Língua Portuguesa
Questões de 1 a 20
Instrução

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de
Respostas.

Questões 1 a 10

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo,
é a

TEXTO:

01) F V F V V
02) V V F F V
03) V F V F V

Reforma versus revolução/libertação
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Um dos dinamismos que caracterizam as sociedades
é a relação dialética entre a vontade de reforma e o
movimento revolucionário e sua expressão processual, que
é a libertação.
Os que buscam reformas são mudancistas. Querem
melhorar a sociedade em que se encontram. Mas não
buscam outro quadro institucional nem outra natureza do
poder. Mantêm o mesmo paradigma social básico, mas
visam, entretanto, a mudanças e a um rearranjo interno que
confiram mais crescimento e melhores condições de vida à
sociedade dada.
O reformismo normalmente é a ideologia das classes
médias, dos intelectuais dos sistemas imperantes. São
críticos diante dos emperramentos e insuficiências do
establishment e suficientemente abertos para introduzir
modificações. Com referência ao paradigma de base, são,
entretanto, conservadores, pois não o questionam até a raiz
nem propõem uma alternativa a ele. Nele se manifesta
a dimensão-galinha. A galinha está satisfeita com o seu
espaço e não quer outro, mas está insatisfeita com certas
condições concretas dentro do terreiro e quer mudá-las.
Os libertários, porém, querem também mudanças,
desde que sejam estruturais e que ultrapassem as reformas
da sociedade. Almejam outro tipo de sociedade, outro
paradigma social que permita novas ideias, novas práticas,
novas relações sociais e um novo horizonte de esperança
para o futuro.
Os libertários são revolucionários. Visam introduzir
saltos de qualidade, para fundar outra história e dar uma
nova direção à sociedade humana. Eles estão sob a regência
da águia, que deixa para trás a tranquilidade e seu terreiro
junto às galinhas e busca as alturas, expostas aos ventos e
tempestades, mas com uma nova liberdade.

BOFF, Leonardo. Reforma versus revolução/libertação. O despertar da
águia: o dia-bólico e o sim-bólico na construção da realidade. 9. ed.
Petrópolis: Vozes, 1999. p. 104-105. Adaptado.
QUESTÃO

1

Marque as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).
O texto apresenta
( ) a coexistência de duas dimensões humanas na realidade
circundante.
( ) o uso do binômio galinha/águia como metáforas da condição
humana.
( ) o enraizamento social do homem determinando a sua
aceitação pura e simples dos fatos.
( ) o desejo de mudança do status quo associado à falta de
liderança suficientemente forte e determinada para promovê-la.
( ) a existência, nas sociedades, de um jogo entre aqueles que
procuram conservar o que foi construído e estabelecido e
aqueles que buscam o progresso em todas as instâncias,
abrindo espaços para a construção de uma nova história
social.
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QUESTÃO

04) F V V F F
05) V V V V V

2

A voz enunciadora do discurso
01) contesta os mecanismos sociais empregados na busca da
construção de uma realidade menos adversa.
02) trata de um tema específico, deixando claro que os reformistas
estão acostumados a esperar pelas ações dos libertários em
toda e qualquer sociedade.
03) argumenta em favor de melhorias sociais, através da
realização de algumas mudanças nos sistemas que vigoram
nas diferentes sociedades planetárias.
04) produz um discurso em prol dos oprimidos, deixando
subentendido o seu protesto contra os que se acomodam
com a situação miserável em que vivem.
05) traça um perfil social em que faz referência à atuação dos
libertários na busca constante de soluções novas para
problemas emergentes, a fim de que se tenha um mundo
melhor.
QUESTÃO

3

Infere-se da leitura do texto que Leonardo Boff
01) estabelece, a princípio, a diferença entre dimensão-galinha e
dimensão-águia, considerando esta como uma evolução
daquela.
02) destaca a relação dialética entre vontade de mudanças e ação
em prol de mudanças como improdutiva para conquistas
libertárias duradouras.
03) mostra o caráter dicotômico entre os grupos de indivíduos de
uma mesma sociedade, ressalvando, em outras palavras,
que é exatamente isso que dá sentido à luta dos libertários.
04) contrapõe o comodismo das classes médias e dos
intelectuais dos sistemas imperantes ao destemor dos
libertários, demonstrando que somente os audaciosos têm
condições de somar vitórias.
05) considera a dimensão-águia do ser humano como sua
capacidade de transcender os limites da realidade
vivenciada em busca de transformações capazes de dar outro
sentido à sua vida e à de seus semelhantes.
QUESTÃO

