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• De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

• Nos itens que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

As moedas têm uma representação gráfica geralmente1

constituída por duas partes: uma sigla de designação abreviada

para o padrão monetário, que varia de país para país, e o cifrão,

símbolo universal do dinheiro, etimologicamente originado do4

árabe cifr.

A origem do cifrão data do ano 711 da era cristã,

quando o general Táriq-ibn-Ziyád comandou a conquista da7

Península Ibérica, ocupada até então pelos visigodos. Existem

duas versões sobre o caminho percorrido pelo general árabe.

Na primeira, Táriq teria partido de Tânger, cidade de10

Marrocos, da qual era governador. Na segunda, Táriq teria

saído da Arábia e passado pelo Egito, desertos do Saara e da

Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos. De lá, ele teria cruzado o13

estreito das Colunas de Hércules e chegado à Península Ibérica.

Após a viagem, Táriq teria mandado gravar, em

moedas comemorativas, uma linha sinuosa, em forma de um16

esse maiúsculo (S), representando o longo e tortuoso caminho

percorrido para alcançar o continente europeu. Mandou

colocar, no sentido vertical, duas colunas paralelas, cortando19

essa linha sinuosa. As colunas representavam as Colunas de

Hércules e significavam força, poder e a perseverança da

empreitada. O símbolo, gravado nas moedas, difundiu-se e22

passou a ser reconhecido mundialmente como cifrão,

representação gráfica do dinheiro.

Internet: <www.casadamoeda.gov.br> (com adaptações).

Em relação a aspectos linguísticos e aos sentidos do texto acima,

julgue os itens subsequentes.

1 Depreende-se do texto que a criação do símbolo denominado

cifrão não se deu de forma aleatória, mas o fato de esse

símbolo representar o dinheiro, sim.

2 O emprego das vírgulas para isolar as expressões “símbolo

universal do dinheiro” (R.4) e “em moedas comemorativas”

(R.15-16) justifica-se pelo fato de que essas expressões

exercem, nos períodos em que ocorrem, a mesma função

sintática.

3 A oração “cortando essa linha sinuosa” (R.19-20) tem valor

temporal no contexto em que ocorre.

4 A expressão “duas versões” (R.9) exerce a função de

complemento da forma verbal “Existem” (R.8).

5 Infere-se do texto que o símbolo do cifrão, ao longo de sua

história, esteve relacionado a dois significados distintos.

Há grande variação nos padrões de consumo em1

diferentes partes do mundo, conforme o nível de
desenvolvimento e das condições de produção. Áreas
desenvolvidas consomem diferentes proporções de alimentos4

quando comparadas às em desenvolvimento. Maiores
proporções de alimentos de origem animal, variados tipos de
vegetais, frutos, açúcares e bebidas são consumidos nas áreas7

desenvolvidas, enquanto nas em desenvolvimento
consomem-se grandes quantidades de cereais e starchy foods
(raízes, tubérculos, incluindo batata, batata-doce, inhame e10

mandioca). Nos países em desenvolvimento, o consumo de
vegetais e frutas é menor do que nos países desenvolvidos e o
consumo de alimentos de origem animal é mínimo. 13

O consumo de açúcar vem aumentando em todas as
partes do mundo. Em alguns países em desenvolvimento, esse
consumo tem aumentado mais do que nos países16

desenvolvidos. Mas o açúcar é particularmente muito
consumido na América do Norte, na Oceania, na maioria dos
países europeus e na América Latina. As mais elevadas19

proporções no consumo de óleos e gorduras verificam-se entre
os países da Europa e América do Norte. Entre as bebidas
alcoólicas, cervejas e vinhos são as mais comuns em todo o22

mundo, mas seu consumo ocorre principalmente na Europa.
Em todas as partes do mundo, são usadas bebidas alcoólicas,
mas essas bebidas não acompanham a dieta diária da mesma25

forma que a cerveja e o vinho.
Edeli Simioni de Abreu et al. Alimentação mundial: uma reflexão sobre a história.
In: Revista Saúde e Sociedade. 2001, vol. 10, n.º 2, p. 3-14 (com adaptações).

Em relação às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima, julgue
os itens seguintes.

6 A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
preservados, se, no período “As mais elevadas (...) e América
do Norte.” (R.19-21), a forma verbal “verificam-se” fosse
substituída por verifica-se.

