I, apenas. C) I e II, apenas. D) I e III, apenas. E) Il e III, apenas.

54

Considerando as regras constitucionais sobre as funções essenciais da justiça, analise.

I. Constituem garantias do Ministério Público: vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão

por sentença judicial transitada em julgado, e inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão

do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada

ampla defesa. Constituem vedações do Ministério Público: participar de sociedade comercial, na forma da lei, exercer

atividade político-partidária e exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, sem exceções.

II. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou por meio de órgão vinculado, representa a União,

judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e

funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e a representação da

União na execução da dívida ativa de natureza tributária.

III. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso
público de provas e títulos, com a participação facultativa da Ordem dos Advogados do Brasil, exercerão a representa-

ção judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.

Está(ão) INCORRETA(S) a(s) afirmativa(s)

A) I, il e III. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) I e Ill, apenas. E) Il e llI, apenas.

55

De acordo com a Lei ne 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário:

A) Negar publicidade aos atos oficiais.

B) Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.

C) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.

D) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à

espécie.

E) Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida

política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

56

A Lei ne 8.666/93 apresenta alguns conceitos relevantes para o objeto que regulamenta (licitações e contratos da

Administração Pública). Assinale a alternativa que apresenta conceito legal correto.

A) Execução indireta: a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.

B) Serviços nacionais: serviços prestados no País ou fora dele, mas com contratante nacional, nas condições estabelecidas
pelo Poder Executivo federal.

C) Proieto básico: o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as

normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

D) Administração Pública: a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das

fundações por ele instituídas ou mantidas.

E) Obra: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição,

conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de

bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
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57

Segundo a Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a

afirmativa correta.

A) O indeferimento de alegação de suspeição não poderá ser objeto de recurso.

B) São admissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

C) Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de maior
grau hierárquico para decidir.

D) Ainda que os pedidos de uma pluralidade de interessados tenham conteúdo e fundamentos idênticos, não poderão ser

formulados em um único requerimento.

E) É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou administrati-

vamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

58

A Constituição de 1988 contém, no Título III que trata da "Organização do Estado", um capítulo específico sobre

Administração Pública - o capítulo Vll. No primeiro dispositivo (art. 37) institucionalizou, em âmbito constitucional, a

classificação da Administração Pública em duas modalidades: administração direta e indireta. A Administração

Pública Direta inclui os serviços desempenhados pelos(as)

A) Autarquias, que são serviços autônomos, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios.

B) Entes da Federação (União, Estados e Municípios), que possuem personalidade jurídica própria e patrimônio próprio.

C) Empresas Públicas, que são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital

exclusivo da União, para a exploração de atividades econômicas que o governo seja levado a exercer.

D) Fundações, que são dotadas de personalidade jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia administra-

tiva, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e

de outras fontes.

E) Sociedades de Economia Mista, que são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, para exploração de

atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à

União ou a entidade da administração indireta.

59

É importante para a gestão das organizações públicas o estudo da estrutura formal, devido, principalmente, às restri-

ções impostas pela dimensão da realidade organizacional ao comportamento das pessoas nesse ambiente de trabalho.

Tanto a divisão do trabalho quanto as relações de coordenação são elementos estruturais da organização e influenciam

o formato organizacional. As organizações são uma combinação de vários formatos, mas se pode identificar a predomi-

nância de um deles. Quando a burocracia mecanizada é o principal formato, destacam-se

A) os especialistas com sólida formação técnica.

B) a formalização, a padronização, a especialização, a divisão do trabalho e o controle como traço característico fundamental.

C) os atributos orgânicos (fluidez, flexibilidade e adaptação), com simplicidade e reduzido grau de diferenciação e divisão do

trabalho.

D) a absorção de traços da burocracia profissional e o imperativo de atender às diferentes demandas integradas, cada uma

das quais dotada de determinado nível de autonomia.

E) os ambientes mais dinâmicos e complexos, assim como as demandas pontuais ou sistêmicas, definidos pela reduzida

formalização de comportamento, orientada para a consecução de projetos específicos.

60

A legitimidade da ação governamental pode ser incrementada quando uma organização governamental mostra seus

resultados de forma mensurável. Uma organização, por meio de medidas de performance, é forçada a formular alvos
para vários programas para os quais é responsável e estabelecer o período no qual os alvos devem ser alcançados. Os

sistemas de avaliação e medição devem fazer parte do processo de gestão. O Balanced Scorecard (BSC) proporciona a

medição, o monitoramento e o controle dos resultados da estratégia através de um painel balanceado de indicadores

de desempenho, que se refere a quatro dimensões que devem ser trabalhadas pelas organizações, dentre elas,

A) a perspectiva de aprendizado: pessoas, informação e organização.

