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CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS

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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13

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 caracteristicas 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, II, Ill e IV. D) I, Il e IV, apenas.

B) I e II, apenas. E) II, Ill e IV, apenas.

C) I e III, 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

P
A geratriz da dízima periódica 0,2333... é uma fração do tipo -, 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 ag; = 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.
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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.

21

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. I | |

C) 330.

D) 360.
Y

E)720.

A y

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.
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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.

B Pedro não é brasileiro e João não é corintiano.

C Pedro não é brasileiro ou João não é corintiano.

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

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

30

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."

LINGUA INGLESA

31

THE NEW DENISON WATCH
MADE E ORDER E

THE MAKERS OF BIG EN

An exclusive new watch
with an extraordinary '
new in-house movement.

I'.imitedM100 pieces in 18 et

rl.i

I .b.

.

.Il

Clock and Watch Makers-Kings, Queens,

Emperors and Heads of State-nearly 200 Years.

Email: enquiries¥'dentiondon.com
D E N T +44 (0) 20 7873 2363

WWW.dentlOndOH.com

(The Economist, September 28 , 2013. Page 85.)

Choose the sequence to fill in the blanks

A) to / by / to / to / for D) of / in / for / within / before

B) on / for / on / by / until E) by / with / over / from / almost

C) with / to / by / of / with
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Correction to the position
location for UNICEF
advertisement for

Director, P - ; te Fundraising
and Partnerships, D-2

(Economist issue 20
September 2013).

The position is located
in Geneva, Switzerland.

(The Economist, September É", 2013. Page 87.)

The ad contains ajan
A) slipup. B) denial. C) oversight. D) disclaimer. E) amendment.

Read text to answer from 33 through 38.

This (Illegal) American Life
By Maria E. Andreu

My parents came to New York City to make their fortune when I was a baby. Irresponsible and dreamy and in their

early 20s, they didn't think things through when their visa expired; they decided to stay just a bit longer to build up a

nest egg.

But our stay got progressively longer, until, when I was 6, my grandfather died in South America. My father decided

my mother and I should go to the funeral and, with assurances that he would handle everything, sat me down and told me

I'd have a nice visit in his boyhood home in Argentina, then be back in America in a month.

I didn't see him for two years.

We couldn't get a visa to return. My father sent us money from New Jersey, as the months of our absence stretched

into years. Finally, he met someone who knew "coyotes" - people who smuggled others into the U.S. via Mexico. He paid

them what they asked for, and we flew to Mexico City.

They drove us to the Mexican side of the border, and left us at a beach. Another from their operation picked us up

there and drove us across as his family. We passed Disneyland on our way to the airport, where we boarded the plane to
finally rejoin my father.

As a child, I had thought coming back home would be the magical end to our troubles, but in many ways it was the

beginning. I chafed at the strictures of undocumented life: no social security number meant no public school (instead I

attended a Catholic school my parents could scarcely afford); no driver's license, no after-school job. My parents had made

their choices, and I had to live with those, seeing off my classmates as they left on a class trip to Canada, or packing to go

off to college, where 1 could not go.

The year before I graduated from high school, Congress passed the amnesty law of 1987. A few months after my 18th

birthday, I became legal and what had always seemed a blank future of no hope suddenly turned dazzling with possibility.

When I went for my interview at the Immigration and Naturalization Service, the caseworker looked at me quizzically

when he heard me talk in unaccented English and joke about current events. Surely this American teenager did not fit in

with the crowd of illegals looking to make things right.

At the time, I was flattered. His confusion meant I could pass as an American.
(Newsweek, October 2f , 2008. Page 12.)

33

The author and her mother

A) turned out to be American pundits. D) had snuck into the USA from Mexico.

B) had smuggled apparel into the USA. E) parted from each other in Mexico City.

C) did not seem illegal aliens in the US.

34

Some of the author's hassles were

A) not being entitled to citzenship. D) attending an after-school program.

B) not having consistent education. E) speaking unaccented fluent English.

C) not fiting in the crowd of illegals.
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35

I n "I was flattered. His confusion meant I could pass as an American." F LATT E R E D is

A) joyful. B) pleased. C) nativelike. D) astonished. E) overwhelmed.

36

I n "They decided to stay a bit longer to build up a nest egg" N E ST E GG is ajan

A) home. B) career. C) choice. D) savings. E) identity.

37

I n "My father decided my mother and I should go to the funeral" the modal can be replaced by

A) may. B) could. C) might. D) have to. E) ought to.

