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Questões de 1 a 20
Instrução
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Respostas.

Questões 1 a 5
TEXTO:
O poder transformador da educação
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O que têm em comum países tão diferentes, como
Finlândia, Coreia e Espanha? Não são os costumes nem a
localização. O que os aproxima hoje é a prioridade absoluta
que dão à educação. São bons exemplos de uma
transformação radical no cenário econômico mundial ao longo
das últimas décadas: a revolução provocada pela educação.
Esse trio pôs em prática uma nova cartilha de políticas
educacionais contínuas (os governos mudam, mas não o
compromisso de mantê-las) e focadas: passaram a
selecionar com mais rigor os professores, reformaram as
leis educacionais e ampliaram o tempo de permanência na
sala de aula. Como fruto disso, os três colhem intenso
desenvolvimento social. A competição econômica, a
globalização e o surgimento de uma civilização baseada no
conhecimento fazem com que o papel fundamental da
educação saia do plano da retórica, circule nos gabinetes
de governo, invada as rodas de empresários e passe a
integrar a agenda de todo cidadão.
Afinal, por que a educação faz tanta diferença? “Porque
é uma dimensão da vida em sociedade que afeta todas as
demais. Incide sobre a qualidade da representação política,
a distribuição de renda, o desenvolvimento econômico e a
justiça social”, responde o ministro da Educação, Fernando
Haddad. Talvez o impacto mais visível seja sobre a renda.
Segundo um estudo realizado em 2007 pelo economista
Marcelo Néri, da Fundação Getulio Vargas, no Rio de Janeiro,
o salário médio de um médico pós-graduado chega a ser 22
vezes maior que o de um analfabeto. Melhorar o nível de
educação de um país incide até mesmo sobre o
planejamento familiar. Aos 50 anos, uma mulher que
completou ao menos o ensino básico tem, em média, um
filho a menos do que o conjunto das mulheres dessa faixa
etária.
No Brasil, a preocupação com a educação só virou
política de governo nos anos 30, com Getúlio Vargas, que
criou o primeiro Ministério da Educação. “Começamos 100
anos depois de outros países latino-americanos, 150 anos
depois da Europa”, lamenta o ex-ministro Paulo Renato de
Souza. Como resultado, amargamos indicadores
vergonhosos: em 1960, 46% da população brasileira era
analfabeta e metade das crianças e jovens de 7 a 14 anos
estava fora da escola. Hoje, o analfabetismo está em torno
de 11% e não há crianças fora da escola, mas a briga é pela
qualidade. Paradoxalmente, o Brasil foi um dos países que
mais cresceu ao longo do século 20. Para Paulo Renato,
isso ocorreu porque o desenvolvimento se centrou em
atividades primárias, como a agricultura e a exportação de
minérios, que exigem pouca qualificação, e na manutenção
de uma economia muito fechada. O fato de não termos uma
população majoritariamente educada levou à construção de
uma das sociedades mais desiguais do planeta.
A educação é a saída para mudar esse cenário: hoje,
sabe-se que o caminho não é crescer e investir em
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educação, mas educar para crescer. “Todos os países que
55 passaram de subdesenvolvidos a desenvolvidos investiram
muito em educação, sendo que a educação veio antes do
progresso.
CAMARGO, Paulo. O poder transformador da educação. Cláudia. Disponível
em: <http://claudia.abril.com.br/materias/3096/? pagina4&>. Acesso em: 27
abr. 2010. Adaptado.
QUESTÃO

1

A alternativa cuja frase deixa de constituir uma das argumentações
do texto é a
01) A educação, nos países mais desenvolvidos, é fruto de uma
política econômica bastante incisiva.
02) Os países onde não existem projetos educacionais estão
propensos ao atraso econômico e social.
03) O cenário brasileiro, durante o século XX, contradisse a
análise de especialistas acerca do binômio educação/
progresso.
04) A preocupação com a educação não deve ser restrita apenas
ao setor administrativo público, mas deve estender-se a todo
e qualquer segmento social.
05) O planejamento familiar, a justiça social e a distribuição de
renda são resultados efetivos em países em que a prática
educacional é princípio incontestável.
QUESTÃO

2

Depreende-se da leitura do texto que
01) a educação somente é possível no plano da retórica.
02) a credibilidade política independe do incremento da educação.
03) os países do continente europeu são os únicos que dão
prioridade à educação.
04) a ausência de educação incide, de alguma forma, na
distribuição de renda.
05) o planejamento familiar prescinde do poder transformador da
educação.
QUESTÃO

3

O texto utiliza como recurso argumentativo as relações de causa
e consequência.
Em face da consequência que se acrescenta após o termo
transcrito, a única alternativa em que tal relação inexiste é a
01) “revolução provocada pela educação” (l. 6) — mudanças
expressivas no cenário econômico mundial.
02) “passaram a selecionar com mais rigor professores,
reformaram as leis educacionais” (l. 9-11) — transformação
no setor social.
03) “ ‘Começamos 100 anos depois’ ” (l. 36-37) — indicadores
sociais decepcionantes.
04) “o analfabetismo está em torno de 11% e não há crianças fora
da escola” (l. 42-43) — injustiça social.
05) “educar para crescer” (l. 54) — certeza de progresso.
QUESTÃO

4

Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é correto afirmar:
01) “como” (l. 1) tem o mesmo sentido de “Como” (l. 12).
02) “por que” (l. 19) tem emprego equivalente a “Porque” (l. 19).
03) “até mesmo” (l. 29) expressa ideia de inclusão.
04) “ao menos” (l. 31) mantém a mesma correspondência de
significado que “a menos” (l. 32).
05) “isso” (l. 46) recupera o que se afirmou sobre o
“analfabetismo” (l. 42).
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QUESTÃO

5

QUESTÃO

“No Brasil, a preocupação com a educação só virou política de
governo nos anos 30, com Getúlio Vargas, que criou o primeiro
Ministério da Educação.” (l. 34-36)

6

Marque com V as afirmativas que podem ser comprovadas no texto
e com F, as demais

04) A expressão “de governo” possui valor substantivo.

