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INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2. Confira, abaixo, seu número de protocolo e nome. Assine no local indicado.

3. A  interpretação  das  questões  é  parte  do  processo  de  avaliação,  não  sendo 
permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4. Nesta prova, há questões objetivas de múltipla escolha,  com cinco alternativas 
cada uma, sempre na seqüência a, b, c, d, e, das quais somente uma é correta. 
Há  também  três  questões  discursivas  (Redação),  para  as  quais  devem  ser 
observadas as instruções específicas que as antecedem.

5. Ao receber o cartão-resposta e a folha de Redação - Versão Definitiva, examine-os e 
verifique se o nome neles impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.

6. Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto em cada questão, 
preenchendo o círculo correspondente, à caneta, com tinta azul-escura ou preta.

7. No cartão-resposta,  a  marcação  de  mais  de  uma  alternativa  em  uma mesma 
questão, rasuras e o preenchimento além dos limites do círculo destinado para 
cada marcação poderão anular a questão. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento. 

9. Não serão permitidas consultas,  empréstimos e comunicação entre candidatos, 
bem como o uso de livros,  apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, 
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do 
candidato deste Concurso.

10. Ao concluir  as provas,  permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador  de 
Prova. Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de provas, o 
cartão-resposta e a folha de Redação - Versão Definitiva, devidamente assinados.

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta e para transcrição da Redação 
está contido na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS
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LÍNGUA PORTUGUESA

Salam Pax é um mistério, um caso inexplicável para todos aqueles no Ocidente que acreditam ser a cultura islâmica 
bélica, primitiva e reacionária, sem consciência crítica de seus erros e, ainda, vítima de uma crônica falta de humor. Em 
setembro de 2002, um jovem iraquiano (Salam Pax é seu pseudônimo) passou a escrever seu diário na Internet,  como 
milhões fazem todos os dias, em qualquer parte do mundo. Mas Pax não vivia em qualquer parte do mundo nem em um 
momento histórico banal: seu país, há décadas dominado por uma ditadura militar, se preparava para ser invadido sob o 
argumento de possuir “armas de destruição de massa”, e, na guerra de propaganda, ele estava do lado errado.

Assim, se escrever um diário na Internet pode ser, na maioria dos casos, uma distração adolescente (os chamados 
blogs), para Salam se tratava, essencialmente, de risco. Ao colocar para milhões uma observação sobre a rotina em Bagdá, 
se arriscava a ser descoberto pela polícia secreta do regime iraquiano, e isso significaria prisão e uma possível execução, 
para ele e sua família. Em abril, sua história passou a ser notada, e com o início dos bombardeios ele parecia ser uma 
possibilidade para se tentar descobrir o que estava, afinal, acontecendo na região. The Guardian decidiu encontrá-lo e por 
meio de seu correspondente no Iraque fez a Salam uma proposta: seus textos passariam a ser editados na publicação, e são 
essas colunas, reunidas em livro lançado em setembro na Europa, que chegam ao leitor brasileiro no próximo mês. (...)

(Cult, nov. 2003.)
01 - Segundo o texto, é correto afirmar:

a) Salam Pax  é  um jovem  iraquiano  que,  por  meio  de  seu  diário,  defende  o  regime  político  de  seu  país  e  denuncia  a 
arbitrariedade da invasão americana no Iraque.

b) Os escritos de Salam Pax confirmam a crença a respeito da natureza bélica, primitiva e reacionária do povo árabe.
c) O que torna o diário de Pax diferente do diário de qualquer outro adolescente é a procedência de seu autor e o momento 

histórico em que ele o escreveu.
d) A denúncia de Salam Pax de que seu país possuía armas de destruição de massa poderia ter colocado a sua vida e a de sua 

família em risco.
e) Os escritos de Pax chamaram a atenção dos iraquianos porque,  com o início  dos bombardeios,  era uma forma de se 

descobrir os interesses americanos no país. 

02 - Em que alternativa a formulação apresentada em B corresponde ao sentido das expressões em A, editadas a partir do 
texto?

a) A: ... acreditam ser a cultura islâmica bélica ...
B: ... acredita-se na exuberância da cultura islâmica ...

b) A: ... acreditam ser a cultura islâmica reacionária ...
B: ... acredita-se que a cultura islâmica é conservadora ...

c) A: ... vítima de uma crônica falta de humor.
B: ... vítima de uma falta de humor transitória.

d) A: ... um momento histórico banal.
B: ... um momento histórico ímpar.

e) A: ... Pax é um caso inexplicável ...
B: ... Pax é um caso irrepreensível ...