7 A correção gramatical do trecho “Entre as bebidas alcoólicas,
cervejas e vinhos são as mais comuns em todo o mundo”
(R.21-23) seria prejudicada, caso se inserisse uma vírgula logo
após a palavra “vinhos”.

8 Caso se optasse pela estrutura pronominal, escrevendo-se  mas

a Europa os consome mais em lugar do trecho “mas seu
consumo ocorre principalmente na Europa” (R.23), não haveria
prejuízo para a correção gramatical nem para o sentido original
do texto.

9 Conforme o texto, fatores como economia e geografia são
relevantes quando se analisam os padrões de consumo de
alimentos em diferentes partes do mundo.

10 A cerveja e o vinho são as bebidas alcoólicas mais comuns no
mundo, embora sejam mais consumidas na Europa.

11 A correção gramatical e o sentido original do período “Áreas
desenvolvidas (...) às em desenvolvimento” (R.3-5) seriam
preservados, caso se eliminasse, nesse período, o sinal
indicativo de crase. 
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A dieta básica do brasileiro é caracterizada pelo1

consumo de café, pão de sal, arroz, feijão e carne bovina e pela
presença de sucos, refrescos e refrigerantes e pouca
participação de frutas e hortaliças. Embora essa configuração4

apresente pouca variação, quando se consideram os estratos de
sexo e faixa etária, observa-se que os adolescentes são o único
grupo etário que deixa de citar qualquer hortaliça e que inclui7

doces, bebida láctea e biscoitos doces entre os itens de maior
prevalência de consumo. Por outro lado, os idosos são os
únicos que incluem maior número de frutas e hortaliças entre10

os alimentos mais prevalentes. 

Amanda de M. Souza et al. Alimentos mais consumidos no Brasil: Inquérito

Nacional de Alimentação 2008-2009. In: Rev. Saúde Pública [online]. 2013,

vol. 47, supl. 1, p. 190s-199s. Internet: <http://dx.doi.org> (com adaptações). 

Julgue os próximos itens, relativos ao texto acima.

12 O emprego do acento gráfico em “incluíram” e “número”
justifica-se com base na mesma regra de acentuação.

13 O termo “que” desempenha a mesma função sintática nas
ocorrências da linha 7.

14 Na linha 7, as formas verbais “deixa” e “inclui” poderiam ser
corretamente flexionadas no plural, escrevendo-se deixam e
incluem, respectivamente. 

15 Infere-se do texto que, apesar de o brasileiro adotar uma dieta
básica típica, há variações nessa dieta relacionadas à idade.

Campos achava grande prazer na viagem que íamos1

fazendo em trem de ferro. Eu confessava-lhe que tivera maior
gosto quando ali ia em caleças tiradas a burros, umas atrás das
outras, não pelo veículo em si, mas porque ia vendo, ao longe,4

cá embaixo, aparecer a pouco e pouco o mar e a cidade com
tantos aspectos pinturescos. O trem leva a gente de corrida, de
afogadilho, desesperado, até a própria estação de Petrópolis.7

E mais lembrava as paradas, aqui para beber café, ali para
beber água na fonte célebre, e finalmente a vista do alto da
serra, onde os elegantes de Petrópolis aguardavam a gente e a10

acompanhavam nos seus carros e cavalos até a cidade; alguns
dos passageiros de baixo passavam ali mesmo para os carros
onde as famílias esperavam por eles. 13

Campos continuou a dizer todo o bem que achava no
trem de ferro, como prazer e como vantagem. Só o tempo que
a gente poupa! Eu, se retorquisse dizendo-lhe bem do tempo16

que se perde, iniciaria uma espécie de debate que faria a
viagem ainda mais sufocada e curta. Preferi trocar de assunto
e agarrei-me aos derradeiros minutos, falei do progresso, ele19

também, e chegamos satisfeitos à cidade da serra.
Machado de Assis, Memorial de Aires. RJ. Ed. Nova Aguilar. 1994 (com adaptações).

Acerca dos sentidos e das estruturas linguísticas do texto acima,
julgue os seguintes itens.

16 No trecho “Eu, se retorquisse dizendo-lhe bem do tempo que
se perde” (16-17), a partícula “se” recebe classificação distinta
em cada ocorrência.

17 Depreende-se do texto que o narrador possui opinião
divergente da do personagem Campos no que se refere a
viagens de trem.

