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prova objetiva
Leia com atenção as Instruções
1. Você recebeu do ﬁscal um cartão de respostas da
prova objetiva e este caderno de questões que contém
50 (cinquenta) questões objetivas.
2. É sua responsabilidade veriﬁcar se o nome do cargo
informado neste caderno de questões corresponde ao
nome do cargo informado em seu cartão de respostas.
3. Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova,
incluindo o preenchimento do cartão de respostas.
4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova,
o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter
deﬁnitivo, obrigatoriamente entregando ao ﬁscal de sala todo
o material de prova recebido.
5. Somente será permitido ao candidato levar seu caderno
de questões quando faltar uma hora para o término do
tempo estabelecido para a prova.
6. É terminantemente vedado copiar respostas, em
qualquer fase do concurso público.

7. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente
poderão ser liberados juntos.
8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o
ﬁscal.

Somente após autorização para o início da prova:
1. Veriﬁque, neste caderno de questões, se a numeração
das questões e a paginação estão corretas.
2. Veriﬁque, no cartão de respostas, se existem espaços
suﬁcientes para a marcação das respostas de todas as
questões objetivas existentes neste caderno de questões.
3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no
espaço reservado no seu cartão de respostas.

"A paixão só se contenta com o eterno." Rubem Alves

Cronograma Previsto - Prova Objetiva
Atividade

Início

Publicação das Provas Objetivas - Internet
Publicação dos gabaritos preliminares das Provas Objetivas - Internet
Interposição de Recurso contra os gabaritos preliminares das Provas Objetivas - Internet

Término

21/11/2017
22/11/2017 24/11/2017

Consulte o cronograma completo em http://concursos.pr4.ufrj.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

cava bem aquele seu norteio para os jornalistas,
a especial admiração com que os cercava, o carinho com que tratava todos. (...)”
A) Consideração – inveja.
B) Respeito – incredulidade.
C) Estranhamento – suspeição.
D) Decepção – ressentimento.
E) Preconceito – preconceito.

TEXTO 1

3. Em relação à vírgula no trecho “(...) De manhã,
pus-me a recapitular todos esses episódios; (...)”
– considerado o que estabelece a norma culta da
língua – pode-se afirmar que seu emprego é:
A) obrigatório, já que ela isola adjunto adnominal anteposto.
B) desnecessário, tendo em vista que ela separa
adjunto adverbial intercalado.
C) eletivo, porque ela separa locução adjetiva.
D) facultativo, uma vez que ela isola adjunto
adverbial de pequena extensão anteposto.
E) obrigatório, pois ela separa o vocativo deslocado.
Fonte: El País

TEXTO 2

Lima Barreto

O trecho adiante é um fragmento do romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de
Lima Barreto (1881-1922). Leia-o e responda às
questões propostas a seguir:

ESTÁCIO, HOLLY ESTÁCIO
Se alguém quer matar-me de amor
Que me mate no Estácio
Bem no compasso,
Bem junto ao passo
Do passista da escola de samba
Do Largo do Estácio

“(...) De manhã, pus-me a recapitular todos esses episódios; e sobre todos pairava a figura inflada, mescla de suíno e de símio, do célebre jornalista
Raul Gusmão. O próprio Oliveira, tão parvo e tão
besta, tinha alguma coisa dele, do seu fingimento
de superioridade, dos seus gestos fabricados, da
sua procura de frases de efeito, de seu galope para
o espanto e para a surpresa. Era já o genial, com
quem viria travar conhecimento mais tarde, que me
assombrava com o seu maquinismo de pose e me
colhia nos alçapões de apanhar os simples. E senti
também que o espantoso Gusmão e o bobo Oliveira
me tinham desviado da observação meticulosa a que
vinha submetendo o padeiro de Itaporanga. Achava
extraordinário que um varejista de um vilarejo longínquo cultivasse e mantivesse amizades tão fora do
seu círculo; não se explicava bem aquele seu norteio
para os jornalistas, a especial admiração com que os
cercava, o carinho com que tratava todos. (...)”

O Estácio acalma o sentido dos erros que eu faço
Trago não traço,
Faço não caço
O amor da morena maldita
Domingo no espaço
Fico manso, amanso a dor
Holliday é um dia de paz
Solto o ódio, mato o amor
Holliday eu já não penso mais
Luiz Melodia

4. Dentre as alternativas a seguir, assinale o verso
que NÃO expressa a frustração amorosa do eu
poético de Estácio, Holly Estácio.
A) O amor da morena maldita.
B) Solto o ódio, mato o amor.
C) Fico manso, amanso a dor.
D) Holliday eu já não penso mais.
E) Do passista da escola de samba.

1. Assinale a alternativa com o trecho que expressa ironia.
A) E senti também que o espantoso Gusmão e o
bobo Oliveira me tinham desviado...
B) ...a figura inflada, mescla de suíno e de símio,
do célebre jornalista Raul Gusmão.
C) O próprio Oliveira, tão parvo e tão besta,...
D) ...me assombrava com o seu maquinismo de
pose...
E) ...da sua procura de frases de efeito…

5. Nos versos “Se alguém quer matar-me de amor/
Que me mate no Estácio”, as expressões destacadas apresentam respectivamente:
A) o pronome oblíquo me em posição de mesóclise e o pronome reto me em posição de próclise.
B) o pronome oblíquo me em posição de próclise
e o pronome oblíquo me em posição de ênclise.
C) o pronome oblíquo me em posição de ênclise e
o pronome oblíquo me em posição de próclise.
D) o pronome reto me em posição de ênclise e o
pronome reto me em posição de próclise.
E) o pronome reto me em posição de mesóclise
e o pronome reto me em posição de ênclise.