03 - Em que alternativa o período abaixo está pontuado corretamente?  

a) Salam Pax,  com seus textos mostra uma outra  face da juventude,  da rotina e da cultura árabe:  e contradiz  a  crença, 
acalentada no ocidente, de que seu povo não tem consciência crítica.

b) Salam Pax com seus textos,  mostra uma outra  face da juventude,  da rotina e da cultura árabe,  e contradiz  a  crença, 
acalentada no ocidente de que seu povo não tem consciência crítica.

c) Salam Pax, com seus textos,  mostra uma outra face da juventude,  da rotina e da cultura árabe; e contradiz a  crença, 
acalentada no ocidente: de que seu povo não tem consciência crítica.

d) Salam Pax  com seus  textos  mostra  uma outra  face  da  juventude,  da  rotina  e  da  cultura  árabe,  e  contradiz  a  crença 
acalentada no ocidente, de que seu povo não tem consciência crítica.

e) Salam Pax, com seus textos,  mostra uma outra face da juventude,  da rotina e da cultura árabe, e contradiz a  crença, 
acalentada no ocidente, de que seu povo não tem consciência crítica.

04 - Indique a alternativa escrita de acordo com as normas da língua culta.

a) Os escritos de Pax, que a meses circulavam na Internet, foram publicados pelo The Guardian.
b) Foi publicado, a alguns meses, pelo The Guardian, os escritos de Pax a respeito da rotina em Bagdá.
c) A rotina e a cultura árabe, que constitui o principal tema do diário de Pax, será assunto de livro a ser lançado.
d) Daqui a um mês, chegam ao leitor brasileiro as colunas de Pax reunidas em livro. 
e) Haviam crenças no ocidente de que a juventude árabe não tinha consciência crítica.



O congelador fica na parte de cima da geladeira porque o ar frio é mais denso e, portanto, tem a tendência a descer, 
enquanto  que  o  menos frio  sobe,  estabelecendo-se  assim uma circulação  do ar  no interior  da  geladeira,  denominada 
“corrente de convecção”. 

Essa corrente não pode ser interrompida por excesso de alimentos (geladeira abarrotada) e,  muito menos, pelas 
famosas “toalhinhas” de plástico que têm um efeito catastrófico na circulação do ar. Além disso, é bom lembrar que o gelo é 
um excelente isolante térmico (o “iglu” dos esquimós é feito de gelo e os protege do frio). Por isso nunca se deve deixar 
acumular uma crosta de gelo em torno do congelador, o que, na prática, impediria o congelamento dos alimentos.

Galileu, janeiro/2004.
05 - Tomando como corretas as informações dadas no texto, considere as afirmativas abaixo:

I. Excesso de gelo em torno do congelador prejudica o funcionamento da geladeira.
II. Excesso de alimentos não interrompe a corrente de ar no interior da geladeira, permitindo assim o uso de toda a 

capacidade de espaço do refrigerador.
III. O uso de toalhinhas de plástico nas prateleiras da geladeira impede a circulação do ar frio.
IV. Por ser o gelo um excelente isolante térmico, o funcionamento de um refrigerador será tanto melhor quanto maior 

for a quantidade de gelo em torno do congelador.

Para orientar corretamente o uso da geladeira, um manual deveria conter as informações:

a) I, III e IV apenas.
b) I e II apenas.
c) I e III apenas.
d) I, II e III apenas.
e) II, III e IV apenas.

06 - "O congelador fica na parte de cima da geladeira porque o ar frio é mais denso e, portanto, tem a tendência a descer, enquanto 
que o menos frio sobe."

Em que alternativa, o período acima foi reescrito preservando o mesmo sentido?

a) Como o ar frio é mais denso e, portanto, ao contrário do ar menos frio, tem a tendência a descer, o congelador fica na parte 
de cima da geladeira.

b) Embora o ar frio seja mais denso e, em oposição ao ar menos frio, tenha tendência a descer, o congelador fica na parte de 
cima da geladeira.

c) Pelo fato de o ar frio ter a tendência de descer e o menos frio de subir por ser mais denso, o congelador fica na parte de cima 
da geladeira.

d) Por ficar na parte de cima da geladeira, o congelador recebe o ar frio, mais denso que o ar menos frio e, portanto, com 
capacidade para descer.

e) O ar frio, por ser mais denso que o ar menos frio, tem a tendência a descer. Apesar disso, o congelador fica na parte de cima 
da geladeira.