B) a avaliação do nível de atendimento atual em relação às expectativas.

C) forças e fraquezas da organização e oportunidades e ameaças que a envolvem.

D) a identificação de futuros possíveis, de fatos portadores de futuro, de suas probabilidades e de seus impactos.

E) a identificação de melhores práticas de organizações similares, o estudo dessas práticas e a verificação das possibilida-

des de adoção das mesmas.
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Considere a folha de rosto e as demais informações para responder às questões 61 a 65.

HELCIMARA TELLES

ALEJANDRO MORENO
Organizadores

COMPORTAMENTO ELEITORAL E

COMUNICAÇÃO POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA

O eleitor latino-americano

Belo Horizonte
Editora UFMG

2013

"A obra é ilustrada e tem 586 páginas. São treze capítulos com autoria diversa."

61

De acordo com o que estabelece o CCAA2, a entrada principal correta para a obra é

A) o ilustrador. D) o organizador citado em primeiro lugar.

B) o título do documento. E) o primeiro autor seguido da expressão et al.

C) a editora do documento.

62

De acordo com o que estabelece o CCAA2, assinale a alternativa que apresenta a área do título e a indicação de

responsabilidade transcrita de forma correta.

A) Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano. / Telles, H. e Moreno, A.

B) Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano / Organização:

Helcimara Telles; Alejandro Moreno.

C) Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano / organizado por

Helcimara Tores e Alejandro Moreno.

D) Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano / organizadores -

Helcimara Telles & Alejandro Moreno.

E) Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano / Helcimara Telles,

Alejandro Moreno, organizadores.

63

De acordo com o CCAA2 e os parâmetros estabelecidos pelo Formato MARC 21, assinale a alternativa que apresenta

corretamente os parágrafos que deverão ser aplicados à descrição da obra em análise.

A) 100, 300, 505. B) 110, 245, 490. C) 111, 260, 300. D) 245, 260, 300. E) 300, 490, 505.

64

Essa obra, de acordo com o seu assunto, e considerando as classes principais da Classificação Decimal de Dewey, seria

classificada corretamente na classe

A)100. B)200. C)300. D)500. E)800.

Cargo: Bibliotecário (03-M)
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65

Assinale a alternativa que apresenta a referência bibliográfica correta, elaborada de acordo com a NBR 6023.

A) COMPORTAMENTO ELEITORAL E COMUNICAÇÃO POLITICA NA AMÉRICA LATINA: o eleitor latino-americano. Helcimara

Telles e outros (2013). Belo Horizonte - Editora da UFMG.

B) TELLES, Helcimara de Souza; MORENO, Alejandro (Org.). Comportamento eleitoral e comunicação política na América

Latina: o eleitor latino-americano. Editora da UFMG, 2013.

C) TELLES, Helcimara; MORENO, Alejandro (Org.). Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina:

o eleitor latino-americano. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013. 586 p.

D) Comportamento eleitoral e comunicação política na América Latina: o eleitor latino-americano. Organizado por

Helcimara Telles e Alejandro Moreno. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013. 586 p.

E) Helcimara Telles & Alejandro Moreno - organizadores - 2013 - Comportamento eleitoral e comunicação política na

América Latina: o eleitor latino-americano. Belo Horizonte: Ed. UFMG, p. 1-586.

66

Analise as afirmativas correlatas.

I. "O emprego do protocolo z39.50 em redes de grande escala, tão heterogêneas quanto os tipos de hospedeiros que

se acham interligados e as estruturas das bases de dados pesquisáveis (em uma palavra, a laternet), implica enormes

benefícios para o usuário que pode consultar com os mesmos procedimentos o universo de catálogos baseados no

mesmo protocolo."

PORQUE

II. "Durante uma transação entre um cliente e um servidor, segundo as determinações do protocolo z39.50, as máquinas

trocam informações a respeito das suas características, chegam a um acordo quanto a um formato comum de conver-

são de dados, otimizam os respectivos ambientes conforme as exigências do usuário, e mantêm aberto esse tipo de

diálogo durante toda a sessão de trabalho."

Assinale a alternativa correta.

A) A primeira e a segunda afirmativas são falsas.

B) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa.

C) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.

D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.

E) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

67

Considerando o processo de desenvolvimento de coleções, é correto afirmar que uma política de seleção

A) define o uso do acervo e dos serviços de fornecimento de documentos.

B) estabelece os métodos de execução das atividades de aquisição do acervo.