4

A estrutura composicional do texto revela
01) a expressão do pensamento marcada pelo predomínio da
linguagem coloquial.
02) uma produção escrita que se caracteriza pela presença
significativa de estruturas narrativas.
03) um contexto em que existem marcas linguísticas
evidenciadoras da presença do enunciador do discurso.
04) uma mensagem cuja construção de sentidos se faz, inclusive,
através da polissemia dos signos, ou seja, da multiplicidade
de significados de uma palavra.
05) um discurso com a progressão temporal evidenciada não só
pelas desinências das formas verbais, mas também pela
presença de outros marcadores do tempo.
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QUESTÃO

Questões de 11 a 16

5

A correlação adequada entre o termo transcrito e o que ele conota
no contexto está ausente na alternativa
01)
02)
03)
04)
05)

“emperramentos” (l. 14) — dificuldade.
“raiz” (l. 17) — origem.
“terreiro” (l. 21) — ordem.
“saltos” (l. 29) — conquista.
“regência” (l. 30) — comando.

QUESTÃO

6

No fragmento “desde que sejam estruturais” (l. 23), o conector em
negrito, no contexto, estabelece com a oração a que se liga uma
relação de
01) condicionalidade.
02) conformidade.
03) comparação.
QUESTÃO

04) concessão.
05) conclusão.

7

No texto, o termo
01)
02)
03)
04)
05)

“sua” (l. 3) faz referência a “sociedades” (l. 1).
“Os” (l. 5) é o plural de “O” (l. 12).
“a” (l. 18) individualiza um nome.
“se” (l. 18) tem valor passivo.
“para” (l. 27) pertence à mesma classe de palavras que “para”
(l. 29).

QUESTÃO

8

01) “mudancistas” (l. 5) exerce a mesma função sintática de
“satisfeita” (l. 19).
02) “Mantêm” (l. 8) e “visam” (l. 9) são formas verbais que estão
no plural concordando com o mesmo sujeito e ambas exigem
complemento.
03) “mas” (l. 8) e “entretanto” (l. 9) são conectores coordenativos
e estabelecem a mesma relação no contexto em que se
encontram.
04) “que permita novas ideias, novas práticas, novas relações
sociais e um novo horizonte de esperança para o futuro.”
(l. 25-27) apresenta vírgulas isolando termos que pertencem
à mesma classe.
05) “de qualidade” (l. 29) restringe o sentido de “saltos” (l. 29).

9

“sociedades” (l. 1) / “rearranjo” (l. 9) / “insatisfeita” (l. 20) /
“paradigma” (l. 25) / “terreiro” (l. 31)
Da série em destaque, é primitiva a palavra
01) “sociedades”.
02) “rearranjo”.
03) “insatisfeita”.
QUESTÃO

04) “paradigma”.
05) “terreiro”.

10

“e dar uma nova direção à sociedade humana.” (l. 29-30)
A razão por que o sinal de crase aparece no fragmento em
destaque é a mesma do seu uso na frase
01) Nas sociedades dominadas, o toque de recolher batia à zero
hora.
02) Os libertários delegam, na verdade, mais poderes à sociedade.
03) À saída da reunião, houve discussão entre reformistas.
04) No final da reunião, todos comeram bife à milanesa.
05) Os revolucionários foram à Roma dos Papas.
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Tecendo a manhã
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
5 que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
10 se vá tecendo, entre todos os galos.
2
E se encorpando em tela, entre todo
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
15 A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
MELO NETO, João Cabral de. Tecendo a manhã. Disponível em: <http://
www.jornaldepoesia.jor.br/ joao02.html>. Acesso em: 25 abr. 2010.
QUESTÃO

11

Considerando-se o contexto, o título do poema

A única afirmativa referente aos recursos linguísticos usados no
texto sem suporte gramatical é a que diz respeito ao termo
transcrito em

QUESTÃO

TEXTO:

01) cria um liame entre vida e morte, deixando evidente que esta
é uma consequência daquela.
02) simboliza a inquietação do homem na busca de um
significado para a sua vida.
03) admite uma duplicidade de leitura, em que “manhã” assume
a conotação de futuro.
04) sugere um viver projetado para o usufruto do que a vida pode
oferecer ao homem.
05) induz à ideia da rejeição humana pelo fluir inexorável do tempo.
QUESTÃO

12

A voz poética propõe
01) a solidariedade entre os homens para a construção de um
futuro realmente promissor.
02) o alheamento do homem sempre que a situação fugir de sua
raia de ação.
03) o discernimento das pessoas em relação a seus próprios
atos.
04) o combate à inércia diante dos abusos dos que detêm o poder.
05) a autocensura dos homens em face das situações vividas.
QUESTÃO

13

Do rol dos termos que, no poema, mantêm correlação de sentido com
a ideia de “manhã” devidamente nascida no horizonte, exclui-se
01) “fios de sol” (v. 8).
02) “teia tênue” (v. 9).
03) “tela” (v. 11).
QUESTÃO

04) “tenda” (v. 12).
05) “luz balão” (v. 16).