2. Considere o que informa o trecho adiante no conjunto
do fragmento dado. Assinale a alternativa com os termos que expressam, respectivamente, os sentidos
dados pelo narrador às expressões em destaque.
“(...) Achava extraordinário que um varejista
de um vilarejo longínquo cultivasse e mantivesse
amizades tão fora do seu círculo; não se expli2
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TEXTO 3

TEXTO 4

Leia atentamente o texto abaixo e responda
as questões 8 e 9.

O texto adiante é um fragmento do artigo Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na
América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. Sua autora, Sueli Carneiro, é filósofa, escritora, ativista antirracismo do movimento social negro
brasileiro, fundadora e coordenadora executiva do
Geledés – Instituto da Mulher Negra São Paulo SP.

Maria Firmina dos Reis (1825-1917), escritora e
educadora, autodidata, nasceu na ilha de São Luís
do Maranhão. Viveu parte de sua vida na casa de
uma tia materna, acolhimento esse crucial para a
sua formação. Foi incentivada pelo escritor e gramático Sotero dos Reis, seu primo por parte de
mãe, a dedicar-se na busca pelo conhecimento.
Em 1847, concorreu à cadeira de Instrução primária no município de Viamão e foi aprovada. Nessa
região, até 1881, exerceu a profissão de professora de primeiras letras. Em 1859, publicou o que é
considerada sua principal obra e um dos primeiros
romances abolicionistas da literatura brasileira –
Úrsula. A obra foi classificada como um dos primeiros escritos de uma mulher negra brasileira, com
forte imersão em elementos da tradição africana,
que trata a tragédia da escravidão a partir da perspectiva dos negros escravizados.

Leia-o, atentamente, e responda às questões 6 e 7.

Trecho adaptado de Antigo – A cor da Cultura

Sueli Carneiro

“Insisto em contar a forma pela qual foi assegurada, no registro de nascimento de minha filha Luanda,
a sua identidade negra. O pai, branco, vai ao cartório, o escrivão preenche o registro e, no campo destinado à cor, escreve: branca. O pai diz ao escrivão
que a cor está errada, porque a mãe da criança é
negra. O escrivão, resistente, corrige o erro e planta
a nova cor: parda. O pai novamente reage e diz que
sua filha não é parda. O escrivão irritado pergunta,
‘Então qual a cor de sua filha?’. O pai responde, ‘Negra’. O escrivão retruca, ‘Mas ela não puxou nem um
pouquinho ao senhor?’ É assim que se vão clareando as pessoas no Brasil e o Brasil.

8. No trecho “Em 1847, concorreu à cadeira de
Instrução primária no município de Viamão e foi
aprovada.”, o verbo destacado, quanto a sua
regência, é:
A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) intransitivo direto.
E) transitivo direto e indireto.
9. Nesse mesmo trecho “Em 1847, concorreu à
cadeira de Instrução primária no município de
Viamão e foi aprovada.”, há um período:
A) simples.
B) composto por coordenação.
C) composto por subordinação.
D) composto por coordenação e subordinação.
E) composto por três orações.

Esse pai, brasileiro naturalizado e de fenótipo
ariano, não tem, como branco que de fato é, as dúvidas metafísicas que assombram a racialidade no
Brasil, um país percebido por ele e pela maioria de
estrangeiros brancos como de maioria negra. Não
fosse a providência e insistência paternas, minha filha pagaria eternamente o mico de, com sua vasta
carapinha, ter o registro de branca, como ocorre com
filhos de um famoso jogador de futebol negro.”

TEXTO 5

Há alguns anos circula na internet o “teste do
pescoço”, que instiga o leitor a refletir sobre as desigualdades em nossa sociedade a partir de suas
experiências cotidianas, particularmente no tocante à presença ou ausência de negros e brancos
em diferentes atividades e espaços sociais: qual
a cor dos médicos, dos trabalhadores domésticos,
dos políticos, de professores, alunos e funcionários em colégios de elite e nas universidades
etc. A ideia é que a contemplação desses lugares
permite uma resposta intuitiva à questão se há ou
não discriminação no Brasil: pretos e pardos são
raramente encontrados nas áreas e funções de
maior poder aquisitivo e status social, ao passo
que brancos nelas dominam. (...)”

6. Quanto à tipologia textual, podemos afirmar que
no primeiro e no segundo parágrafos do texto
dado predominam respectivamente:
A) a narração e a argumentação.
B) a descrição e a narração.
C) a argumentação e a descrição.
D) a descrição e a argumentação.
E) a argumentação e a narração.
7. No trecho “O escrivão, resistente, corrige o erro
e planta a nova cor: parda.”; as vírgulas estão
empregadas para separar:
A) uma expressão conclusiva.
B) o aposto na ordem inversa.
C) uma expressão concessiva.
D) o predicativo deslocado.
E) o vocativo na ordem direta.

Fragmento inicial, adaptado, do Relatório das desigualdades
de raça, gênero e classe / ano 2017 /
Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa | UERJ
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10. Considere este trecho inicial do texto: “Há alguns
anos circula na internet o ‘teste do pescoço’, que
instiga o leitor a refletir sobre as desigualdades em nossa sociedade (...)”. Se quisermos
preservar suas coesão e coerência textuais,
podemos substituir os termos em destaque,
respectivamente, por:
A) Fazem – muitos – onde – a cerca das.
B) Faz – diversos – o qual – acerca das.
C) Depois de – uns – cujo – acerca das.
D) Faz – muitos – em que – há cerca das.
E) Fazem – numerosos – no qual – a cerca das.