( ) O homem percebeu-se um ser, simultaneamente, vítima e
algoz de si mesmo em sua trajetória de vida na Terra.
( ) A necessidade de rever os valores ético-morais são
fundamentais para a sobrevivência da espécie humana.
( ) A produção de bens sustentáveis, que respeitem o meio
ambiente, valoriza o homem em sua relação com a natureza.
( ) O reconhecimento do outro em sua totalidade legitima a
condição humana do próprio indivíduo.
( ) O exercício da convivência entre as pessoas pode oportunizar
o fortalecimento da dignidade humana.

05) A palavra “que” estabelece com a oração anterior uma relação
restritiva.

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

Questões de 6 a 10

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

Considerando-se o período em destaque, é correto o que se afirma
na alternativa
01) O uso das vírgulas tem a mesma justificativa nas três
ocorrências.
02) O período encerra duas informações independentes entre si.
03) O termo “só” expressa a ideia de exclusão.

TEXTO:
Um novo mundo em construção
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O colombiano Bernardo Toro é filósofo, educador e
assessor da Presidência da Fundação AVINA. Ao contrário
do que se poderia supor por seu currículo, ele não acredita
que a Educação por si só seja a saída para os problemas
do mundo, como tantos políticos, especialistas e o próprio
senso comum costumam afirmar.
Toro diz que nossa contradição está no fato de que, ao
mesmo tempo em que começamos a nos reconhecer como
uma mesma espécie, também criamos todas as condições
para o nosso próprio desaparecimento e estamos
conscientes — pela primeira vez em nossa história — de
que podemos mesmo ser banidos da superfície do planeta.
Para o educador, só poderemos superar esse paradoxo
com o desenvolvimento de três valores: aprender a cuidar,
estabelecer relações “ganha-ganha” e respeitar.
“Ou aprendemos a cuidar ou pereceremos”, diz Toro.
Ele afirma que o cuidado é o paradigma central dos novos
valores e perpassa não apenas questões emotivas ou
relacionadas à espiritualidade, mas também à segurança
pública, à saúde, à comunicação e à educação.
O mundo atual também não comporta mais as relações
em que apenas um lado ganha. A opinião de Toro é que é
possível aumentar a riqueza e a igualdade em termos
políticos, econômicos, sociais e culturais. Para isso,
deveríamos produzir apenas “bens úteis, que contribuam
para a dignidade humana, com alta qualidade e durabilidade,
para não desperdiçar energia nem gerar tanto lixo”.
Por respeito, Toro entende “o reconhecimento do outro
como um legítimo outro. Não é suficiente tolerar”. Ele diz
ainda que qualquer pretensão de verdade é o que conduz o
ser humano à violência e que a hospitalidade é fundamental
em um mundo onde 360 milhões de pessoas vivem fora do
país onde nasceram. Para Bernardo Toro, está na hora de
aprendermos a aproveitar as oportunidades de encontro e
aprender a escutar.

TORO, Bernardo. Um novo mundo em construção. Disponível em: <http://
planeta sustentável.abril.com.br/notícia/educação/conteudo>. Acesso em: 27
abr. 2010.
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QUESTÃO

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

7

Considerando-se o contexto, a alternativa em que há equivalência
de sentido entre o termo transcrito e o que dele se afirma é a
01)
02)
03)
04)
05)

“ser banidos” (l. 12) — ser libertos.
“paradoxo” (l. 13) — confusão.
“paradigma central” (l. 17) — modelo principal.
“dignidade humana” (l. 26) — piedade ante os homens.
“pretensão de verdade” (l. 30) — deslize de opinião.

QUESTÃO

8

Em “O mundo atual também não comporta mais as relações em
que apenas um lado ganha.” (l. 21-22), o termo em negrito denota
01)
02)
03)
04)
05)

adição.
inclusão.
limitação.
restrição.
dependência.

QUESTÃO

9

Está correto o que se afirma do termo transcrito em
01) “se”, em “Ao contrário do que se poderia supor” (l. 2-3), é um
elemento que denota indeterminação do agente da ação
expressa no fragmento.
02) “nos”, em “ao mesmo tempo em que começamos a nos
reconhecer” (l. 7-8), completa sentido de “começamos”.
03) “para”, em “criamos todas as condições para o nosso próprio
desaparecimento” (l. 9-10), indica direção.
04) “que”, em “Ele afirma que o cuidado é o paradigma central”
(l. 17), introduz uma oração com valor adjetivo.
05) “Toro”, em “A opinião de Toro é que é possível” (l. 22-23),
funciona como núcleo do sujeito da oração.
QUESTÃO