14

A segunda estrofe do poema, sobretudo, é marcada por uma figura
de linguagem conhecida por
01) hipérbole.
02) sinestesia.
03) aliteração.

04) metonímia.
05) eufemismo.
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QUESTÃO

15

Nos versos “A manhã, toldo de um tecido tão aéreo / que, tecido, se eleva por si: luz balão.” (v. 15-16), a palavra “tecido”, nas duas ocorrências,
01)
02)
03)
04)
05)

aparece indefinido.
expressa a mesma ideia.
está devidamente qualificado.
possui o mesmo valor semântico.
pertence a diferentes classes gramaticais.

QUESTÃO

16

O presente texto mantém em comum com o anterior, da autoria de Leonardo Boff, a ideia de que
01) se declara revolucionário todo aquele que procura um meio de ser notado na sociedade, tendo em vista as benesses pessoais.
02) clamam por melhorias sociais os que estão abaixo da linha de pobreza e, por isso, se insurgem contra a realidade circundante.
03) há, no mundo, pessoas interessadas em se unir em prol do bem comum, desde que todos se empenhem pela derrota dos
opressores.
04) existem pessoas dispostas a desenvolver um trabalho engajado em favor de mudanças que propiciem uma melhor qualidade
de vida para todos.
05) se aventura na procura de soluções para os problemas do mundo uma minoria que se destaca no meio da multidão dos
inconformados com a situação de penúria em que vivem.

Questões 17 e 18
TEXTO:

SOUZA FILHO, Henrique de. (HENFIL). In: CEREJA, Wiliam Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens: literatura, gramática e redação. 2.
ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 1994. v. 3, p. 367.
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QUESTÃO

17

Sobre o cartum, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) A esperança, na ótica do cartunista, é um sentimento que impulsiona os seres humanos a seguir em frente para fazer descobertas.
( ) A última fala do texto sinaliza que se trata de uma composição intrincada e, por isso mesmo, destinada a um público-leitor seleto.
( ) O autor do cartum, através da mensagem que veicula, revela sua descrença na capacidade humana de entender os fatos à sua
volta.
( ) Henfil, nesse cartum, estabelece uma relação dialógica entre seus personagens e o público-alvo, ao colocar um leitor dentro de
sua mensagem.
( ) Os personagens do texto acabam constatando que esperança é como uma miragem: nunca está presente na realidade concreta,
mas existe dentro de cada um.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

VVFFV
FVFVV
VFVFF
FVVFF
VFFVV

QUESTÃO

18

Inexiste correlação entre o termo transcrito e o que dele se afirma em
01) “Tô”, dentre outras, constitui uma marca de oralidade linguística.
02) “Taí” é uma palavra oxítona que está acentuada, porque o “i” faz hiato com a vogal anterior.
03) “Será que entenderam?” e “Sei não... Sei não...” são frases reveladoras de dúvida, sendo que o sujeito da primeira é inexistente
e o da segunda, desinencial.
04) “Tem” está usado, de forma coloquial, em lugar de Há.
05) “que tá com um sorriso inteligente...” é uma estrutura com valor adjetivo.
QUESTÃO

19

Sobre redação oficial, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F, as demais.
( ) As chamadas redações oficiais pressupõem características peculiares, sem dispensar jamais alguns requisitos comuns a qualquer
tipo de correspondência, como clareza, correção de linguagem, concisão, dentre outros.
a
as
( ) A correspondência comercial adota o tratamento na terceira pessoa (V. S. ou V. S. ) para o receptor da mensagem, sendo que
o emissor usa a terceira pessoa do plural.
( ) O memorando, embora se pareça com o ofício, é mais prático e mais econômico, dispensa vocativo, mas não a assinatura do
emitente.
( ) O registro dos fatos ocorridos em uma reunião é denominado de ata, tem fecho característico, é sempre assinada por quem presidiu
a pauta discutida e pelas demais pessoas presentes.
( ) O requerimento possui como características o vocativo, o contexto, o fecho, a data e a assinatura do requerente.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

VVVVV
FVFVV
VFVFF
FVVFF
VFFVV

QUESTÃO

20

Quanto ao uso dos pronomes de tratamento nas redações oficiais, a indicação que foge à recomendação gramatical é a expressa em
01)
02)
03)
04)
05)

Vo s s a E x c e l ê n c i a ( p o r e x t e n s o ) — P r e s i d e n t e e V i c e - Presidente da República, dentre outros.
a
ma
V. Ex. Rev. — membros do Corpo Diplomático.
a
V. Ex. (abreviado) — Ministros e Secretários de Estado, dentre outros.
Vossa Magnificência — Reitores.
a
V. Em. — Cardeais.

* * *
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Informática
Questões de 21 a 30
Instrução

QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de
Respostas.