A) Palpitam em mim.
B) Palpitam sobre mim.
C) Palpitam sob mim.
D) De mim palpitam.
E) Para mim palpitam.
TEXTO 7

O texto adiante apresenta fragmentos do
poema Às mulheres da minha terra, de Alda
Espírito Santo, poeta, professora e jornalista
de São Tomé e Príncipe. Leia-o e responda à
questão proposta a seguir:
ÀS MULHERES DA MINHA TERRA

TEXTO 6

“Irmãs do meu torrão pequeno
Que passais pela estrada do meu país de África
É para vós, irmãs, a minha alma toda inteira
— Há em mim uma lacuna amarga —
Eu queria falar convosco no nosso crioulo cantante
Queria levar até vós, a mensagem das nossas vidas
Na língua maternal, bebida com o leite dos nossos primeiros dias
Mas, irmãs, vou buscar um idioma emprestado
Para mostrar-vos a nossa terra
O nosso grande continente,
Duma ponta a outra.
(...)

Agostinho Neto

VOZ DE SANGUE
Palpitam-me
os sons do batuque
e os ritmos melancólicos do blue

Amigas, as nossas mãos juntas,
As nossas mãos negras
Prendendo os nossos sonhos estéreis
Varrendo com fúria
Com a fúria das nossas “palayês”1
Das nossas feiras,
As coisas más da nossa vida.
(...)”

Ó negro esfarrapado do Harlem...
ó dançarino de Chicago
ó negro servidor do South
Ó negro de África
negros de todo o mundo
eu junto ao vosso canto
a minha pobre voz
os meus humildes ritmos.

1 vendedoras
Alda Espírito Santo, poeta, professora e jornalista, também conhecida por Alda Graça, nasceu em 30 de abril de
1926, na cidade de São Tomé, capital do Arquipélago de
São Tomé e Príncipe. Após a independência do país, ocorrida em 12 de junho de 1975, Alda Espírito Santo ocupou
vários cargos sucessivos no governo da jovem nação, entre
os quais os de Ministra da Educação e Cultura, Ministra da
Informação e Cultura, Presidente da Assembleia Nacional e
Secretária Geral da União Nacional de Escritores e Artistas
de São Tomé e Príncipe. Nesse ano, em novembro, compõe a letra do Hino Nacional de São Tomé e Príncipe, intitulado “Independência Total”. No ano de 1976, publica seu
primeiro livro de poemas, intitulado “O jogral das Ilhas”. Em
1978, publica o livro de poemas “É nosso o solo sagrado da
terra-poesia de protesto e luta”, que reúne uma coletânea
dos poemas produzidos por Alda entre os anos de 19501970. Em 9 de março de 2010, falece a poeta Alda Espírito
Santo, em Luanda (Angola).

Eu vos acompanho
pelas emaranhadas áfricas
do nosso Rumo
Eu vos sinto
negros de todo o mundo
eu vivo a vossa Dor
meus irmãos.
(António) AGOSTINHO NETO (1922-1979), médico, formado
nas Universidades de Coimbra e de Lisboa, foi Presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPL, e, em 1975, tornou-se o primeiro Presidente de Angola, cargo que exerceu até 1979.

11. Assinale a alternativa em que aparecem os três
elementos em torno dos quais se articula a mensagem poética de Voz de Sangue.
A) Humildade, seriedade, felicidade.
B) Disparidade, intensidade, necessidade.
C) Verdade, cumplicidade, curiosidade.
D) Solidariedade, identidade, universalidade.
E) Igualdade, sociedade, criatividade.

13. Esses fragmentos do texto dado expressam
algumas tensões. Mais que isso, eles expõem
alguns temas centrais, em torno dos quais se
estrutura a mensagem poética. Marque a alternativa que menciona combinação NÃO tratada
nessas estrofes do poema.
A) Solidariedade e individualismo.
B) Língua e identidade.
C) Regional e continental.
D) Opressão e combatividade.
E) Silêncio e som.

12. Marque a alternativa em que a reescrita do primeiro verso do poema mantém o significado que
lhe foi dado pelo autor.
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14. Como o próprio título do poema indica, Alda
Espírito Santo estabelece, belamente, um laço
forte e profundo de si mesma com suas iguais, as
mulheres africanas negras. Para isso, recorre a
uma seleção de palavras que se apoia, principalmente, em determinada classe gramatical. Marque a alternativa que a identifica corretamente.
A) Pronome demonstrativo.
B) Pronome possessivo.
C) Pronome pessoal.
D) Substantivo.
E) Adjetivo.

tem que assistir a atores (2) brancos “brochados”
de preto falarem por ele nos palcos. O que parece
inacreditável para muitos ganha estatuto de verdade
histórica: salvo as pouquíssimas (3) exceções que
só fazem confirmar a regra (4), somente a partir
de meados do século XX, com as atividades pioneiras do TEN – Teatro Experimental do Negro – este
começa a se erguer a sujeito de seu discurso e a
colocar em cena corpo, voz, fala e dramas por tanto
tempo impedidos de chegar as plateias (5).

16. Indique a alternativa que apresenta a sequência
correta relativamente ao uso do acento indicativo da
crase em cada uma das expressões em destaque.
A) (1) a – (2) a – (3) as – (4) a – (5) às.
B) (1) à – (2) a – (3) as – (4) a – (5) as.
C) (1) à – (2) à – (3) as – (4) a – (5) às.
D) (1) a – (2) a – (3) as – (4) a – (5) as.
E) (1) a – (2) à – (3) às – (4) a – (5) as.