10

“ ‘Ou aprendemos a cuidar ou pereceremos’ ” (l. 16)
A alternativa em que há uma análise inadequada acerca da frase
em destaque é a
01)
02)
03)
04)
05)

As formas verbais estão flexionadas em diferentes tempos.
O registro de uma locução verbal está presente no contexto.
Esse período é composto por orações independentes.
Os agentes das ações verbais são distintos.
A frase encerra pensamentos alternativos.
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Questões 11 e 12
TEXTO:
Educação 1969-2009
10

15

20
SALLES, Miriam.Educação 1969-2009. Disponível em: < http://miriam salles.info/
wp/?cat=638paged=2>. Acesso em: 28 abr. 2010.
QUESTÃO

11

Analisando-se os aspectos que compõem o texto, pode-se afirmar:
01) A linguagem não verbal das personagens expressa as
mesmas emoções nas duas imagens.
02) Tanto as mensagens verbais como as não verbais mantêm-se
inadequadas à situação a que se propõem.
03) Os elementos representativos que compõem o processo da
comunicação mantêm-se inalterados nos dois períodos.
04) As imagens revelam situações semelhantes em períodos
distintos, sem que haja mudança da direção do questionamento.
05) O vocábulo “estas” estabelece uma relação de proximidade
com o emissor de cada período e refere-se às mesmas
intenções interrogativas.
QUESTÃO

12

30

O ÓCIO criativo.Disponível em: <http://pt.shvoong.com/books/385578%C3%B3cio-criativo/>. Acesso em: 29 abr. 2010. Adaptado.
QUESTÃO

Comparando-se esse texto com os anteriores, há veracidade de
análise na alternativa
01) Os três textos mantêm entre si proximidade de conteúdo e
forma.
02) Um questionamento sem segundas intenções e de conteúdo
sintético constitui uma característica presente apenas no texto
“Educação 1969-2009”.
03) O texto “Um novo mundo em construção” encontra respaldo
argumentativo e confirmação de suas ideias no texto
“Educação 1969-2009”.
04) As ideias contidas no texto “Educação 1969-2009”
estabelecem uma relação às avessas com os propósitos do
texto “O poder transformador da educação”.
05) Os textos “O poder transformador da educação” e “Um novo
mundo em construção”, apesar de se apresentarem sob a
mesma tipologia, mantêm considerável distância em relação
aos seus objetivos educacionais e aos estabelecidos na
charge.

Questões de 13 a 17
TEXTO:
O ócio criativo

5

25

para o resto da vida. Sob o ponto de vista comum, ele diz
que o ócio pode transformar-se em violência, neurose, vício
e preguiça. O ócio criativo, que o autor defende, está associado
à criatividade, à liberdade e à arte. As máquinas, por mais
sofisticadas que sejam, não poderão substituir o homem
nas atividades criativas. Desse modo, o futuro pertence
àqueles que forem mais capazes de oferecer serviços do
tipo intelectual, científico e artístico adequados às
necessidades variáveis e personalizadas dos consumidores.
O ócio criativo une o trabalho com o estudo
(conhecimento) e o lazer (jogo e diversão). Podemos
organizar nosso tempo e fazer com que todos os três
coincidam. Esta é a única forma de produzir ideias geniais.
Para isso, é necessário libertar-se do conceito tradicional de
trabalho como obrigação ou dever e oportunizar uma mistura
de atividades, em que o trabalho se confunde com o tempo
livre, o estudo e o jogo. Por exemplo, dando uma aula, o
profissional deve priorizar a criação de um valor, associando
divertimento e formação.
Concluindo, ressalta que se pode viver o ócio de
diferentes formas, como, por exemplo, roubando, violentando,
tirando vantagem, explorando... Mas pode-se também vivê-lo
de forma assertiva, com vantagens para si e para os outros,
sem prejudicar ninguém, favorecendo a plenitude do
conhecimento, a felicidade e a qualidade de vida. O ócio
que ele defende é o ócio criativo, uma forma inteligente e
construtiva de utilizar o tempo.

Domenico De Masi, sociólogo italiano, um dos mais
conceituados e polêmicos teóricos das modernas relações
entre o homem e o trabalho, pontua, em seu livro “O ócio
criativo”, um tipo de ócio diferente do que a palavra
inspira — muita sombra, água fresca e nenhuma ocupação

Concurso UNEB - Técnico Universitário

13

Da leitura e análise do texto, pode-se concluir:
01) O texto atribui, sem nenhum prejuízo de sentido original,
distintos conceitos à palavra “ócio”.
02) As máquinas, segundo o texto, foram criadas para substituir
o homem em todas as suas atividades.
03) O ócio, em qualquer situação em que seja vivenciado, produz
os mesmos resultados de satisfação social.
04) O prazer do ato de trabalhar, comentado no texto, está
associado ao seu conceito tradicional de interpretação.
05) Tempo e ócio, embora estejam vinculados um ao outro, podem
produzir, conforme sua utilização, resultados divergentes.
QUESTÃO

14

“Mas pode-se também vivê-lo de forma assertiva, com vantagens
para si e para os outros, sem prejudicar ninguém” (l. 27-29)
Observando-se as palavras em negrito, pode-se afirmar:
01) “se” substituído por um substantivo próprio qualquer, por
exemplo, José, manteria a mesma classificação do sujeito na
oração.
02) “o”, em “vivê-lo”, pode ser substituído pela palavra que ele
resgata, sem alterar a sua função sintática.
03) “si” é uma forma variante de “se”, usada no início da oração.
04) “outros” é uma palavra de gênero neutro, como “ninguém”.
05) “ninguém” é um pronome pessoal, que funciona, na oração,
como um sujeito indeterminado.
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QUESTÃO