C) orienta a tomada de decisão visando manter um direcionamento racional para a coleção.

D) expressa os resultados a serem alcançados, em determinado tempo, em relação à avaliação do acervo.

E) detalha os procedimentos para o registro das diferentes coleções tendo em vista o controle patrimonial.

68

Tammaro (2003) considera a biblioteca digital um sistema cooperativo e apresenta uma tipologia para os acordos

necessários à integração de recursos heterogêneos. Relacione adequadamente os tipos de acordo às suas respectivas

características.

1. Acordo organizacional. ( ) Concordância quanto às regras de acesso, preservação, autenticação e pagamento.

( ) Consenso quanto a formatos, protocolos e sistemas de segurança que permitam a2. Acordo quanto a conteudos.
troca de mensagens.

3. Acordo técnico- ( ) Decisão quanto aos dados e seus metadados, inclusive os metadados semânticos.

A sequência está correta em

A)1,2,3. B)1,3,2. C)2,1,3. D)3,1,2. E)3,2,1.

69

No site da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI) do Congresso Nacional é possível acessar o Atendimento Virtual. Esse

serviço apresenta diversas questões para as quais oferece Respostas Rápidas. Uma dessas questões é: "Posso retirar
por empréstimo livros do acervo da Biblioteca do Senado Federal?". É correto afirmar que essa é uma questão

A) fatual. B) técnica. C) pontual. D) temática. E) bibliográfica.
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70

Analise as afirmativas correlatas.

I. "A resposta a uma questão de referência deve incluir os elementos que serviram para sua elaboração: a própria

questão, a estratégia da pesquisa, os instrumentos bibliográficos utilizados e os resultados na forma de referências

dos documentos ou dos próprios documentos ou cópias contendo, obrigatoriamente, a identificação das fontes."

PORQUE

II. "A entrevista de referência é um processo impessoal pois implica no atendimento ao público mais amplo possível,

oferecendo acervos de todos os tipos, sobre todos os assuntos."

Assinale a alternativa correta.

A) A primeira e a segunda afirmativas são falsas.

B) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa.

C) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.

D) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.

E) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

71

São diversas as legislações brasileiras que preconizam a moralidade e a ética no serviço público, reclamando uma conduta
íntegra e proba dos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. Desde os deveres expressos na Lei ne 8.112/1990,

passando pela repreensão aos atos de improbidade baseada na Lei na 8.429/1992 e o Código de Ética Profissional
aprovado pelo Decreto ne 1.171/1994, é essa a conclusão que se extrai da leitura dos diplomas legais sobre o assunto.
A respeito das disposições da última legislação citada, marque _V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Toda ausência injustificada 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 omissão de publicidade de ato administrativo constitui comprometimento ético contra o bem comum, podendo

esta ser admitida, contudo, exclusivamente quando ocorrer caso de interesse superior do Estado e da Administração

Pública.

( ) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor
público. Todavia, a intimidade do servidor é inviolável, de forma que os fatos e atos verificados na conduta do dia a

dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

( ) O atraso na prestação do serviço não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas,

principalmente, grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.

A sequência está correta em

A) V, V, F, F. B) V, F, V, V. C) V, F, F, V. D) F, V, F, F. E) F, F, V, V.

72

"Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em
qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de

Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e

com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível

de censura". Assim determina o Decreto ne 6.029/2007 sobre as Comissões de Ética, importantes instrumentos
preconizados pelo Decreto ne 1.171/1999 e que, posteriormente, tiveram a regulamentação de algumas de suas ações
por meio do diploma legal retrocitado. Acerca do assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Compete às Comissões de Ética atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo

órgão ou entidade.

B) A constituição da Comissão de Ética compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo

Federal, abrangendo a administração direta e indireta.

C) As Comissões serão integradas por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados

do seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não

coincidentes de três anos.

D) Um dos princípios pelos quais devem as Comissões de Ética desenvolver seus trabalhos é a proteção à identidade do

denunciante, que deverá ser mantida sob reserva até a conclusão do procedimento instaurado para apuração de prática

em desrespeito às normas éticas.

E) É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta, assegurar as condições de

trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus
integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano.
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73

A Lei ne 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em decorrência de atos

de improbidade, os quais foram divididos em três categorias, a saber:

1. Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito.

2. Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário.

3. Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública.

( ) Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

( ) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza.

( ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.

( ) Frustrar a licitude de concurso público.

Assinale a sequência de códigos que corresponde corretamente às categorias em que se enquadram as condutas, na

ordem em que são apresentadas e conforme a legislação mencionada.