TEXTO 8

CANÇÃO NEGREIRA
Amo-te
com as raízes de uma canção negreira
na madrugada dos meus olhos pardos.
E derrotas de fome
nas minhas mãos de bronze
florescem languidamente na velha
e nervosa cadência marinheira
do cais donde os meus avós negros
embarcaram para hemisférios da escravidão

17. Se quisermos manter o mesmo sentido do trecho “(...) salvo as pouquíssimas exceções que
só fazem confirmar a regra (...)”, ao reescrevê-lo,
devemos substituir a palavra em destaque por:
A) exceto.
B) inclusive.
C) acrescente-se.
D) assim como.
E) até mesmo.

Mas se as madrugadas
das minhas órbitas violentadas
despertam as raízes do tempo antigo ...
mulher de olhos fadados de amor verde-claro
ventre sedoso de veludo
lábios de mampsincha(*) madura
e soluções de espasmo latejando no quarto
enche de beijos as sirenas do meu sangue
que meninos das mesmas raízes
e das mesmas dolorosas madrugadas
esperam a sua vez.

TEXTO 10

Nascido no dia 24 de novembro de 1861, em
Florianópolis, Santa Catarina, Cruz e Sousa era
filho de escravos; foi apadrinhado por uma família
aristocrática que financiou seus estudos e, com a
morte de seu protetor, abandonou os estudos e deu
início à carreira de escritor. Colaborou ativamente
com a imprensa catarinense, assinando crônicas
abolicionistas e participando de campanhas em
favor da causa negra. Em 1890 mudou-se para a
cidade do Rio de Janeiro, onde desempenhou várias funções simultaneamente à vida de escritor.
Faleceu vítima de tuberculose, aos 36 anos, no dia
19 de março de 1898, na cidade de Antônio Carlos, interior do estado de Minas Gerais.

* fruto comestível de planta rasteira.
José Craveirinha, in Obra Poética.
Maputo: Direcção de Cultura, Universidade Eduardo
Mondlane, 2002.

15. A forma verbal florescem, na segunda estrofe do
poema dado, concorda com a seguinte expressão:
A) minhas mãos.
B) os meus avós negros.
C) derrotas de fome.
D) hemisférios da escravidão.
E) embarcaram.

ALMA SOLITÁRIA
Ó Alma doce e triste e palpitante!
que cítaras soluçam solitárias
pelas Regiões longínquas, visionárias
do teu Sonho secreto e fascinante!

TEXTO 9

O carioca Joel Rufino dos Santos (1941-2015),
além de escritor, foi historiador e professor (da
UFRJ e um dos intelectuais de referência sobre o
estudo da cultura africana no país.

Quantas zonas de luz purificante,
quantos silêncios, quantas sombras várias
de esferas imortais, imaginárias,
falam contigo, ó Alma cativante!

O texto a seguir é um fragmento adaptado do
artigo Joel Rufino e o negro em cena, de Eduardo
de Assis Duarte, publicado na revista LITERAFRO.

que chama acende os teus faróis noturnos
e veste os teus mistérios taciturnos
dos esplendores do arco de aliança?

Joel Rufino dos Santos figura indubitavelmente
entre os mais destacados intelectuais negros brasileiros, com dezenas de títulos publicados desde
meados do século passado. Em seu livro A história
do negro no teatro brasileiro, o autor explicita como
o negro aparece inicialmente reduzido a objeto (1)
da escrita e da cena concebida pelo branco. E como,
após o fim da escravatura, é impedido de atuar e

Por que és assim, melancolicamente,
como um arcanjo infante, adolescente,
esquecido nos vales da Esperança?!

18. A partir da análise do vocabulário usado pelo
poeta, marque a alternativa que relaciona, respectivamente, um substantivo, um adjetivo, uma
interjeição, uma conjunção.
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LEGISLAÇÃO

A) Esferas, assim, és, teus.
B) Alma, melancolicamente, quantos, um.
C) Chama, cativante, Ó, um.
D) Taciturnos, Esperança, és, de.
E) Cítaras, noturnos, Ó, e.

21. Além do vencimento e das vantagens previstas
em lei, serão deferidos aos servidores as seguintes
retribuições, gratificações e adicionais, EXCETO:
A) adicional pela prestação de serviço extraordinário, remunerado com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
B) retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.
C) gratificação por encargo de curso ou concurso.
D) gratificação natalina correspondente a 1/13
avos (um treze avos) da remuneração a que
o servidor fizer jus no mês de dezembro, por
mês de exercício no respectivo ano.
E) adicional de férias correspondente a 1/3 (um
terço) da remuneração do período das férias.
22.		 Ana Cristina, servidora pública federal, investida no
cargo de Assistente em Administração da UFRJ há
1 (um) ano, pretende se casar em maio de 2018. De
acordo com a Lei nº 8.112/1990, em razão do seu casamento, poderá a servidora se ausentar do serviço por:
A) 8 (oito) dias consecutivos.
B) 3 (três) dias consecutivos.
C) 5 (cinco) dias consecutivos.
D) 10 (dez) dias consecutivos.
E) 7 (sete) dias consecutivos.
23. Sobre a Administração Pública, é correto
afirmar que:
A) a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação em concurso público, incluindo as hipóteses de nomeação para
cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.
B) os cargos, empregos e funções da administração pública são acessíveis somente aos brasileiros natos.
C) na Administração Pública, não é garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
D) a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá
ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
E) as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
24. Nos termos da Lei nº 8.112/1990, uma das formas
de provimento de cargo público é a reversão. Trata-se do retorno à atividade de servidor aposentado.
Sobre a reversão, é correto afirmar que:
A) far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
B) é permitida ao aposentado que já completou
70 (setenta) anos de idade.
C) o servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a
remuneração do cargo que voltar a exercer,
excluindo as vantagens de natureza pessoal
que percebia anteriormente à aposentadoria.