15

O fragmento em que a vírgula foi usada para separar orações é
01) “Sob o ponto de vista comum, ele diz que o ócio pode transformar-se em violência” (l. 6-7).
02) “O ócio criativo [...] está associado à criatividade, à liberdade e à arte.” (l. 8-9).
03) “Desse modo, o futuro pertence àqueles que forem mais capazes de oferecer serviços do tipo intelectual” (l. 11-13).
04) “dando uma aula, o profissional deve priorizar a criação de um valor” (l. 22-23).
05) “Mas pode-se também vivê-lo de forma assertiva, com vantagens para si e para os outros” (l. 27-28).
QUESTÃO

16

O fragmento em que o gerúndio apresenta-se com sentido completo é
01)
02)
03)
04)
05)

“dando uma aula”. (l. 22).
“associando divertimento e formação.” (l. 23-24).
“Concluindo, ressalta que se pode viver o ócio de diferentes formas” (l. 25-26).
“tirando vantagem” (l. 27).
“favorecendo a plenitude do conhecimento, a felicidade e a qualidade de vida.” (l. 29-30).

Questões 17 e 18
I.

II.

O NOVO jeito de encarar a carreira. Você S/A. São Paulo: Abril, ed. 134, ago.
2009. Capa.
QUESTÃO

GANHE mais tempo e mais dinheiro. Você S/A. São Paulo: Abril, ed. 140, fev.
2010. Capa.

17

Analisando-se a matéria carro-chefe da revista “Você S/A”, n 134, Texto I, pode-se afirmar que esta, em relação ao texto anterior — “O Ócio criativo” —,
o

01) mantém com ele proximidade, pois, assim como Domenico promete resultados financeiros, a reportagem também sugere isso,
ao vincular o lucro com o saber utilizar o tempo de forma criativa.
02) diverge totalmente das orientações de Domenico, pois para este não há nenhuma relação de causa e consequência entre tempo
e sucesso.
03) desmerece as ideias do texto anterior, pois só se ganha mais tempo, quando, na realidade, se ganha mais dinheiro.
04) comprova as intenções de Domenico, ao mostrar o resultado prático, quando se associa tempo e criatividade.
05) não referenda, em nenhum momento, qualquer ideia nele trabalhada.
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QUESTÃO

18

Observando-se a manchete da revista “Você S/A”, n 140, Texto II, e comparando-a com as ideias do texto “O Ócio criativo”, pode-se inferir que
o

01) a expressão “O novo jeito” promete sucesso, tranquilidade e confiança, refletidos na fisionomia do personagem que ilustra a manchete,
assim como o faz o texto “O ócio criativo”.
02) o termo “jeito” pressupõe, a obtenção de facilidades sem nenhum esforço.
03) a palavra “encarar” denota mudança de atitude, sugestão inviável para Domenico De Masi.
04) o vocábulo “CARREIRA” apresenta-se em letras garrafais, expressando a sua importância para a vida pessoal de um indivíduo,
diferindo do ponto de vista de Domenico, que não estabelece nenhuma relação entre vida pessoal e profissional.
05) a manchete sugere outras formas de impulsionar a carreira, que são inteiramente incompatíveis com as do texto referido.
QUESTÃO

19

“No dia vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e nove, às quatorze horas, no salão de reuniões do prédio do IBNS, décimo andar, na
rua Pedro Calmon, no 167, na cidade de Recife, realizou-se a vigésima terceira reunião da Diretoria da referida firma, com a presença dos
diretores João Albergaria, Pedro Henrique dos Santos e Bernardo da Mota.”
O fragmento em destaque compõe_______de um documento oficial denominado ______.

As palavras que preenchem adequadamente os espaços em branco referentes às informações do fragmento em itálico estão na alternativa
01) a introdução / ata.
02) a conclusão, declaração.
03) a introdução / procuração.
04) a conclusão / requerimento.
05) o desenvolvimento / procuração.
QUESTÃO

20

“É um documento expedido tanto por órgãos oficiais como por estabelecimentos privados, para a comprovação de algum tipo de informação
sobre determinada pessoa. É solicitado à entidade geralmente por requerimento e deve ser digitado em papel timbrado do emissor,
datado e assinado”.
Essa é a definição de um tipo de redação oficial conhecido por
01) Ata.
02) Portaria.
03) Certidão.
04) Atestado.
05) Procuração.

* * *
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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

A Barra de Ferramentas padrão do Writer possui vários botões que são usados para a realização das tarefas mais rotineiras, de maneira
mais rápida.
Assim, o botão em destaque tem a função de
01) restaurar ação realizada.
02) exportar/criar arquivo PDF.
03) ativar/desativar modo Editar do Arquivo.
04) enviar documento diretamente por e-mail.
05) ativar/desativar Autoverificação Ortográfica.
QUESTÃO

22

Ao digitar um texto no Word 2003, o usuário usou como recurso, em um parágrafo, as teclas de atalho Ctrl + G, que são utilizadas para
01) justificar um parágrafo.
02) alinhar um parágrafo à direita.
03) alinhar um parágrafo à esquerda.
04) aplicar espaçamento duplo em linhas.
05) localizar e substituir palavra ou fonte.
QUESTÃO

23

O Calc é um programa do pacote BrOffice.org, que trabalha com planilhas.