21

Observe a figura de uma página do Word 2003.

Com relação à figura, é correto afirmar que, no Word, ao se executar o procedimento de
01) utilizar as teclas CTRL+A —, salvará o texto digitado.
02) clicar no ícone

—, abrirá página minimizada.

03) clicar no ícone

—, verificará a estrutura do documento.

04) utilizar o ícone

—, poderá fazer a sua pré-visualização antes de imprimir o documento.

05) clicar no ícone

QUESTÃO

—, permite copiar o formato da fonte ou do parágrafo de um texto para uma outra parte selecionada no mesmo texto.

22

A barra de ferramentas de formatação do Excel 2003 contém comandos que alteram a forma da planilha.
Das alternativas a que não se insere na referida barra é a
01)
02)
03)
04)
05)

Tamanho da fonte.
Editar/Copiar.
Sublinhado.
Negrito.
Itálico.
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QUESTÃO

23

No Office Calc, o termo Célula é definido corretamente como
01)
02)
03)
04)
05)

Campo delimitado pelo cruzamento entre uma linha e uma coluna.
Divisão nas caixas Área da Planilha e Linha de Entrada.
Letras dispostas horizontalmente compostas de 256.
Parte que integra o lado direito de uma coluna.
Números dispostos verticalmente.

QUESTÃO

24

O BR Office.org Writer é um programa de criação e edição de textos.

Enumere as informações contidos na tela do Writer-Documento de Texto, de acordo com a ilustração.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Barra de Formatação.
Cursor de Texto.
Barra de Menus.
Barra de Rolagem Horizontal.
Régua Horizontal e Vertical.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01)
02)
03)
04)
05)

I, II, V, III, IV
I, III, II, IV, V
II, I, V, IV, III
IV, III, I, V, II
V, IV, III, I, II

QUESTÃO

25

A Internet é uma rede mundial de computadores interligados através de linhas de telefone, linhas de comunicação privadas, cabos
submarinos, canais de satélite, etc... Considere a definição: Um tipo de programa gráfico utilizado para navegação na World Wide Web.
Essa definição corresponde a
01) FAQ.
02)
03)
04)
05)

Byte.
Browser.
Dial-Up.
Electronic Address.
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QUESTÃO

26

Uma Intranet é uma rede privada de computadores baseada nos padrões de comunicação da Internet.
Assim, a alternativa que não se aplica à INTRANET é a
01) Impede a publicação de texto, documentos, áudio e vídeo, devido à capacidade de utilização, por restrições legais.
02) Unifica as informações para todos os empregados, não importando sua localização geográfica.
03) É uma versão reduzida da Internet que somente os membros de uma organização podem ver.
04) É uma forma de tornar as informações mais acessíveis aos empregados.
05) Conecta todas as plataformas de sistema operacional.
QUESTÃO

27

O Linux possui diversos comandos e como um dos mais comuns e úteis, cita-se o “pipe” ou duto.
Dessa maneira, a função do referido comando é
01) listar o conteúdo de um diretório de navegação.
02) utilizar mudança do diretório atual para o corrente.
03) permitir a paginação para frente e para trás no texto.
04) filtrar o uso na visualização de arquivos em terminais correntes.
05) redirecionar a saída padrão de um programa para a entrada de outro.
QUESTÃO

28

As alternativas demonstram algumas das características mais importantes do Linux, que o tornam um sistema estável, versátil e confiável,
exceto a
01) Multiusuário: o Linux instalado em uma máquina pode ser utilizado por mais de um usuário, seja na mesma máquina ou através
de terminais remotos ligados a essa máquina.
02) Multitarefa: o Linux trabalha com multitarefa real, ou seja, ele pode gerenciar diversas tarefas, sendo executadas “ao mesmo tempo”
pela máquina.
03) Código Aberto (GPL): o código fonte do Linux deve estar sempre disponível para qualquer um.
04) Aceitação no mercado: a frequência de utilização do Linux, como estação de trabalho, já se equipara à da estação de trabalho do
Windows.
05) Convivência com outros sistemas operacionais: sem nenhum tipo de conflito como DOS, Windows, Netware, Acess, no mesmo
computador.
QUESTÃO

29

Sobre backup, é correto afirmar:
01) É o uso das informações armazenadas em Hard Disk, CD, DVD, e fita DAT.
02) O backup normal copia todos os arquivos selecionados e os marca como tendo arquivos que passaram por backup.
03) O backup de cópia cuida unicamente dos arquivos criados ou alterados desde o último backup diferencial.
04) O backup diferencial ajuda a criar uma cópia das informações no disco rígido, quando apagadas por engano.
05) O backup diário copia semanalmente todos os arquivos selecionados, que foram alterados no dia de avaliação do backup diário.
QUESTÃO

30

A segurança da informação se apoia nos princípios fundamentais da disponibilidade, confidencialidade, integridade e autenticidade.
A definição correta de confidencialidade está indicada na alternativa
01) Relaciona-se com a garantia de que a informação é autêntica.
02) A informação deve estar disponível quando dela se necessite.
03) Base legal utilizada para as práticas de segurança da informação.
04) Diz respeito à não alteração da informação sob nenhuma forma ou aspecto.
05) Trata do acesso à informação apenas para aqueles que possuem autorização para acesso a ela.