TEXTO 11

Milton Santos

“(...) Entre os fatores constitutivos da globalização,
em seu caráter perverso atual, encontram-se a forma como a informação é oferecida à humanidade e a
emergência do dinheiro em estado puro como motor
da vida econômica e social. (...). O que é transmitido
à maioria da humanidade é, de fato, uma informação
manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde.
Isso é tanto mais grave porque, nas condições atuais
da vida econômica e social, a informação constitui um
dado essencial e imprescindível. (...)”
Fragmento de Por uma outra globalização: do pensamento
único à consciência universal, 2015, de MILTON SANTOS (3
de maio de 1926, Brotas de Macaúba, Bahia – 24 de junho de
2001, São Paulo). O geógrafo e professor foi preso, durante o
golpe de 1964, e permaneceu no exílio por 13 anos. Depois de
seu retorno ao Brasil, foi professor e pesquisador na UFRJ até
1983. Milton Santos recebeu 20 títulos Doutor Honoris Causa de
universidades brasileiras e estrangeiras.

19.		 No período “Isso é tanto mais grave porque, nas
condições atuais da vida econômica e social, a
informação constitui um dado essencial e imprescindível. (...)”; a segunda oração, em relação à primeira, exprime:
A) concessão.
B) comparação.
C) conclusão.
D) finalidade.
E) causa.
20. Sobre a afirmação inicial do trecho dado é correto
afirmar que “a forma como a informação é oferecida
à humanidade e a emergência do dinheiro em estado puro como motor da vida econômica e social” são:
A) os fatores constituintes da globalização que
expressam seu atual caráter perverso.
B) os dois únicos fatores constitutivos da globalização
capazes de expressar seu atual caráter perverso.
C) dois dos fatores constituintes da globalização
que expressam seu atual caráter perverso.
D) os fatores constitutivos do caráter perverso da
atual globalização.
E) dois dos principais fatores que constituem o
caráter global e perverso da atualidade.
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D) não é permitida ao aposentado que já completou 60 (sessenta) anos de idade.
E) o tempo em que o servidor estiver em exercício não será considerado para concessão da
aposentadoria.

A) será nula quando feita sem observância das
prescrições legais e o comparecimento do
administrado não supre sua falta e irregularidade.
B) observará a antecedência mínima de três dias
úteis quanto à data de comparecimento do
servidor à Administração.
C) não precisa conter a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
D) o seu desatendimento importará o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a
direito pelo administrado.
E) só poderá ser efetuada por telegrama.

25. O Princípio da Publicidade, garantido no art. 37
da Constituição Federal de 1988, exige a ampla
divulgação dos atos praticados pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo
previstas em lei. Esse princípio é inerente ao
Estado Democrático de Direito e garante, aos
administrados em geral, o acesso às informações que sejam de seu interesse ou de interesse de toda a coletividade. Nos termos da Lei nº
12.527/2011, que regula o acesso à informação
previsto na Carta Magna, é correto afirmar que:
A) as informações ou documentos que versem
sobre condutas que impliquem violação dos
direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas poderão ser objeto de restrição de acesso.
B) em qualquer hipótese, negado o acesso à
informação pelos órgãos ou entidades do
Poder Executivo Federal, o requerente poderá
recorrer somente ao Ministério Público Federal, que deliberará no prazo de 30 (trinta) dias.
C) são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto,
passíveis de classificação as informações cuja
divulgação ou acesso irrestrito possam oferecer elevado risco à estabilidade financeira,
econômica ou monetária do país.
D) em hipótese alguma, a informação em poder
dos órgãos e entidades públicas poderá ser
classificada como ultrassecreta.
E) as informações que puderem colocar em risco
a segurança do Presidente serão classificadas
como secretas e ficarão sob sigilo por tempo
indeterminado.

28. A Constituição Federal de 1988 estabelece o
princípio da obrigatoriedade da licitação. Logo,
as obras, serviços compras e alienações serão,
via de regra, contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Sobre a licitação
na Administração Pública, nos termos da Lei nº
8.666/1993, é correto afirmar que:
A) será processada e julgada em estrita conformidade com o princípio da moralidade, desconsiderando o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório.
B) será sempre sigilosa.
C) nos processos de licitação, em hipótese alguma, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e para
serviços nacionais, ainda que atendam a normas técnicas brasileiras.
D) a concorrência e a tomada de preços são as
únicas modalidades de licitação.
E) destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração
e a promoção do desenvolvimento nacional
sustentável.

26. O Decreto nº 1.171/1994 aprova o Código de
Ética Profissional do Servidor Público Civil do
Poder Executivo Federal. De acordo com esse
Decreto, é vedado ao servidor público, EXCETO:
A) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que
necessite do atendimento em serviços públicos.
B) desviar servidor público para atendimento a
interesse particular.
C) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer
pessoa, causando-lhe dano moral ou material.
D) participar de movimentos e estudos que se
relacionem com a melhoria do exercício de
suas funções, tendo por escopo a realização
do bem comum.
E) o uso do cargo ou função para obter qualquer
favorecimento, para si ou para outrem.

29. Sobre os direitos e garantias fundamentais,
consagrados na Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar que:
A) conceder-se-á mandado de injunção para
assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes
de registros ou banco de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.
B) todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à segurança e à propriedade.
C) é assegurado, mediante pagamento de taxas,
o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder.
D) nenhuma pena passará da pessoa do condenado e a obrigação de reparar o dano não
pode ser estendida aos sucessores, tampouco
contra eles executada.
E) a lei não poderá restringir a publicidade dos
atos processuais, ainda que a defesa da intimidade ou o interesse social o exijam.