Assim, observando-se a tela do Calc e o número em destaque, conclui-se que esse corresponde corretamente a
01) guias de planilhas.
02) barra de símbolos.
03) barra de fórmulas.
04) barra de formatação de símbolos.
05) guias de formatação de planilhas.
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QUESTÃO

24

O ícone
01)
02)
03)
04)
05)

da barra de ferramentas do Excel 2003 tem a finalidade de

efetuar vínculos com endereço URL.
inserir função para executar procedimentos na planilha.
acionar automaticamente a função SOMA.
copiar o formato das células selecionadas.
escolher função a ser inserida na célula, repetindo a última ação ou comando.

QUESTÃO

25

Observe a tela e o destaque que apresenta.

Na página em destaque, no endereço consta: http://www.uneb.br/departamentos/, cuja sigla http significa
01)
02)
03)
04)
05)

protocolo de transmissão de “páginas” da Web na INTERNET.
programa derivado do Mosaic, que permite o acesso à Web num ambiente gráfico, tipo Windows.
extensão dos arquivos criados e reproduzidos no www utilizando a Hyper Text Markup Language.
linguagem padrão utilizada exclusivamente para produzir textos nos órgãos governamentais e disponibilizá-los na internet.
programa exclusivo para transmissão e retransmissão de “páginas” da Web na INTERNET, vinculadas a órgãos públicos.

QUESTÃO

26

Compõem um e-mail o login, o símbolo de arroba @ e o provedor de e-mail.
Assim, o e-mail é um recurso na Internet que permite aos usuários receber e enviar mensagens e arquivos, sendo correto afirmar, sobre
provedores de e-mail, que
01)
02)
03)
04)
05)

são entidades que fornecem contas de e-mail.
é uma ferramenta que identifica o dono do e-mail, que pode ser o nome ou algum apelido.
indica de onde o e-mail foi enviado e qual a série do equipamento utilizado.
são entidades que enviam e-mail com exclusividade para órgãos estaduais.
são programas que, juntamente com o login, auxiliam o recebimento de “cartas eletrônicas”.
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QUESTÃO

27

Dentre as várias possibilidades disponíveis, a alternativa que corresponde à utilização das teclas (atalho) Windows + D é
01) abrir hiperlink.
02) pesquisa na web.
03) exibir o menu iniciar.
04) ocultar o menu iniciar.
05) mostrar a área de trabalho.
QUESTÃO

28

O backup que copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental é denominado Backup
01) normal.
02) de cópia.
03) diferencial.
04) incidental.
05) semestral.
QUESTÃO

29

Sobre Segurança da Informação, observe a seguinte definição: ...“brecha” pela qual alguém ou um sistema informatizado pode ser
molestado ou atacado e ter suas informações roubadas ou corrompidas.
Assim, é correto afirmar que essa definição corresponde a
01) risco.
02) acesso.
03) ameaça.
04) ilegalidade.
05) vulnerabilidade.
QUESTÃO

30

Sobre formas de proteção da informação, marque com V as verdadeiras e com F, as falsas:
( ) Antivírus são programas que detectam e eliminam vírus de computador, podendo criar uma barreira de proteção permanente para
evitar infecções.
( ) Anti-spam são programas que têm o objetivo de filtrar os e-mails que chegam à caixa de entrada de um usuário, tentando barrar
mensagens indesejadas.
( ) Um antivírus sempre impede que um atacante explore alguma vulnerabilidade existente em um computador.
( ) Um sistema de detecção de Intrusão (IDS) é um software que registra toda tentativa de invasão de um computador, tenha ela sucesso ou não.
( ) Através da análise dos registros gerados pelo IDS, pode-se tomar providências no sentido de prevenir e se proteger de futuras tentativas.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) V V F F F
02) V F V F V
03) F F V F F
04) V V F V V
05) F V F V F

* * *
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Raciocínio Lógico
Questões de 31 a 40
Instrução

QUESTÃO

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

31

Negar a afirmação “Se faço uma boa ação, fico feliz”, equivale a afirmar:
01)
02)
03)
04)
05)

Faço uma boa ação e não fico feliz.
Não faço uma boa ação e fico feliz.
Não faço uma boa ação e não fico feliz.
Se não fico feliz, então não faço uma boa ação.
Se não faço uma boa ação, então não fico feliz.

QUESTÃO

32

Uma pessoa possuia x reais para fazer compras em duas lojas, em locais diferentes. Em cada
uma, gastou, em compras, a metade do que possuia no momento e pagou R$2,00 de cada
estacionamento.
Sabendo-se que, no final, ainda tinha R$72,00 da quantia inicial, pode-se afirmar que o valor
de x é
01)
02)
03)
04)
05)

300
344
376
400
484

QUESTÃO

33

Um artesão produziu, num período de 4 anos, 3585 peças, sendo que a produção do primeiro
ano foi de x unidades e, dos demais, o dobro do ano anterior.
Com base nessa informação, pode-se concluir que, no primeiro ano, a quantidade de peças
produzidas foi igual a
01)
02)
03)
04)
05)