38

I n "Finally, he met someone who knew 'coyotes' - people who smuggled others into the United States via Mexico."

the relative pronouns can

A) be replaced by that. D) be replaced by which.

B) refer back to things. E) refer back to quantifiers.

C) be replaced by those.

39

DearSan Lázaro,

My mother's comadre Demetria said if I prayed to you that like maybe you could help me

because you were raised from the dead and did a lot of miracles and maybe if I lit a candle
every night for seven days and prayed, you might maybe could help me with my face breaking

out with so many pimples. Thank you.

Rubén Ledesma

Hebbronville, Texas

(Lauter, Paul. The Heath Anthology of American Literature. 2nd ed Volume 2. D.C. Heath and Company. Page 3120.)

It is true about the message that

A) Rubén was hurt in an accident. D) Demetria's raised from the dead.

B) Rubén's face got several stiches. E) Demetria prayed for his recovery.

C) Rubén's face has had a lot of zits.

40

Read the dialogue in the picture. Choose the option to fill in the blank.

A) Had been dubbed . -- 

-------- -

B) Can't keep up with HIGGINS' WHY AREN·T YOU woRKING
vOU KNOW WE VE GOT

C) Won't raise a racket
A MILLION DEADLINES TO MEET

D) Am not in the mood 
. 

You¯RE SETTING A VERY BAD ExAMPt

E) Am talking in riddles FOR THE OTHER EMPt OYFES
/ I

SORHY. BOSS' i ( tJL SS

_- IT S SUCH A BEAUTlr! JL JAY

I

I

I

I
I

Cargo: Analista de Sistemas (01-M)

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

- 9 -



CONCURSO PÚBLICO - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU)

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
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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

I 106 88

- - 32 19 18 17 16 9 6 5 4 4 4 4

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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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

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

A) Aliança do Paci'fico. D) Mercado Comum Centro Americano.

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

C) Mercado Comum do Sul.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

51

O Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP) foi instituído pelo Decreto ne 1.048, de

janeiro de 1994. Esse decreto foi revogado pelo Decreto ne 7.579, de 11 de novembro de 2011, o qual está em vigor

atualmente. Assinale a alternativa INCORRETA acerca das finalidades do SISP.

A) Definir a política estratégica de gestão de tecnologia da informação do Poder Executivo Federal.

B) Propor adaptações institucionais necessárias ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão dos recursos de tecnologia

da informação.

C) Estimular e promover a formação, o desenvolvimento e o treinamento dos servidores que atuam na área de tecnologia

da informação.

D) Estimular o uso racional dos recursos de tecnologia da informação, no âmbito do Poder Executivo Federal, visando a

melhoria da qualidade e da produtividade dos processos.

E) Estimular o desenvolvimento, a padronização, a integração, a interoperabilidade, a normalização dos serviços de

produção e disseminação de informações, de forma centralizada.

52

Identificar os fatores críticos para a implantação do PDTI é um dos processos que compõem a Fase 3 - Planejamento

da elaboração do PDTI. Acerca das atividades do processo apresentado, assinale a alternativa correta.

A) Identificar os pontos-chave que precisam, necessariamente, ser satisfeitos para que o PDTI tenha sucesso.

B) Analisar os critérios de aceitação de riscos existentes na lista de princípios e diretrizes a luz do conhecimento das metas
e ações planejadas.

C) Revisar os planos específicos, para analisar a necessidade de inclusão ou alteração de ações, em função do planeja-

mento de respostas aos riscos.

D) Analisar e aprovar os planos de metas e ações, de gestão de pessoas, de investimentos e custeio, e proposta orçamentá-

ria de TI, elaborados pela EqPDTI.

E) Compor a proposta orçamentária da TI, evidenciando se o orçamento disponível para o exercício suprirá os futuros

gastos, ou se serão necessárias adequações e restrições.
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53

As fases que compõem o processo de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da informação (PDTI) são: preparação,

diagnóstico e planejamento. São processos que compõem a fase 1- Preparação:

A) Definir metas e ações e definir a equipe de elaboração do PDTI.

B) Priorizar as necessidades inventariadas e realizar análise SWOT da TI.

C) Descrever a metodologia de elaboração do PDTI e analisar a organização da T1.

D) Identificar estratégias da organização e definir a abrangência e o período do PDTI.

E) Planejar a execução das ações e identificar e reunir os documentos de referência.

54

A Instrução Normativa n° 04, de 12 de novembro de 2010, trata dos processos de contratação de soluções de tecnologia

da informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP)

do Poder Executivo Federal. Na Seção lil, que trata do gerenciamento do contrato, em seu art. 25, item 11 apresenta:

encaminhamento formal de ordens de serviço ou de fornecimento de bens pelo gestor do contrato ao preposto da

contratada, que conterão, no mínimo, EXCETO:

A) A identificação dos responsáveis pela solicitação na área requisitante da solução.