27. Ronaldo, servidor público federal, investido no
cargo de Assistente em Administração na UFRJ
há cinco anos, foi intimado a comparecer ao
Setor de Recursos Humanos da Universidade
para ciência de decisão em processo administrativo. Acerca da intimação, nos termos da Lei nº
9.784/1999, pode-se afirmar que:
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30. Marcos Augusto, servidor público federal, investido
no cargo de Contador da UFRJ há 10 (dez) anos,
manteve sua esposa sob sua chefia imediata, em
cargo de confiança. Em virtude de tal conduta, foi
instaurado processo administrativo disciplinar para
apurar violação do art. 117 da Lei nº 8.112/1990, que
proíbe o servidor de manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Nos
termos da referida lei, considerando que Marcos
Augusto não é reincidente, marque a opção correta
quanto à penalidade a ser aplicada ao servidor:
A) advertência.
B) demissão.
C) suspensão por 30 (trinta) dias.
D) suspensão por 90 (noventa) dias.
E) exoneração.

33. Um evento receptivo está sendo organizado
pela secretaria especial de recepção discente
para alunos recém-aprovados na última seleção
pública. A diretora responsável pela seção solicita
que se façam documentos contendo orientações
e esclarecimentos para cada aluno nominalmente. Para facilitar a produção desses documentos,
será mais célere a utilização da funcionalidade
Mala Direta do aplicativo Microsoft Excel. Assinale a opção que demonstra o caminho correto para
iniciar a mala direta utilizando esse aplicativo.
A) Correspondências > Iniciar mala direta > Nova
Mala Direta.
B) Ferramentas > Documentos e correspondências > Mala direta.
C) Correspondências > Iniciar mala direta >
Assistente de Mala Direta Passo a Passo.
D) Ferramentas > Cartas e Envelopes > Assistente de Mala Direta Passo a Passo.
E) Ferramentas > Cartas e correspondências >
Iniciar nova mala direta.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31. Em uma instituição federal de ensino, a área
responsável pela Tecnologia da Informação,
seguindo orientações normativas da Secretaria
de TIC do Governo Federal, está implantando um
plano de migração de Sistemas Operacionais dos
seus computadores de Sistema Proprietário para
Sistema de Licença Livre. A despeito de a migração gerar uma expectativa acerca de como será
a forma de trabalho em um novo ambiente operacional, pode-se analisar as seguintes assertivas:

34. Um departamento de estudos está precisando
de um relatório quantitativo acerca de duas disciplinas específicas: Matemática e Português. Foi
solicitado ao servidor Jonas, que acabara de chegar ao setor, que ele resolvesse essa questão. Utilizando a funcionalidade de tabela dinâmica de um
editor de planilhas de Licença Livre, ele conseguiu
entregar o relatório demandado. Assinale a alternativa que descreve corretamente o caminho utilizado por Jonas, dentro do editor de planilha, para
gerar a tabela dinâmica e quais campos de linha
e de dados, respectivamente, foram selecionados,
dentro da tabela dinâmica, para geração do resultado final, conforme demostrado na “Tabela 2”.

I – todo Sistema Operacional de Licença Livre
tem seu código-fonte aberto e é desenvolvido somente por organizações com fins lucrativos.
II – para um computador de mesa ou portátil
ser funcional de fato, é necessária apenas a instalação de um Sistema Operacional Proprietário.
III – para que se possa imprimir um documento
a partir de um editor de texto instalado em um Sistema Operacional de Licença Livre é necessário ter
um periférico de impressão instalado, estando tanto
o computador como o periférico na mesma rede ou o
periférico instalado diretamente a esse computador.
IV – uma das características de um Sistema
Operacional é fazer a comunicação entre o ser
humano e a máquina.
Assinale a alternativa que contém somente as
afirmativas corretas.
A) III
B) I e IV
C) I, II e IV
D) III e IV
E) I, III

Tabela 1

32. Em seu computador de mesa local, depois de trabalhar em um ofício destinado a outro órgão federal,
Gustavo salvou esse ofício com o nome “of24.odt”
em um subdiretório chamado “Oficios 2017”, que
está contido no diretório “Documentos”. Este, por sua
vez, está acessível por uma unidade mapeada ao
local do servidor de arquivos gerenciado pela equipe
de dados corporativos da instituição. Assinale a alternativa que indica o caminho correto do arquivo salvo.
A) Z:\Documentos\Oficios 2017\of24.ods
B) T:\Documentos\Oficios 2017\of24.odt
C) C:\\Documentos\Oficios 2017\of24.odt
D) C:\Documentos\Oficios 2017\of24.doc
E) E:\\Documentos\Oficios 2017\of24.odt
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A) a equipe de servidores do setor de cadastro não
pode efetuar o acesso remoto aos documentos
digitais de sua rede privada local através da internet por uma conexão segura e criptografada.
B) a equipe de servidores do setor de cadastro pode
efetuar o acesso remoto aos documentos digitais
de sua rede privada local através da internet por
uma conexão não segura e criptografada.
C) a equipe de servidores do setor de cadastro pode
efetuar o acesso remoto aos documentos digitais
de sua rede pública local através da internet por
uma conexão segura e criptografada.
D) a equipe de servidores do setor de cadastro pode
efetuar o acesso remoto aos documentos digitais
de sua rede privada local através da internet por
uma conexão segura e criptografada.
E) a equipe de servidores do setor de cadastro pode
efetuar o acesso remoto aos documentos digitais
de sua rede pública local através da internet por
uma conexão segura e não criptografada.