* * *
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Raciocínio Lógico
Questões de 31 a 40
Instrução

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de
Respostas.

Questões de 31 a 33

QUESTÃO

31

Com base nas informações da pesquisa, por idade, o número aproximado de pessoas com mais de 49 anos, consultadas, que são
predominantemente emocionais ou estão a caminho do equilíbrio, é
01) 130
02) 262
03) 395
04) 677
05) 700
QUESTÃO

32

Negar a proposição “Se as pessoas são menos escolarizadas então elas são menos impulsivas”, equivale a afirmar:
01) As pessoas não são emocionais e são mais impulsivas.
02) Quanto menor é a razão, maior é a emoção e o equilíbrio.
03) As pessoas são menos escolarizadas e não são menos impulsivas.
04) As pessoas não são tão mais emocionais ou não são mais impulsivas.
05) Quanto mais jovens forem as pessoas, menos impulsivas e racionais elas serão.
Concurso UNEB - Analista Universitário
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QUESTÃO

33

Considerando-se a representação gráfica em disco, a medida, em graus, do ângulo do
setor circular correspondente ao percentual da população, com nível superior de
escolaridade, que está a caminho do equilíbrio ou já equilibrada, é de, aproximadamente,
01)
02)
03)
04)
05)

32
64,3
90
154,8
197

QUESTÃO

34

Três amigos A, B e C resolveram jogar e, antes de iniciar a partida, sortearam o número
de pontos com o qual cada um deles começará a atividade. Nesse jogo, o último
classificado em cada etapa deverá usar seus pontos para duplicar o número de pontos
dos outros jogadores.
Sabendo-se que A foi o último classificado na primeira etapa, B foi o último classificado
na segunda e na terceira etapas, e que, ao final da terceira etapa, A e C, tinham, cada
um, 48 pontos e B havia perdido todos os seus pontos, pode-se afirmar que, no início
do jogo, o número de pontos de B era
01)
02)
03)
04)
05)

54
48
36
24
18

QUESTÃO

35

Em uma Academia, um instrutor propõe que a avaliação final de uma atividade seja feita
por uma pesquisa para a qual cada aluno deve escolher
•
•
•

um dentre os dez temas propostos;
três, em ordem de preferência, das seis fontes de consulta indicadas;
dois, dentre os três dias de aulas semanais, para que o instrutor possa acompanhar
a evolução da pesquisa.

Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número máximo de escolhas distintas
que podem ser feitas pelo aluno é
01)
02)
03)
04)
05)

60
2
24
2
6·10
2
24·10
2
60

QUESTÃO

36

Sabendo-se que a sequência (an) = (10 − 2n), n∈N, é uma progressão aritmética de razão r,
pode-se afirmar que o determinante da matriz
01)
02)
03)
04)
05)

um número
um número
zero.
um número
um número

é

negativo, múltiplo de 4.
negativo, divisor de 8.
positivo, múltiplo de 3.
positivo, divisor de 10.
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QUESTÃO

37

O valor atual da redução de custos prevista para dois diferentes equipamentos A e B que uma empresa
estuda comprar é de R$15 000,00 e R$18 000,00, respectivamente.
A alternativa de leasing dos mesmos equipamentos pela empresa prevê uma redução de custos de
valor atual de R$12 000,00 e R$14 000,00, respectivamente, para os equipamentos A e B.
Considerando-se que o equipamento A, por produzir um bem de melhor qualidade, permite um
aumento de receita líquida em relação ao equipamento B, e que o valor atual dessa receita líquida
adicional é de R$4 000,00, pode-se concluir que, pelo uso do critério do valor atual, a melhor opção
para a empresa é a de
01) compra do equipamento A.
02) leasing do equipamento A.
03) compra do equipamento B.
04) leasing do equipamento B.
05) compra e leasing dos dois equipamentos A e B.
QUESTÃO

38

O departamento de pessoal de uma empresa reúne 48 funcionários, sendo 32 com mais de 21
anos e os demais com idade entre 18 e 21 anos; o número de homens igual ao número de mulheres;
8 solteiros e 40 casados.
Nessas condições, a probabilidade de que um desses funcionários, escolhido ao acaso, seja menor
de 21 anos, homem e solteiro, é de
01)
02)
03)
04)
05)
QUESTÃO