B) A definição e a especificação dos serviços a serem realizados ou bens a serem fornecidos.

C) O cronograma de realização dos serviços ou entrega dos bens, incluídas todas as tarefas significativas e seus respectivos

prazos.

D) O volume de serviços a serem realizados ou a quantidade de bens a serem fornecidos, segundo as métricas definidas

em contrato.

E) A avaliação da qualidade dos serviços realizados ou dos bens entregues e justificativas, de acordo com os Critérios de

Aceitação definidos em contrato, a cargo dos fiscais técnicos e requisitante do contrato.

55

O BPMN (Business Process Modeling Notation) é um padrão desenvolvido visando oferecer uma notação mais facil-

mente compreendida podendo ser usada por todos os envolvidos no negócio. É utilizado somente para apoiar a mode-

lagem de conceitos que são aplicáveis a processos de negócio. Há três tipos básicos de submodelos em um modelo

BPMN. Assinale-os.

A) Swimlanes, Pool e Lane.

B) Evento de início, evento intermediário e evento de fim.

C) Tarefa, subprocesso colapsado e subprocesso expandido.

D) Atividade, subprocesso e atividade com um marcador de laço.

E) Processos privados, processos abstratos e processos de colaboração.

56

ITIL é sigla de Information Technology infrastructure Library, que significa Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da

Informação. A versão corrente é a V3, composta por 5 livros: estratégia de serviço; desenho de serviço; operação de

serviço; transição de serviço; e, melhoria contínua de serviço. "Orientar a concepção dos Serviços de TI para garantir a

qualidade do serviço, a satisfação do cliente e a relação custo e benefício na prestação de serviços." Trata-se de

A) transição de serviços. D) estratégia de serviços.

B) desenho de serviços. E) melhoria contínua de serviços.

C) operação de serviços.

57

O planejamento do BPM (Business Process Management- Gerenciamento de Processos de Negócio) tem o propósito de

definir as atividades que contribuirão para o alcance das metas organizacionais. Assinale a alternativa correta corres-

pondente a tal fase de planejamento do BPM.

A) Definir e priorizar soluções para os problemas atuais.

B) Preparar, no todo ou em parte, a visão global de processo.

C) Realizar benchmarking com referenciais externos e internos.

D) Coordenar o ajuste de equipamentos e softwares, se necessário.

E) Gerar especificações para a implantação (caso o processo ainda não esteja em uso), execução e controle.
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58

O gerenciamento da cadeia de valor pode ser entendido como o cumprimento de um ciclo de alinhamento contínuo,

que orienta a qualidade para agregar valor, reflete sobre as competências organizacionais e orienta mudanças. O

alinhamento é um ajuste mútuo entre as múltiplas dimensões configuradas na cadeia de valor. Sobre o alinhamento

na direção do modelo de produção, assinale a alternativa correta.

A) Tem como base os parâmetros estratégicos - missão, visão de futuro, valores.

B) Ocorre em relação à hierarquia, à forma de comunicação e às regras do negócio.

C) Ocorre entre as expectativas dos clientes e intervenientes e as políticas operacionais.

D) Abrange a gestão do capital humano, a instituição de novas práticas gerenciais e quanto aos valores da sociedade.

E) Pode se referir à tecnologia, ao perfil da mão de obra, ao sentido de flexibilidade e aos imperativos ecológicos e de

sustentabilidade.

59

A PCF (Process Classification Framework) é uma arquitetura para a melhoria de processos. Possui duas camadas ou

categorias de processos conhecidos como processos operacionais e processos de gerência e de serviços de apoio.

Sobre tais classificações, relacione adequadamente as colunas a seguir.

( ) Desenvolver e gerenciar capital humano.

1. Processos operacionais. ( ) Gerenciar recursos financeiros.

( ) Desenhar e desenvolver produtos e serviços.

( ) Gerenciar relacionamentos externos.2. Processos de gerência e de serviços de apoio.
( ) Entregar produtos e serviços.

( ) Adquirir, construir e gerenciar propriedade.

A sequência está correta em

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

60

O ciclo Operação de Serviço, do ITIL, é composto por vários processos e funções. Assinale os dois processos do ciclo

operação de serviços.

A) Central de serviços e gerenciamento de incidentes.

B) Gerenciamento técnico e gerenciamento de problemas.