Tabela 2

A) Inserir > Tabela Dinâmica; DISCIPLINA e,
ALUNO e NOTA GERAL.
B) Inserir > Objeto > Tabela Dinâmica; DISCIPLINA e, ALUNO e NOTA GERAL.
C) Inserir > Planilha Dinâmica; DISCIPLINA e,
Cont.Num – ALUNO e Média - NOTA GERAL.
D) Inserir > Tabela > Tabela Dinâmica; DISCIPLINA
e, Cont.Num – ALUNO e Média - NOTA GERAL.
E) Inserir > Tabela > Tabela Dinâmica; DISCIPLINA e, ALUNO e NOTA GERAL.

35. A Pró-Reitoria de Tecnologia de um Instituto
Federal de Ensino resolveu reestruturar suas
plataformas de comunicação institucionais. Contudo, é importante que se observe como se dará
a implementação dessas soluções, analisando a
disponibilização de uma plataforma privada local
para acesso exclusivo através de uma _______;
para que seja possível acesso controlado de
agentes que não estejam nas dependências institucionais, por meio de uma _______; e, por fim,
uma plataforma de acesso a informações públicas por meio da _______.

38. No local de trabalho, a segurança das informações
tratadas é primordial para que as atividades sejam
executadas sem problemas que afetem diretamente
o desempenho do setor. O computador é a principal ferramenta para guarda de dados e informações
importantes. Assinale a alternativa INCORRETA
quanto às ameaças que os computadores sofrem.
A) Malware é um termo que abrange somente
um tipo de software desenvolvido para executar ações maliciosas em um computador.
B) Vírus são pequenos programas criados para
causarem algum tipo de dano a um computador.
C) Worms são um programa autorreplicante,
semelhante a um vírus que não precisa de
outro programa para se propagar.
D) Spywares são softwares de computador que
recolhem a informação sobre um usuário e
transmitem-na para uma entidade externa
sem o conhecimento desse usuário.
E) Backdoors são técnicas que o invasor usa
para deixar uma porta aberta depois de uma
invasão a fim de voltar facilmente ao sistema
invadido para novas realizações.

Das alternativas a seguir, assinale a que preenche corretamente as lacunas presentes no texto.
A) Internet; Extranet; Intranet.
B) Extranet; Internet; Intranet.
C) Intranet; Internet; Extranet.
D) Intranet; Extranet; Internet.
E) Extranet; Intranet; Internet.

36. Ao utilizar uma estação de trabalho, a servidora
Lúcia, que atua na seção de registros de dados
funcionais, precisa baixar alguns arquivos do Diário Oficial da União para posterior armazenamento na pasta digital do seu setor, localizada na rede
local desse setor. Para realizar essa tarefa, Lúcia
pode utilizar um aplicativo de navegação em
sítios da internet. Das opções a seguir, assinale a
que NÃO condiz com um aplicativo de navegação
em sítios da internet.
A) Google Chrome.
B) Windows Explorer.
C) Microsoft Edge.
D) Mozilla Firefox.
E) Chromium.

39. É recomendado que, ao se afastar do computador de trabalho, o usuário bloqueie a tela principal do computador para que se evite que outras
pessoas acessem seu dispositivo sem consentimento. Dentre os métodos de proteção lógica de
computadores, pode-se afirmar que:
I – programas de antivírus são instalados em
sistemas operacionais a fim de identificar e eliminar outros programas que possam causar malefícios ao sistema e aos dados de usuários.
II – uma das formas de um computador ser
atacado é através de portas de rede abertas, porque isto permite que invasores acessem e manipulem funcionalidades dos sistemas, produzindo
danos. Um artifício importante para a proteção
contra esse ataque é traduzido do inglês e conhecido como “parede de fogo”.
III – qualquer computador ligado a uma rede está
vulnerável a acessos não autorizados. A utilização
de um programa de antispyware, contudo, restringe
a permissão de acessos somente autorizados.

37. Devido a um fato inesperado, alguns servidores
do setor de cadastro de assentamentos funcionais precisaram acessar documentos digitais que
estão localizados em repositórios de arquivos em
uma rede privada local. Entretanto, esses funcionários estão, fisicamente, em outro setor que está
configurado em outra rede privada local distinta
da primeira. Com base no cenário apresentado,
pode-se afirmar que:
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42. Conforme anunciado, sorteou-se um cupom de
forma aleatória. A probabilidade do cupom retirado da urna pertencer a um entrevistado que tenha
indicado as marcas A ou C é:
A) 2/3
B) 7/15
C) 3/7
D) 4/5
E) 5/14

Assinale a alternativa que contém somente
afirmativas corretas.
A) I e III
B) II e III
C) II
D) I, II e III
E) I e II

40. E-mail é uma forma de troca de mensagens digitais
que utiliza sistemas de correio eletrônico. Assinale a
opção correta, quanto a essa tecnologia.
A) O tráfego dos dados de correspondências eletrônicas é realizado pela menção de um remetente de e-mail diretamente ao destinatário.
B) Webmail é uma interface de cliente de e-mail,
instalada em um navegador de internet, que
tem a finalidade de enviar e receber e-mails.
C) É possível a criptografia de mensagens de
e-mails, usando-se uma assinatura digital,
para garantir que seu conteúdo não foi alterado após o seu envio. Para tal, o remetente
precisa ter uma chave pública a fim de descriptografar a mensagem.
D) Não é possível inserir imagens embutidas em
mensagens codificadas em html.
E) Um e-mail é estruturado em cabeçalho e corpo. O primeiro contém o remetente, o destinatário e outras informações sobre a mensagem;
o segundo, o texto da mensagem.