39

Na figura estão representadas, inscritas em quadradinhos, as letras da palavra ANALISE, começando
com A indo até E.
Sabe-se que existem sessenta e quatro diferentes modos de se conseguir tal façanha, entretanto,
trocando-se E por T, ampliando-se a sequência com as letras A, S, nessa ordem, mantendo-se o
mecanismo de colocação e usando um nível para cada uma delas, pode-se afirmar que o número
de modos distintos de se escrever ANALISTAS é
01) 4096
02) 2048
03) 1024
04) 512
05) 256
QUESTÃO

40

Pensando no futuro, um analista investiu em um plano de seguro saúde pagando uma prestação
mensal correspondente a 10% do seu salário. Após algum tempo, enquanto o seu salário aumentou
apenas 25%, o valor da prestação do seguro teve um acréscimo de 60% em relação à prestação
inicial.
Nessas condições, a prestação do seguro passou a valer x% do salário do analista, e o valor de
xé
01) 11,0
02) 11,6
03) 12,0
04) 12,8
05) 13,4
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Legislação Básica Aplicação a Administração Pública
Questões de 41 a 60
Instrução
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de
Respostas.

41

QUESTÃO

Segundo a Constituição Federal, nas suas relações internacionais,
a República Federativa do Brasil rege-se por vários princípios.
Um desses princípios é
01)
02)
03)
04)
05)

a cidadania.
o pluralismo político.
autodeterminação dos povos.
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
intervenção em casos de ameaças à dignidade da pessoa
humana.

QUESTÃO

42

Um dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais de que trata
o
o Art. 7 da Constituição Federal é
01) o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de
trabalho.
02) o monitoramento dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança, elaboradas pelos
trabalhadores, sob supervisão do Ministério do Trabalho.
03) o adicional de remuneração, em percentuais variáveis de 5%
(cinco por cento) a 10% (dez por cento) para as atividades
penosas e insalubres.
04) a assistência gratuita aos filhos e dependentes de primeiro
grau, desde o nascimento até 7 (sete) anos de idade em
creches e pré-escolas.
05) a contratação de seguro contra acidentes de trabalho, a cargo
do empregador, descontado mensalmente do empregado,
excluindo a indenização a que este está obrigado, quando
incorrer em dolo ou culpa.
QUESTÃO

43
o

Sobre a associação profissional ou sindical, disposto no Art. 8 da
Constituição Federal, é correto afirmar:
01) Facultar-se-á a participação dos sindicatos nas negociações
coletivas de trabalho em empresas com mais de 200 (duzentos)
trabalhadores.
02) A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando
de servidor público, será descontada em folha, após
autorização do trabalhador, para custeio do sistema federativo
da representação sindical.
03) A lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de
sindicato, não o registro no órgão competente, permitindo-se
ao Poder Público a interferência e a intervenção na
organização sindical, quando legalmente justificado.
04) É vedada a dispensa do empregado a partir do registro da
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e,
se eleito, até três anos após o final do mandato, salvo se
cometer algum delito com ação transitada em julgado.
05) É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em
qualquer grau, representativa de categoria profissional ou
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo
ser inferior à área de um Município.
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44

Disposto na Constituição Federal, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto quando houver
compatibilidade de horários, para a acumulação
01) de empregos em regime de 40:00h com funções gratificadas
nas autarquias, fundações e empresas públicas federais.
02) de dois cargos ou empregos privativos de médicos ou de
outros profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas ou não.
03) de um cargo de professor, em regime de 40:00h, com outro
técnico ou científico em regime de 30:00h.
04) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de
saúde, com profissões regulamentadas.
05) de dois cargos de professor, em regime de trabalho diário não
superior a 80:00h.
QUESTÃO

45

Das disposições a que NÃO se aplica ao servidor público da
administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de
mandato eletivo, segundo a Constituição Federal, é
01) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital,
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
02) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo,
emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração.
03) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de
afastamento, os valores serão determinados como se no
exercício estivesse.
04) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício
de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para
todos os efeitos legais, exceto para promoção por
merecimento.
05) Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade
de horários, perceberá o vencimento de seu cargo, emprego
ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e,
não havendo compatibilidade, perceberá a remuneração do
cargo eletivo, acrescida de 50% (cinquenta por cento) das
vantagens de seu cargo efetivo.
QUESTÃO

46

Na Constituição Federal, a eleição do Presidente da República
importará a do Vice-Presidente com ele registrado.
Assim, é correto afirmar:
01) Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o
Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior,
não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.
02) A eleição do Presidente da República realizar-se-á,
obrigatoriamente, no primeiro domingo de outubro, em
primeiro turno, e no penúltimo domingo de outubro, em
segundo turno.
03) Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte,
desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-seá, dentre os remanescentes, o de maior tempo de filiação
partidária.
04) Serão considerados eleitos Presidente e Vice-Presidente os
candidatos que, registrados por partido político, obtiver a
maioria simples de votos, computados os em branco e
excluídos os nulos.
05) O Presidente tomará posse em sessão do Congresso
Nacional, e o Vice-Presidente em sessão da Câmara dos
Deputados, ambos prestando o compromisso de manter,
defender e cumprir a Constituição.
Leg. Básica - 11