C) Gerenciamento de eventos e cumprimento de requisição.

D) Gerenciamento de operações de TI e gerenciamento de acesso.

E) Gerenciamento de aplicações, gerenciamento de liberação e implantação.

61

Em relação ao e-MAG, uma outra classificação das recomendações é apresentação/design. Essa classificação apresenta

as seguintes recomendações, EXCETO:

A) Disponibilizar documentos em formatos acessi'veis.

B) Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente.

C) Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e primeiro plano.

D) Permitir redimensionamento de texto sem perda de funcionalidade.

E) Não utilizar apenas cor ou outras características sensoriais para diferenciar elementos.

62

O Manual de Práticas de Contagem (CPM) [irpue, 2010b] apresenta as regras de contagem de pontos de função de proje-

tos de desenvolvimento, projetos de melhoria e aplicações implantadas. O CPM 4.3 define lógica de processamento

como requisitos especificamente solicitados pelo usuário para completar um processo elementar. Assinale a alternativa

abaixo INCORRETA acerca desses requisitos.

A) Dados são reordenados.

B) Comportamento do sistema alterado.

C) Dados filtrados e selecionados sem necessidade de critérios.

D) Reparação e apresentação de informações para fora da fronteira.

E) Recebimento de dados ou informações de controle que entram pela fronteira da aplicação.
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63

A métrica ponto de função mede o tamanho funcional de um projeto de software; além disso, observa as funcionali-

dades implementadas, considerando a visão do usuário. Segundo o roteiro de métricas de software do SISP 2.0, a

fórmula de cálculo utilizada no dimensionamento de projetos de melhoria de software é:

PF_MELHORIA = PF_INCLUIDO + (Fl x PF_ALTERADO) + (0,40 x PF_EXCLUIDO) + PF_CONVERSAO

FI (Fator de Impacto) pode variar de 50% a 90% .

Sobre essa informação, assinale a alternativa correta.

A) FI = 90% representa a adição de 25% como fator de redocumentação ao fator de impacto anterior (65%).

B) FI = 75% para funcionalidade de sistema desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela empresa

contratada.

C) FI = 50% para funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela

empresa contratada e com necessidade de documentação da funcionalidade.

D) FI = 75% para funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela

empresa contratada e sem necessidade de redocumentação da funcionalidade.

E) FI = 80% para funcionalidade de sistema não desenvolvida ou mantida por meio de um projeto de melhoria pela

empresa contratada e com necessidade de redocumentação da funcionalidade.

64

A assinatura digital é um mecanismo de autenticação, que torna possível a quem envia uma mensagem, anexar um

código que atue como uma assinatura, provando ser ele o autor da mensagem ou mesmo quem se apresenta. Existem

dois modelos: assinatura digital direta e arbitrada. "Utiliza um algoritmo que foi projetado para oferecer apenas a

função de assinatura digital." Trata-se de

A) PGP - Pretty Good Privacy. D) DSA - Digital Signature Algorithm.

B) CBC - Cipher Block Chaining. E ) OAE P - Optimal Assymetric Encryption Padding.

C ) DSS - Digital Signature Standard.

65

A gestão de incidentes de segurança da informação de acordo com a Norma ISO/ IEC 27002:2005 tem como objetivo

assegurar que fragilidades e eventos de segurança da informação associados com sistemas de informação sejam comu-

nicados, permitindo a tomada de ação corretiva em tempo hábil. Na notificação de eventos de segurança da informação,

é necessário que os eventos de segurança da informação sejam relatados através de canais apropriados da direção, o mais

rapidamente possível. É correto afirmar que, em suas diretrizes para implementação, os procedimentos devem incluir

A) trilhas de auditoria e evidências similares coletadas e protegidas.

B) ações para recuperação de violações de segurança e correção de falhas do sistema cuidadosa e formalmente

controladas.

C) informação resultante da análise de incidentes de segurança da informação usada para identificar recorrentes ou de

alto impacto.

D) formulário para apoiar a ação de notificar um evento de segurança da informação e ajudar as pessoas a lembrar as

ações necessárias para a notificação do evento.

E) objetivos da gestão de incidentes de segurança da informação em concordância com a direção, e que seja assegurado

que os responsáveis por essa gestão entendam as prioridades da organização no manuseio de incidentes de segurança

da informação.

66

Os níveis de maturidade do modelo MPS (Melhoria de Processo de Software) estabelecem patamares de evolução

dos processos e representam estágios de melhoria para a implementação de processos em uma organização. Possui 7

níveis de maturidade, sendo um deles o nível D - largamente definido. São alguns processos do nível D:

A) Aquisição, gerência de configuração e medição.