233
239
293
329
392

QUESTÃO

34

Um grupo de teatro formado por cinco rapazes e quatro moças foi convidado para realizar
apresentações no exterior. No entanto, o grupo dispõe de recursos para custear as despesas
de apenas cinco integrantes.
Sabendo-se que, nas apresentações, devem participar, pelo menos, dois rapazes, é correto
afirmar que o número de maneiras distintas que os cinco integrantes do grupo podem ser
escolhidos é
01)
02)
03)
04)
05)

40
61
80
111
121

QUESTÃO

35

Um vendedor ambulante paga por 3 unidades de uma mercadoria R$5,00 e revende por R$15,00
cada 6 unidades.
Considerando-se que, na comercialização de x unidades dessa mercadoria, ele tem um lucro
de R$115,00, pode-se afirmar que o valor de x é
01)
02)
03)
04)
05)

128
136
138
146
148
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QUESTÃO

36

Em uma fábrica de pequeno porte, o custo de confecção de x unidades de certo produto
2
é dado por C(x) = −x + 11x + 1 e cada unidade é vendida por R$5,00.
Supondo-se que, com a venda de x unidades do produto, o lucro foi de R$26,00, pode-se afirmar
que valor de x é
01) 9
02) 11
03) 13
04) 15
05) 17
QUESTÃO

37

Uma revendedora de automóveis comprou dois veículos por R$30 000,00. Vendeu um dos
veículos com lucro de 20% e o outro, com prejuízo de 10%.
Admitindo-se que o lucro total foi de R$1800,00, pode-se afirmar que o preço de compra de
cada veículo foi de
01) R$10 000,00 e R$20 000,00.
02) R$11 000,00 e R$19 000,00.
03) R$12 500,00 e R$17 500,00.
04) R$14 000,00 e R$16 000,00.
05) R$14 500,00 e R$15 500,00.
QUESTÃO

38

Um show foi realizado em espaço de formato retangular com dimensões de 300m por 50m.
2
Considerando-se que, em cada 2m , havia 9 pessoas, pode-se afirmar que o número de
presentes nesse show foi de
01) 40 000
02) 45 000
03) 57 000
04) 57 500
05) 67 500
QUESTÃO

39

O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa feita com um grupo de 1800 pessoas, em relação
à Copa do Mundo de 2010. A região A corresponde às 650 pessoas que acham que o Brasil
será o vencedor, a B corresponde ao número de pessoas que acham que o Brasil não será
o vencedor e a C corresponde ao número de pessoas que não têm opinião formada.
Com base nesses dados, pode-se concluir que o número de pessoas que compõem a região
C é igual a
01) 630
02) 600
03) 550
04) 530
05) 520
QUESTÃO

40

De uma turma do Curso de Educação Física, composta por 30 moças e 20 rapazes, sabe-se que
• 30% dos rapazes são atletas.
• 20% das moças são atletas.
Considerando-se x% a probabilidade de se escolher um aluno não atleta dessa turma, pode-se
afirmar que o valor de x é igual a
01) 26
02) 38
03) 50
04) 76
05) 88
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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, um dos objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil é
01) não intervenção.
02) independência nacional.
04) prevalência dos direitos humanos.
05) erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as
desigualdades sociais e regionais.

42
o

O Art. 7 da nossa Carta Magna define alguns direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social.
Diante dessa informação, identifique um desses direitos.
01) Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz
de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
02) Salário mínimo, fixado em lei, que atenda às necessidades
vitais básicas do servidor e às de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte, com reajustes anuais que lhe preservem o poder
aquisitivo.
03) Irredutibilidade do salário, salvo quando disposto em
convenção, acordo coletivo, ou decisão de assembleia
homologada pelo Ministério do Trabalho.
04) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os
trabalhadores rurais e pensionistas que percebam
remuneração variável.
05) Piso salarial para servidor público, proporcional à
complexidade do trabalho executado.
QUESTÃO

43

Quanto à associação profissional ou sindical, disposto no Art. 8
da Constituição Federal, é correto afirmar:

01) por meio de sentença judicial transitada ou não em julgado.
02) mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa.
03) mediante inquérito administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa por meio de um defensor dativo.
04) por meio de procedimento de avaliação de desempenho, na
forma do regimento interno da organização, assegurada
ampla defesa.
05) por meio de procedimento semestral de avaliação de
desempenho, na forma do estatuto da organização,
assegurada ampla defesa.
QUESTÃO

45

Disposta na Constituição Federal, sobre a estabilidade do servidor
público, é correto afirmar:
01) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor
estável, será ele integrado, e o eventual ocupante da vaga, se
estável, reconduzido ao cargo de origem, com direito à
indenização, ou posto em disponibilidade com remuneração
integral.
02) Extinto o cargo por declaração da sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com vencimento
integral, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
03) Extinto o cargo por declaração da sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, sem remuneração,
até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
04) Para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação
semestral de desempenho por comissão instituída pelo
dirigente máximo da organização para essa finalidade.
05) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória
a avaliação especial de desempenho por comissão instituída
para essa finalidade.

o

01) O aposentado, filiado ou não, tem direito a votar e não pode
ser votado nas organizações sindicais.
02) Ao aposentado, filiado ou não, não é permitido votar, mas pode
ser votado nas organizações sindicais.
03) Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos
ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais
ou administrativas.
04) Nenhum trabalhador será obrigado a filiar-se ou a manter-se
filiado a sindicato, salvo se estiver incluso em demanda
judicial, sob pena de perda dos direitos.
05) É permitida a dispensa sumária do empregado sindicalizado
a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou
representação sindical, se cometer falta grave prevista no
Estatuto da organização, independente de processo disciplinar.
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o

Em conformidade com o Art. 41 da Constituição Federal, são
estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores
nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso
público.
Diante do exposto, o servidor público estável só perderá o cargo

03) igualdade entre os Estados.