A)1,2,2,3. B)1,2,3,2. C)2,1,2,3. D)2,3,1,3. E)3,2,2,1.

74

"João Justo sempre buscou desempenhar suas atividades profissionais de forma escorreita e em estrita observância aos

preceitos éticos. Após se tornar servidor público civil da União, contudo, não tomou a precaução básica de conhecer a

legislação que regulamenta o assunto em sua nova carreira. Dez anos depois de assumir o cargo, foi surpreendido pela

notificação de procedimento de investigação instaurado pelo fato de: (i) participar de gerência de sociedade privada; (ii)
ter retirado de sua repartição um plano de trabalho do setor para estudo mais aprofundado em sua residência; e (iii)

cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa." Considerando o disposto na Lei ne 8.112/1990,

Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, indique qual das justificativas podem ser consideradas como válidas

para afastar a caracterização de eventual infringência ao art. 117 (das proibições ao servidor} da lei em comento.

A) Não há proibição quanto à retirada de documentos da repartição pelo servidor, quando esta se der por motivos de

aperfeiçoamento profissional.

B) Ocorreu situação emergencial e transitória, devidamente comprovada, que justifica o cometimento a outro servidor de

atribuições estranhas ao cargo que ocupa.

C) A retirada do plano de trabalho da repartição foi previamente comunicada ao superior imediato mediante o envio de

um e-mail, o que afasta, no caso, a ocorrência de conduta proibida.

D) O Sr. João, embora de fato participe da gerência de sociedade privada, não pode ser penalizado por tal prática, pois a

sociedade em questão não é personificada, sendo que a lei somente veda a participação em sociedades personificadas.

E) Não há penalidade no cometimento a outro servidor de atribuições estranhas ao cargo que ocupa, mas, sim, no

cometimento a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de

sua responsabilidade ou de seu subordinado.

75

Analise as afirmativas, que tratam acerca das penalidades disciplinares aplicáveis aos servidores públicos, consoante

o que dispõe a Lei n° 8.112/90.

I. O servidor que tenha tido contra si aplicada penalidade de suspensão terá o registro da situação cancelado caso não

pratique nova infração disciplinar no decurso de cinco anos de efetivo exercício.

II. A recusa de fé a documentos públicos é considerada falta gravíssima, devendo contra o servidor que assim agiu ser

aplicada a penalidade de demissão.

Ill. A acumulação ilegal de cargos públicos é penalizável com demissão, sendo que a lei prevê a possibilidade de o

servidor apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias, contados da data da ciência, após ser notificado

conforme procedimento previsto em lei.

IV. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por trinta dias, interpoladamente,

durante o período de doze meses.

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas

A) I e II. B) Il e III. C) Il e IV. D) I, Ill e IV. E) II, Ill e IV.
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O concurso público que você participa neste momento como candidato se destina ao preenchimento de cargos de nível

superior do quadro de pessoal da AGU, mais especificamente nas áreas Administrativa, Tecnologia da Informação,

Biblioteconomia e Comunicação Social.

"O Departamento de Tecnologia da Informação, classificado como , apoia a moderni-

zação da gestão da Advocacia-Geral da União, no que tange a pessoas, projetos, processos, estrutura organizacional,

informação e ferramentas de trabalho. Aliás, em se tratando de informação, compete à

a gestão de documentos e de arquivos, bem como o planejamento das atividades de recursos humanos. Na área de

jornalismo, dentre as atribuições previstas na Lei Orgânica da AGU, importa destacar que as publicações oficiais serão

providenciadas pelo ."

A respeito do funcionamento de algumas atividades afetas a tais áreas, assinale a alternativa que completa correta e

sequencialmente a afirmativa anterior.

A) órgão de execução / Escola da Advocacia-Geral da União / Departamento de Assuntos Jurídicos Internos

B) órgão específico singular / Secretaria-Geral de Planejamento / Departamento de Análise de Atos Normativos

C) órgão de execução / Secretaria de Informações Jurídico Estratégicas / Departamento de Acompanhamento Estratégico

D) órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado / Secretaria-Geral de Administração / Gabinete do

Advogado-Geral da União

E) órgão de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado / Diretoria de Gestão de Pessoas / Departamento de

Informações Jurídico-Estratégicas

77

Acerca das atribuições dos órgãos da Advocacia-Geral da União, analise as afirmativas.

1. Quando se tratar de Membros das Carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos à estágio confirmatório, caberá à

Corregedoria-Geral da Advocacia da União decidir sobre a confirmação no cargo ou exoneração.