QUESTÃO

47

QUESTÃO

52

o

Como disposto no Art. 206 da Constituição Federal, a alternativa
que não representa princípio que servirá de base para que seja
ministrado o ensino é a
01) garantia de padrão de qualidade.
02) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
03) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber.
04) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino.
05) igualdade de condições, independente de cor, sexo, para o
acesso e permanência na escola pública, da primeira série
da educação básica à conclusão do Ensino Médio.
QUESTÃO

48
o

Em conformidade com a Lei n 6.677/94, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia,
considere a definição: ... é o conjunto de cargos ordenados
segundo os diversos grupos ocupacionais e categorias funcionais
correspondentes.
Essa definição corresponde a
01) quadro.
02) cargo público.
03) estrutura de cargos.
04) categoria profissional.
05) cargo de provimento permanente.
QUESTÃO

49
o

o

Como previsto no Art. 10 da Lei n 6677/94, não constitui forma
de provimento de cargo público
01) aproveitamento.
04) nomeação.
02) readaptação.
05) reversão.
03) recondução.

o

Segundo disposição da Lei n 6677/94, não se concederá
licença-prêmio a servidor que, no período aquisitivo,
01) sofrer penalidade disciplinar de suspensão superior a 30
(trinta) dias.
02) obtiver licença para tratamento de saúde em pessoa da família
por período superior a 6 (seis) meses.
03) afastar-se do cargo em virtude de licença para tratar de
interesse particular por mais de 6 (seis) meses.
04) faltar injustificadamente ao serviço por mais de 15 (quinze)
dias por ano ou 45 (quarenta e cinco) por quinquênio.
05) afastar-se do cargo em virtude de licença para acompanhar
cônjuge ou companheiro por período superior a 12 (doze)
meses.
QUESTÃO

o

Considerando a disposição da Lei n 6677/94, é dever do servidor
01) representar, diretamente ao Ministério Público, contra
ilegalidade ou abuso de poder.
02) atender com presteza às requisições para a defesa da
Fazenda Pública e do Estado.
03) cumprir sempre as ordens superiores e, quando
manifestamente ilegais, representar junto ao Conselho
Superior do seu órgão.
04) atender com presteza ao público em geral, prestando
informações quando requeridas, inclusive as protegidas por
sigilo, em função do princípio da publicidade.
05) levar ao conhecimento do Conselho Superior do seu órgão
as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo e
solicitar proteção quando se sentir ameaçado.
QUESTÃO

QUESTÃO

50

54
o

o

De acordo com a Lei n 6677/94,
01) remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo
público, com valor fixado em lei.
02) vencimento é a retribuição do cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias, permanentes, estabelecidas em lei.
03) o servidor aposentado receberá, a título de vencimento,
importância inferior ao salário mínimo, quando a aposentado
por invalidez.
04) o vencimento do cargo observará sempre o princípio da
isonomia, e acrescido das vantagens de caráter individual será
mantido, ressalvadas as relativas ao ambiente organizacional.
05) nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de
remuneração, importância superior à soma dos valores fixados
como remuneração, em espécie, a qualquer título, para
Secretário de Estado.
QUESTÃO

53

Na Lei n 6677/94, as fases em que o processo disciplinar se
desenvolve são
01) instauração/defesa/julgamento com aplicação da penalidade.
02) publicação do ato/citação/instrução e defesa/relatório e
conclusão.
03) instauração, com publicação da portaria/citação, defesa inicial,
instrução, defesa final e relatório/julgamento.
04) instauração com convite aos membros e ao indiciado/
publicação da portaria no DOU/citação, instrução, defesa final/
julgamento.
05) instauração com convite aos membros/publicação obrigatória
da portaria no Diário Oficial da União/defesa inicial, instrução,
defesa final, relatório/aplicação da penalidade.
QUESTÃO