QUESTÃO

44

QUESTÃO

46

Segundo a Constituição Federal, compete, privativamente, ao
Presidente da República
01) celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso
Nacional.
02) exercer, juntamente com os Ministros de Estado e o
Congresso Nacional, a função Presidencial.
03) vetar projetos de lei, parcialmente, ouvindo previamente o
Ministério Público, quando entender nocivo ao interesse
nacional.
04) expedir, promulgar e fazer cumprir as leis, através do Ministério
da Justiça, bem como decretos e regulamentos para sua fiel
execução.
05) dispor, mediante decreto ou projeto de lei, sobre a organização
e funcionamento da administração federal, ainda que implique
aumento de despesa.
Leg. Básica - 11

QUESTÃO

47

O dever do Estado com a educação, previsto no Art. 208 da
Constituição Federal, será efetivado mediante a garantia de
01) universalização do Ensino Básico, Médio e Profissionalizante
gratuito.
02) educação infantil, em creche e pré-escola administradas pelo
poder público, às crianças até 4 (quatro) anos de idade.
03) tratamento educacional especializado aos portadores de
deficiência, obrigatoriamente na rede pública de ensino, e
facultativamente na rede particular.
04) atendimento ao educando, em todas as etapas da educação
básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.
05) educação básica obrigatória e gratuita dos 7 (sete) aos 16
(dezesseis) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta,
ante projeto de lei, para todos os que a ela não tiveram acesso
na idade própria.
QUESTÃO

48
o

o

Em conformidade com o Art. 5 da Lei n 6.677/94, que dispõe sobre
o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, é
correto afirmar:
01) Referência é a posição hierarquizada de cargos dentro da
categoria funcional.
02) Classe é a posição estabelecida para o ocupante do cargo
de acordo com o critério de antiguidade.
03) Categoria funcional é o conjunto de cargos identificados pela
similaridade de área de conhecimento ou de atuação.
04) Lotação é o número de cargos de categoria funcional atribuído
a cada unidade da administração pública direta, das
autarquias e das fundações.
05) Grupo ocupacional é o agrupamento de cargos e funções
classificados segundo o grau de conhecimentos e
habilidades exigidos para o desempenho da função.
QUESTÃO

49
o

De acordo com a Lei n 6.677/94, será aplicada como penalidade
a vacância decorrente de
01) demissão.
02) falecimento.
03) exoneração.
QUESTÃO

04) aposentadoria voluntária.
05) aposentadoria compulsória.

São vantagens que poderão ser concedidas ao servidor, além do
vencimento. A vantagem que corresponde a uma indenização ao
o
servidor, de acordo com a Lei n 6.677/94, é

QUESTÃO

04) o auxílio pecuniário.
05) a estabilidade econômica.

51
o

Sobre as férias do servidor, conforme a Lei n 6.677/94, é correto
afirmar:
01) As férias serão gozadas de acordo com a escala organizada
pela unidade administrativa competente, com a participação
obrigatória dos seus servidores.
02) As férias poderão ser parceladas em até 02 (duas) etapas,
desde que requeridas pelo servidor, sempre se conjugando
o interesse da administração pública e do requerente.
03) A Chefia do servidor poderá converter até 1/3 (um terço) do
período de férias, a que o mesmo tiver direito, em abono
pecuniário, desde que o faça com antecedência mínima de
120 (cento e vinte) dias.
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QUESTÃO

52
o

Dispõe a Lei n 6.677/94 que, por motivo de doença em pessoa
da família,
01) a licença somente será deferida se a assistência direta do
servidor for indispensável e não puder ser prestada,
simultaneamente, com o exercício do cargo, o que deverá ser
apurado através de acompanhamento social.
02) durante o período da licença, quando esta for concedida com
remuneração integral, é vedado o exercício de atividade
remunerada.
03) a licença será concedida com 1/3 (um terço) da remuneração,
quando exceder a 2 (dois), e não ultrapassar 4 (quatro) meses.
04) a licença será concedida sem remuneração, quando exceder
a 4 (quatro) meses.
05) a licença será concedida com remuneração integral, até 2
(dois) meses.
QUESTÃO

53
o

Segundo a Lei n 6.677/94, ao servidor é proibido
01) ausentar-se do serviço durante o expediente, por período
superior a 2 (duas) horas, sem prévia autorização escrita do
chefe imediato.
02) promover manifestação de apoio ou desapreço, no recinto da
repartição, exceto quando for vítima de assédio moral.
03) referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às
autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante
manifestação escrita ou oral, podendo, porém, criticar ato do
poder público, do ponto de vista doutrinário ou da organização
do serviço, em trabalho assinado.
04) manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro, filho,
cunhado, sogra, salvo para execução de trabalho temporário.
05) transacionar com o seu órgão de lotação, quando participar
de administração de empresa privada ou exercer comércio em
assuntos ligados diretamente à sua função.
QUESTÃO

50

01) a gratificação.
02) a ajuda de custo.
03) o auxílio-moradia.