B) Desenvolvimento de requisitos, validação e integração do produto.

C) Gerência de requisitos, gerência de projetos e garantia da qualidade.

D) Gerência de decisões, gerência de riscos e desenvolvimento para reutilização.

E) Gerência de recursos humanos, gerência de reutilização e definição do processo organizacional.
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O Scrum engloba um padrão de processos enfatizando prioridades de projeto, unidades de trabalho compartimentaliza-

das, comunicação e feedback frequente por parte dos clientes. Enfatiza o uso de um conjunto de padrões de processo

de software que provaram ser eficazes para projetos com prazos de entrega apertados, requisitos mutáveis e críticos de

negócio. "Não são introduzidos(as) durante execução de urgências (Sprint). Portanto, Sprint permite que os membros de

uma equipe trabalhem em um ambiente de curto prazo, porém estável." Trata-se de

A) demos.

B) reuniões Scrum.

C) urgências (corridas de curtas distâncias).

D) registros pendentes de trabalhos (Backlog).

E) alterações (por exemplo, itens do registro de trabalho - backlog work itens).

68

O e-MAG é um modelo de acessibilidade em governo eletrônico e apresenta-se na versão 3.0, atualizado e mais
abrangente no que diz respeito a tornar acessível o conteúdo do governo brasileiro na Web. Para isso, adota padrões

de acessibilidade, que compreendem recomendações ou diretrizes que visam tornar o conteúdo Web acessível a

todas as pessoas, sem distinção de classe, raça, cor, sexo, inclusive às pessoas com deficiência. Destina-se aos autores

de páginas, projetistas de sítios e aos desenvolvedores de ferramentas para criação de conteúdo. A classificação das

recomendações é feita dividindo-as por seções. Uma dessas classificações é marcação. Assinale a alternativa que

apresenta corretamente uma característica de marcação.

A) Fornecer alternativa para modificar limite de tempo.

B) Não utilizar redirecionamento automático de páginas.

C) Organizar o código HTML de forma lógica e seméintica.

D) Não criar páginas com atualização automática periódica.

E) Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis.

69

Segundo a Norma ISO/ IEC 27002:2005, a segurança física e do ambiente tem como objetivo prevenir o acesso físico

não autorizado, danos e interferências com as instalações e informações. Em seu subitem perímetro de segurança

física são apresentadas algumas diretrizes para implementação. Assinale a alternativa INCORRETA acerca do perímetro

de segurança física.

A) Sejam construídas barreiras físicas, onde aplicável, para impedir o acesso físico não autorizado e a contaminação do

meio ambiente.

B) As instalações de processamento da informação gerenciadas pela organização devem ficar fisicamente separadas

daquelas que são gerenciadas por terceiros.

C) Seja implantada uma área de recepção, ou um outro meio para controlar o acesso físico ao local ou ao edifício; o
acesso aos locais ou edifícios deve ficar restrito somente ao pessoal autorizado.

D) Os perímetros de segurança sejam claramente definidos e que a localização e a capacidade de resistência de cada
perímetro dependam dos requisitos de segurança dos ativos existentes no interior do perímetro, e dos resultados da

análise/avaliação de riscos.

E) A data e a hora da entrada e saída de visitantes sejam registradas, e todos os visitantes sejam supervisionados, a não

ser que o seu acesso tenha sido previamente aprovado; é necessário que as permissões de acesso sejam concedidas

somente para finalidades específicas e autorizadas, e sejam emitidas com instruções sobre os requisitos de segurança

da área e os procedimentos de emergência.

70

"Detalhes da qualidade do produto de software podem ser melhorados durante a implementação do código,

revisão e teste, mas a natureza fundamental da qualidade do produto de software representada pela qualidade

mantém-se inalterada, a menos que seja reprojetada." Assinale a alternativa que completa

corretamente a afirmativa anterior.

A) interna D) em uso estimada (ou prevista)

B) em uso E) externa estimada (ou prevista)

C) externa
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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 ne 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.

73

A Lei n° 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.
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"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.

76

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
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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 r 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 divida 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.

79

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 ne 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.
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"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.
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INSTRUÇÕES

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado.

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo.

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc.

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar.

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à

identificação - que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito).

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado.

6. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) itens. Leia-o atentamente.

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma única resposta

correta.

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas
corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito)

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua

realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da

unidade.

RESULTADOS E RECURSOS

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site

www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao

Concurso Público no site www.idecan.org.br.

- A interposição de recursos deverá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público.