18 Considerando-se que o trecho em questão trata da viagem de
duas pessoas, o narrador e Campos, é correto afirmar que as
ocorrências do termo “a gente”, no primeiro parágrafo,
referem-se especificamente a esses dois personagens.

Uma forma mais simples, barata, rápida e menos polêmica
de criar células-tronco em laboratório pode abrir portas para uma
nova era da medicina regenerativa. Recente estudo publicado na
revista Nature apresentou um novo método que foi avaliado como
revolucionário por uma série de cientistas: ele poderia reparar
tecidos e órgãos humanos sem a necessidade de clonagem ou
manipulação genética.

O Globo, 30/1/2014, p. 30 (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando a amplitude do seu tema, plenamente identificado
com as características mais marcantes da civilização
contemporânea, julgue os itens que se seguem.

19 Em face dos custos elevados e das implicações éticas inerentes
ao trabalho, o sequenciamento do genoma humano foi
conduzido pela Organização das Nações Unidas (ONU), dele
sendo excluídas a iniciativa privada e cientistas e instituições
de pesquisa de países emergentes ou pobres.

20 Era da informação e do conhecimento, como normalmente se
diz, o tempo presente é marcado pela estreita associação entre
ciência e sistema produtivo. Nessa perspectiva, observa-se
inegável avanço, nas últimas décadas, da biotecnologia,
entendida como a manipulação do material genético de
determinado organismo pela engenharia genética.

21 Ao mencionar a polêmica suscitada pela criação de
células-tronco em laboratório, o texto remete, entre outras
possíveis considerações, aos alimentos denominados
transgênicos, produzidos de plantas geneticamente
modificadas.

22 Ao contrário da comunidade científica mundial, que não vê
possibilidade de algum acidente no processo biotecnológico de
inserção de genes externos em um DNA natural que
comprometa a saúde humana, os ambientalistas afirmam estar
comprovados os efeitos maléficos à biodiversidade nos locais
onde os transgênicos são cultivados.

No Rio de Janeiro, quatro dias após ser atingido na cabeça
por um rojão quando trabalhava na cobertura de manifestação
contra o aumento de passagens de ônibus, o cinegrafista da TV
Bandeirantes Santiago Andrade teve a morte confirmada. Enquanto
isso, na contramão de outras regiões, países africanos reforçam
perseguição a homossexuais com novas leis. Aliás, a ausência de
governantes de países importantes na abertura dos Jogos de Inverno
de Sochi foi entendida como uma espécie de boicote a Vladimir
Putin pelo modo como seu governo vem lidando com os direitos
humanos. No campo das comunicações, o poder da rede mundial de
computadores como instrumento de consciência política e de
arregimentação para protestos tem levado dezenas de governos a
censurá-la. A propósito, a ONU e a Organização dos Estados
Americanos (OEA) condenam a violência do governo venezuelano
contra os opositores que tomam as ruas.

Considerando esses e outros aspectos típicos dos tempos atuais,
julgue os itens de 23 a 28.

23 Usando os Jogos de Sochi para reforçar sua imagem
internacional e para mostrar ao mundo a relevância da nova
Rússia, nascida dos escombros da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS), Putin é acusado por parcela da
opinião pública mundial de, entre outras atitudes, fomentar a
homofobia em seu país.

24 Na Venezuela, Hugo Chávez, depois de vencer quatro pleitos
presidenciais sucessivos e de identificar seu “bolivarianismo”
como o “socialismo do século XXI”, conheceu a vigorosa
resistência da oposição, que tomou as ruas de Caracas e das
principais cidades do país. 
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25 Um aspecto que chama a atenção nas manifestações populares

ocorridas no Brasil, a partir de meados de 2013, é o caráter

belicoso que as envolve. A rigor, elas cumprem um roteiro

invariável: desde o início, grupos mascarados se postam à

frente dos manifestantes, gritando palavras de ordem que

identificam as correntes políticas às quais pertencem,

preparados para o confronto com as forças policiais.

26 Em marcha acelerada para se tornar a principal potência

econômica mundial, a China tem ampliado sobremaneira seus

espaços democráticos mediante ações radicais, como, por

exemplo, o fim da censura à Internet no país.

27 Se, na África, a intolerância contra homossexuais vem

ganhando espaço, amparada no conservadorismo das

populações, no extremismo religioso e no oportunismo

político, em outras regiões — como Europa e América —

amplia-se o número de países que permitem o casamento de

pessoas do mesmo sexo.