04) No cálculo do abono pecuniário, será considerado o valor do
acréscimo de férias corresponde a 1/3, acrescido da média
das diárias recebidas no período, quando couber.
05) As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de
calamidade pública, comoção interna, convocação para júri,
serviço militar ou eleitoral e, ainda, por motivo de superior
interesse público, mediante ato fundamentado.

54

Sobre o processo disciplinar que se destina a apurar
responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício
de suas funções ou relacionada com as atribuições do seu cargo,
é correto afirmar:
01) O processo disciplinar será conduzido por uma comissão
composta de 3 (três) servidores estáveis, de hierarquia igual,
equivalente ou superior à do acusado, designados pela
autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu
presidente.
02) Não poderá participar de comissão processante parente
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, do acusado e do denunciante, exceto quando declarar
formalmente a sua imparcialidade.
03) O servidor não poderá fazer parte de mais de uma comissão,
não podendo a comissão, também, se incumbir de mais de
um processo disciplinar.
04) Os membros da comissão e o servidor designado para
secretariá-la poderão atuar no processo, como testemunha,
quando citados em depoimentos.
05) A comissão poderá deliberar sem a presença de todos os
seus membros, bastando para tanto a maioria simples.
Leg. Básica - 12

QUESTÃO

55
o

Para os efeitos da Lei n 11.375/2009, entende-se por Grau
01) posição horizontal estabelecida para a Gratificação de Suporte
Técnico-Universitário, de acordo com a titulação ou
aperfeiçoamento do servidor, cuja evolução dar-se-á por
progressão.
02) posição vertical estabelecida para o vencimento básico e para
a Gratificação de Suporte Técnico-Universitário em cada
Referência, cuja evolução dar-se-á pela promoção.
03) posição estabelecida para o ocupante do cargo dentro da
respectiva classe, de acordo com o critério de antiguidade.
04) o agrupamento de cargos classificados segundo o grau de
conhecimentos ou de habilidades exigidos.
05) posição hierarquizada de cargos da mesma denominação
dentro da categoria funcional.
QUESTÃO

56
o

Segundo a Lei n 11.375/2009, é requisito básico para a
progressão da Gratificação de Suporte Técnico Universitário
atribuída ao cargo de Técnico Universitário a frequência e o
aproveitamento satisfatório em atividades de capacitação, conforme
dispuser o regulamento.
Assim, é considerado requisito básico para a progressão o
cumprimento de interstícios
01) 12 (doze) meses de efetivo exercício na Referência ocupada,
quando no Grau I.
02) 15 (quinze) meses de efetivo exercício na última Referência
da Classe, no Grau II.
03) 18 (dezoito) meses de efetivo exercício na última Referência
da Classe, quando nos Graus II e IV.
04) 20 (vinte) meses na última Referência da Classe, quando nos
Graus I, II e III.
05) 24 (vinte e quatro) meses na última Referência da Classe,
quando nos Graus II e IV.
QUESTÃO

57
o

Tendo por base as disposições contidas na Lei n 9.394/1996 –
LDB, a educação superior
01) será destinada àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na
idade própria.
02) é Integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho,
à ciência e à tecnologia e conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
03) terá, o ano letivo regular, independente do ano civil, no mínimo,
duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver.
04) tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe
a formação comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
05) poderá organizar-se em séries anuais, ciclos, alternância
regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com
base na competência, sempre que o processo de
aprendizagem assim o recomendar.
QUESTÃO

03) elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de
educação, integrando e coordenando as suas ações e dos
municípios.
04) coordenar a política nacional de educação, articulando os
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias
educacionais.
05) definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta
do Ensino Fundamental, as quais devem assegurar a
distribuição das responsabilidades, de acordo com a
população e os recursos financeiros.
QUESTÃO

59
o

De acordo com o Decreto n 10.181, de 14 de dezembro de 2006,
o
que homologa a Resolução n 324, de 04 de maio de 2005, do
Conselho Universitário — CONSU, da Universidade do Estado da
Bahia — UNEB.
Das alternativas, o órgão que integra a Administração Setorial da
estrutura organizacional da UNEB é
01) o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão —
CONSEPE.
02) o Conselho de Administração — CONSAD.
03) o Conselho Universitário — CONSU.
04) o Colegiado de Curso.
05) a Reitoria.
QUESTÃO

60

São competências do Conselho de Administração — CONSAD,
exceto
01) aprovar e autorizar propostas de operação de crédito e
financiamento.
02) deliberar sobre as providências necessárias à manutenção
da ordem, da disciplina e da hierarquia na Universidade.
03) aprovar o quadro de pessoal docente e técnico administrativo
da UNEB, o Plano de Carreira dos seus servidores e suas
alterações.
04) autorizar a celebração de contratos, convênios e acordos que
envolvam, direta e indiretamente, o comprometimento dos
bens patrimoniais da UNEB.
05) examinar e aprovar, anualmente, no prazo legal, os relatórios
de gestão, inclusive a prestação de contas, os demonstrativos
orçamentário, financeiro e patrimonial e os relatórios de
atividades da UNEB, com vistas à verificação de resultados.

* * * * * *

58
o

Segundo a Lei n 9.394/1996 – LDB a União, os estados, o Distrito
Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração,
os respectivos sistemas de ensino, cabendo à União
01) assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.
02) assegurar o Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade,
o Ensino Médio.
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