II. A emissão de parecer sobre o desempenho dos integrantes das Carreiras da Advocacia-Geral da União submetidos

ao estágio confirmatório, opinando, fundamentadamente, por sua confirmação no cargo ou exoneração, cabe ao

Conselho Superior da Advocacia-Geral da União.

Ill. Incumbe ao Advogado-Geral da União homologar os concursos públicos de ingresso nas Carreiras da Advocacia-Geral

da União.

IV. A Consultoria-Geral da União coordenará o estágio confirmatório dos integrantes das Carreiras da Advocacia-Geral

da União.

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

A) I. B) Ill. C) I e II. D) Il e IV. E) Ill e IV.

78

A criação da Procuradoria-Geral Federal representa uma ação governamental em busca da racionalidade, economia e

otimização das atividades constitucionais da Advocacia-Geral da União, retirando da subordinação dos dirigentes de

autarquias e fundações decisões importantíssimas de representação judicial da União, bem como de consultoria e

assessoramento jurídicos, atividades que devem ser orientadas pelo Advogado-Geral da União. Acerca das disposições

previstas na Lei n° 10.480/2002 sobre o órgão, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) À Procuradoria-Geral Federal compete a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza,

inerentes às atividades das autarquias e fundações públicas federais, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de

cobrança amigável ou judicial.

( ) Para cada Procuradoria de autarquia ou fundação federal de âmbito nacional e para as Procuradorias Federais não

especializadas haverá setor comum de cálculos e perícias.

( ) A Procuradoria-Geral Federal é órgão vinculado à Advocacia-Geral, sendo por ela supervisionada, estando também

a ela subordinada no que diz respeito à autonomia administrativa e financeira.

A sequência está correta em

A) V, V, F. B) V, F, V. C) V, F, F. D) F, V, F. E) F, F, V.
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A falta de detalhamento das estruturas dos grandes órgãos da Advocacia-Geral da União se fez sentir desde o início do

funcionamento da Instituição, omissão trazida pela Lei Complementar na 73, de 1993. O Decreto na 7.392, de 13 de

dezembro de 2010, baseado no art. 84, VI, "a", da Constituição, segundo o qual "compete privativamente ao Presidente

da República" "dispor, mediante decreto, sobre" "organização e funcionamento da administração federal, quando não

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos" aprovou a estrutura regimental e o quadro

demonstrativo dos cargos em comissão da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal. Tendo em mente

as disposições de tal decreto, assinale a alternativa INCORRETA.

A) São órgãos de direção superior da Advocacia-Geral da União: Secretaria-Geral de Consultoria, Secretaria-Geral de

Contencioso, Consultoria-Geral da União, Corregedoria-Geral da Advocacia da União e Procuradoria-Geral da União.

B) As Consultorias Jurídicas junto aos Ministérios são órgãos vinculados da Advocacia-Geral da União, integrantes da estru-

tura organizacional dos respectivos ministérios, sendo subordinadas, técnica e juridicamente, ao Advogado-Geral da

União.

C) A Procuradoria Geral Federal é órgão vinculado à Advocacia Geral da União competindo-lhe a representação judicial e

extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais e as respectivas atividades de consultoria e assessoramento

jurídicos.

D) A Advocacia-Geral da União tem em sua estrutura organizacional as seguintes categorias de órgãos: órgãos de assistência

direta e imediata ao Ministro de Estado, órgãos de direção superior, órgãos de execução, órgãos específicos singulares,

órgão colegiado e órgão vinculado.

E) 0 Decreto n° 7.392 incluiu na estrutura da AGU, como órgão de assistência direta e imediata do Advogado-Geral da

União, o DGE - Departamento de Gestão Estratégica, objetivando o planejamento, a modernização e a transformação da

gestão da Advocacia-Geral da União.

80

"Dr. Tércio, no uso de suas atribuições como Advogado-Geral da União, expede ato em que delega determinada

responsabilidade ao Procurador-Geral da União." Indique a seguir qual das atribuições a Lei Orgânica da AGU prevê

expressamente que possa ser delegada nessa hipótese.

A) Baixar o Regimento Interno da Advocacia-Geral da União.

B) Editar enunciados de súmula administrativa, resultantes de jurisprudência iterativa dos Tribunais.

C) Promover a lotação e a distribuição dos Membros e servidores, no âmbito da Advocacia-Geral da União.

D) Desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União, nos termos da legislação vigente.

E) Proferir decisão nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria-Geral e

aplicar penalidades, salvo a de demissão.

Cargo: Bibliotecário (03-M)

Prova aplicada em 08/06/2014 - Disponível no endereço eletrânico www.idecan.org.br a partir do dia 09/06/2014.
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