28 Considerado um dos países mais fechados do mundo, a

comunista Coreia do Norte acaba de ser acusada de crimes

contra a humanidade por uma comissão independente do

Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, a qual

sugeriu que os governantes norte-coreanos respondam por seus

atos no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda.

Com relação aos conceitos e ao uso de ferramentas e aplicativos do

Windows, julgue os itens a seguir.

29 No Word, a inserção de cabeçalho ou rodapé em um

documento faz que todas as páginas do documento tenham os

mesmos dados constantes nesses campos. Para que uma página

possa receber outro tipo de cabeçalho, a configuração de

seções diferentes deve ser feita anteriormente.

30 No Word, a opção de quebra de seção do tipo contínua, ao ser

acionada, faz que o cursor seja deslocado para a página

seguinte e uma nova seção seja criada. 

31 O Painel de Controle do Windows dá acesso a opções como,

por exemplo, instalar e desinstalar programas, que é a

ferramenta de uso recomendado para se instalar ou remover um

programa adequadamente. 

32 No Windows Explorer, a opção Propriedades, disponível

por meio de um clique com o botão direito do mouse sobre

uma pasta, é utilizada para apresentar o conteúdo de uma pasta,

ou seja, quais e quantos arquivos existem dentro dela, assim

como os formatos dos arquivos.

33 No Windows Explorer, quando se arrasta um arquivo de um

local para outro disco diferente do atual, uma cópia desse

arquivo é criada no novo local e a antiga permanece guardada

no local de origem.

34 No Excel, ao se selecionar uma célula que contém um

valor numérico e, em seguida, clicar o botão Estilo

de Porcentagem, o valor será multiplicado por 100 e o

símbolo % será colocado ao lado do valor resultante. 

Julgue os itens seguintes, relativos a noções de informática.

35 No MSProject, para criar uma tarefa abaixo de uma fase ou
tarefa de resumo, é necessário selecionar as tarefas desejadas
e clicar no botão de recuo para que elas possam ser inseridas
dentro da fase desejada.

36 Quando um documento assinado digitalmente sofre algum tipo
de alteração, automaticamente a assinatura digital vinculada ao
documento torna-se inválida. 

37 A autoridade certificadora raiz é responsável por emitir e
administrar os certificados digitais dos usuários, ou seja, ela
possui todas as chaves privadas dos usuários dos certificados
que ela emite.

38 A vinculação automática de tarefas de um projeto, feita no
MSProject, é importante para se identificar a interdependência
entre elas. Nesse caso, a alteração de datas de início e fim feita
em uma tarefa com vínculos deve ser realizada manualmente
na tarefa e também em cada uma das demais que estejam
vinculadas a ela. 

No que concerne a ética  nas organizações, julgue os itens que se
seguem.

39 A ética se reporta a princípios, ao passo que a moral se volta
para aspectos aceitos ou repudiados no que se refere a
condutas específicas.

40 Na administração pública, os prejuízos decorrentes da falta de
ética podem ser verificados na perda de governança da
estrutura organizacional.

41 Os valores compartilhados pelos colaboradores de uma
organização são determinantes de sua cultura organizacional.

42 Os valores de uma organização representam suas
características intrínsecas e, por isso, são inalteráveis.

43 A ética empresarial e profissional é exigida pela sociedade, que
espera que as organizações tenham transparência em suas
ações.

44 Ética empresarial corresponde ao conjunto de valores que
guiam o comportamento das organizações. 

45 As decisões de um indivíduo em uma empresa deverão ser
tomadas com base nos parâmetros éticos organizacionais, de
modo que seus valores individuais não as influenciem.

46 Ao adotarem parâmetros éticos para nortearem suas ações, as
empresas lidam, necessariamente, com perdas em sua
produtividade. 

Julgue os itens a seguir, relativos a códigos de ética e conduta.

47 O código de ética da CAIXA determina que a conduta dessa
organização seja pautada pelos próprios valores internos e,
também, pelos valores da sociedade.

48 As orientações do código de ética de uma organização
restringem-se às ações de seus funcionários e colaboradores
internos.

49 O código de ética de uma organização de determinado país
pode conflitar com os valores e a moral da sociedade de um
outro país onde essa organização esteja atuando.

50 O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe
que autoridades públicas exerçam encargo de mandatário.
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