43. O desmatamento na Mata Atlântica cresceu
muito entre 2015 e 2016, quando o bioma perdeu
29.075 hectares, o equivalente a mais de 29 mil
campos de futebol, de acordo com a Fundação
SOS Mata Atlântica e o Instituto de Pesquisas
Espaciais (Inpe). No período anterior (20142015), o desmate no bioma havia sido de 18.433
hectares. (Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.
br/geral>. Acesso em: 15 ago. 2017. Adaptado).
De acordo com as informações apresentadas,
o percentual de aumento do desmate no bioma
da Mata Atlântica, entre os biênios 2014-2015 e
2015-2016, foi, aproximadamente, de:
A) 71%
B) 57,73%
C) 63,40%
D) 53%
E) 65,25%
44. Dentre as proposições compostas a seguir,
assinale a alternativa que apresenta um conectivo lógico do tipo disjunção exclusiva ( V ).
A) Se Joaquim Manoel de Macedo escreveu A
Moreninha, então 13 é um número primo.
B) Frevo é uma dança pernambucana e Quito é a
capital do Equador.
C) Mariza é capixaba ou potiguar.
D) Roberval é enfermeiro ou professor.
E) Banana é amarela se, e somente se, metrô é
um meio de transporte público.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Leia atentamente o enunciado a seguir, e responda as questões 41 e 42.
Certo instituto de pesquisa realizou um levantamento sobre a preferência de consumidores
entre três marcas de detergente: A, B e C. Esse
trabalho foi desenvolvido durante a manhã de um
dia, em um supermercado onde normalmente registra-se grande movimentação. Como forma de
estimular a participação, anunciou-se que cada
entrevistado receberia 1 único cupom para participar de um sorteio, às 13h, de um vale compras.
Cada cupom entregue contém a identificação
da(s) marca(s) de detergente indicada(s) pelo
entrevistado e um campo para que escreva seu
nome e CPF. Após o preenchimento, o cupom deveria ser depositado em uma urna.

45. “Cerca de 40% dos profissionais brasileiros
levam menos de meia hora para almoçar, segundo uma pesquisa de 2016 feita pela empresa de
benefícios Edenred, que investigou hábitos alimentares de 2.500 trabalhadores em 14 países.
O dado pode parecer ruim, mas há casos piores.
Nos EUA, 64% dos que saem para almoçar voltam ao trabalho em menos de 30 minutos, segundo o estudo. (...) O intervalo na rotina de trabalho
é vital. Entre os problemas que podem surgir em
consequência desse pouco caso com a hora do
almoço estão a queda na produtividade, na concentração e na criatividade e, em casos extremos, estafa grave, afirma o médico e doutor em
psiquiatria Mario Louzã.” (Disponível em: <http://www1.

Às 12h, encerrou-se o levantamento, e os dados
coletados foram organizados na tabela a seguir:
Marca

A

B

C A e B B e C C e A A, B Nenhuma
e C das três

Número de
105 198 153
consumidores

23

44

31

7

folha.uol.com.br/sobretudo/carreiras/2017/07/1905243-pesquisa-aponta-que-40-dos-brasileiros-almocam-em-menos-de-meia-hora.shtml>. Acesso em: 17 ago. 2017. Adaptado)

55

A razão entre o percentual de profissionais
“brasileiros” e o percentual de profissionais “dos
EUA” que almoçam em menos de 30 minutos,
nessa ordem, é:
A) 3/4
B) 5/8
C) 1/5
D) 3/5
E) 3/8

41. Com base nos resultados apresentados, é correto afirmar que:
A) 326 consumidores utilizam apenas as marcas A e B.
B) 616 consumidores participaram da referida
pesquisa.
C) 77 consumidores utilizam ao menos duas marcas.
D) 193 consumidores não utilizam as marcas A ou C.
E) 153 consumidores utilizam somente a marca C.
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46. O número de anagramas da palavra SILEPSE é:
A) 5.040
B) 120
C) 2.520
D) 3.780
E) 1.260

49. Considere verdadeiras as quatro afirmações
a seguir:
I. Ou Nicole é professora, ou Rodolfo não
é atuário.
II. Se Miguel é musicista, então Camila não
é museóloga.
III. Se Nicole é professora, então Camila é
museóloga.
IV. Rodolfo é atuário.

47. Considere verdadeiras as proposições a seguir:
I. Todo atleta é homem.
II. Nenhum homem sabe lavar roupa.

Assim, pode-se concluir corretamente que:
A) se Rodolfo é atuário, então Camila não é
museóloga.
B) Nicole não é professora ou Miguel é musicista.
C) Rodolfo é atuário e Camila não é museóloga.
D) se Camila não é museóloga, então Nicole não
é professora.
E) Camila não é museóloga e Miguel não é musicista.

Assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta.
A) Toda mulher sabe lavar roupa.
B) Algum atleta sabe lavar roupa.
C) Nenhum atleta sabe lavar roupa.
D) Todo homem é atleta.
E) Algum atleta é mulher.

48. Em certa fábrica trabalham 24 operários por 8
horas de serviço diário, produzindo 320 peças.
Com a alta demanda, decidiu-se pelo redimensionamento da produção e da carga horária,
estabelecendo-se como meta a produção de 700
peças com 10 horas de trabalho diário. Assim, a
quantidade de operários, de mesma capacidade,
necessária para contemplar a meta, deve ser de:
A) 65
B) 56
C) 38
D) 48
E) 42

50. Uma aplicação de R$ 30.000,00 a uma taxa
mensal de 4% no regime de capitalização composta, ao final de um bimestre, gera um capital
acumulado de:
A) R$ 32.400,00
B) R$ 31.827,00
C) R$ 32.448,00
D) R$ 33.120,26
E) R$ 33.200,14
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