55
o

51
o

Segundo a Lei n 6677/94, o servidor terá direito a férias, após cada
período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, em proporções
estabelecidas de
01) 6 (seis) dias corridos, quando houver tido acima de 32 (trinta
e duas) faltas, ainda que justificadas.
02) 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 21 (vinte e
uma) a 31 (trinta e uma) faltas injustificadas.
03) 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze)
a 20 (vinte) faltas injustificadas.
04) 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis)
a 14 (quatorze) faltas.
05) 28 (vinte e oito) dias corridos, quando houver tido até 4 (quatro)
faltas.
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Tendo como base as disposições contidas na Lei n 11.375/2009,
que reestrutura as carreiras de Analista Universitário e Técnico
Universitário, a promoção na carreira de Analista Universitário
basear-se-á na pontuação obtida pelo servidor em razão de vários
fatores, sendo um deles
01) efetivo exercício na prestação de serviços.
02) avaliação anual de atividades e desempenho comissional.
03) produção técnico-profissional e acadêmica em área
específica, ou não, de exercício do magistério.
04) realização de atividades prioritárias, condições especiais de
trabalho e características específicas da carreira.
05) participação como instrutor em cursos profissionalizantes
ofertados no plano plurianual de desenvolvimento de
carreiras.
Leg. Básica - 12

QUESTÃO

56

QUESTÃO

o

Na Lei n 11.375/2009, a Gratificação de Suporte Técnico
Universitário — GSTU é privativa dos ocupantes dos cargos das
carreiras de Técnico Universitário e Analista Universitário e no
Art. 18, § 5º da Lei que a instituiu, constam as vantagens
incompatíveis com tal gratificação.
Uma dessas vantagens é
01) a Gratificação pelo Exercício Funcional em Regime Integral e
Dedicação Exclusiva.
02) a Gratificação por Condições Normais e Especiais do
Trabalho Rural.
03) a Gratificação Especial de Incentivo à Melhoria da Qualidade
e Produtividade.

59
o

O Decreto n 10.181, de 14 de dezembro de 2006, homologa a
o
Resolução n 324, de 04 de maio de 2005, do Conselho
Universitário — CONSU da Universidade do Estado da Bahia –
UNEB.
A UNEB goza de autonomia didático-científica, administrativa, de
gestão financeira e patrimonial, exercida na forma da Lei, do
Estatuto e do Regimento Geral.
Essa autonomia didático-científica consiste em
01) definir a política geral e de expansão da Universidade.
02) organizar e disciplinar o processo eleitoral para a escolha dos
nomes dos dirigentes da Universidade.

04) a Licença-prêmio, desde que a vantagem esteja sendo
percebida ininterruptamente há mais de seis meses.

03) elaborar e reformular os Regimentos dos órgãos de
deliberação superior, dos Departamentos e demais órgãos da
Universidade.

05) o Exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade
sindical representativa da categoria dos servidores públicos
do Estado da Bahia.

04) conceber e realizar concursos públicos para os Quadros
Docente e Técnico-Administrativo, bem como o processo
seletivo discente para o acesso à Universidade.

QUESTÃO

57

Uma das finalidades da Educação Superior, disposto no Art. 43
da LDB, é

o

01) aprimorar a pessoa humana, incluindo a formação ética e o
pensamento crítico.
02) estimular a compreensão dos fundamentos tecnológicos dos
processos científicos, relacionando a teoria com a prática.
03) promover a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental,
possibilitando o prosseguimento de estudos.
04) promover a preparação básica para o trabalho e a cidadania
do educando, para continuar aprendendo, de modo a adaptarse às novas condições de ocupação.
05) estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente,
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade.
QUESTÃO

05) instituir, organizar, redimensionar, desativar e extinguir cursos
de graduação, habilitações ou de pós-graduação, atendendo
à realidade socioeconômico e cultural.
QUESTÃO

60
o

Segundo o Decreto n 10.181 de 2006, é competência atribuída
ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão —
CONSEPE
01) autorizar a implantação de Campus.
02) autorizar a implantação do projeto pedagógico dos cursos.
03) propor a ampliação, redistribuição e redução de vagas dos
cursos oferecidos pela Universidade.
04) aprovar os Regimentos Internos elaborados pelo Conselho
de Departamento, pelos Colegiados e demais órgãos da
Administração.
05) elaborar e reformular o Estatuto e o Regimento Geral da
Universidade, encaminhando-os para apreciação e aprovação
pelo Conselho Estadual de Educação.

58
o

Tendo como base as disposições contidas na Lei n 9.394/1996 —
LDB, o sistema federal de ensino compreende
01) as instituições de educação superior mantidas pelo Poder
Público municipal / As instituições de ensino mantidas pela
União / as instituições de educação criadas pela iniciativa
privada.

* * * * * *

02) as instituições de ensino mantidas pela União / as instituições
de educação superior, criadas e mantidas pela iniciativa
privada / os órgãos federais de educação.
03) as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público
estadual / as instituições de ensino do Distrito Federal /os
órgãos federais de educação.
04) os órgãos de Ensino Fundamental / instituições de Ensino
Médio e de Educação Infantil mantidas pelo Poder Público/
Universidades Públicas.
05) os órgãos federais de educação / as instituições de ensino
do Distrito Federal / as universidades.
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