07 - Observe o verbete abaixo, adaptado do Dicionário Aurélio:

Proibir. [Do lat. prohibere.] V. t. d. 1. Impedir que se faça; ordenar que não se faça. 2. Tornar defeso ou interdito; interdizer. 
3. Não permitir; impedir; vedar. 

Se alguém, ao redigir  um texto,  ficasse na dúvida entre “o governo planeja proibir a  circulação de bicicleta” e “o 
governo planeja proibir à circulação de bicicleta”, poderia resolver sua dúvida consultando o dicionário. Que informação 
contida no verbete acima solucionaria a dúvida?

a) O verbo proibir provém do latim prohibere, portanto o a que segue deve ter acento de crase.
b) As diferenças de sentido que o verbo apresenta mostram como deve ser o seu uso.
c) O verbo, conforme aparece na frase que gerou a dúvida, tem o sentido apresentado em 2, o que possibilitaria esclarecer a 

questão.
d) O verbo é transitivo direto (V. t. d.) e, como tal, não deve ser seguido de preposição. Portanto, não há crase.
e) Só com o verbete acima não seria possível resolver a dúvida. Seria necessário, também, consultar o sentido de circulação.

Como identificar se o produto que chega às suas mãos é fruto de uma empresa comprometida com a preservação da 
natureza? A alternativa mais fácil é o “selo verde”, alcunha dada para certificações concedidas a empresas ambientalmente 
responsáveis.

Um dos melhores exemplos é o certificado internacional emitido pelo FSC (Conselho de Manejo Florestal, na sigla em 
inglês) para áreas florestais. Ele garante a exploração correta do recurso, a fim de reduzir até o nível mínimo o desperdício, o 
impacto sobre as comunidades envolvidas e a perda de biodiversidade. Hoje, essa madeira já é utilizada para a confecção de 
móveis e carvão vegetal em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. O país também conta com um “irmão” nacional, o 
Celflor, criado pela Sociedade Brasileira de Silvicultura.

O mercado que mais pede esse selo é o europeu, lar de consumidores habituados a exigir  informações sobre o 
produto que levam para casa. O grau de atenção chega às flores: o FLP (Programa de Certificação de Flores), da Alemanha, 
qualifica o manejo ambiental e trabalhista do setor, baseado em convenções internacionais.  Na América do Sul, apenas 
produtores do Equador e Colômbia obtiveram o selo.

A indústria  percebeu que a administração sustentável  abre não apenas portas em mercados exigentes – como o 
europeu –, mas também a carteira do consumidor. Lentamente, os certificados invadem o setor madeireiro, o alimentício e 
até o de serviços. O ritmo é dado pela procura, que deve aumentar à medida em que mais produtos aderirem ao selo e 
forçarem a queda dos preços.

(Galileu, jan. 2004.)



08 - Segundo o texto, é correto afirmar:

a) O selo verde atrai os consumidores porque os produtos têm preços competitivos: muito mais baratos que produtos sem esse 
tipo de selo.

b) O selo verde é uma certificação de que o produto tem uma administração sustentável, ou seja, não há extração ou manejo 
que cause impacto sobre a natureza.

c) O Celflor é o produto considerado  “irmão” nacional das madeiras usadas para a fabricação de móveis e carvão vegetal.
d) O mercado europeu é, ainda, o que mais consome produtos que causam impacto ambiental, devido à escassez de reservas 

florestais.
e) A preocupação em preservar a natureza é, até o momento, exclusiva de indústrias madeireiras, responsáveis pela produção 

de móveis e carvão vegetal.

09 - Indique a alternativa em que a concordância foi feita de acordo com as normas da língua culta.

a) Foi denunciado, na semana passada, o desperdício e a irresponsabilidade ambiental de algumas indústrias madeireiras.
b) Os industriais que extraem matéria-prima sem se preocuparem com a natureza não pode se queixar das multas, pois sempre 

houveram normas de extração.
c) Ocorreu sérias transgressões das normas de extração de matéria-prima por parte da indústria madeireira.
d) Fazem anos que os industriais do setor madeireiro impõe sua vontade aos organismos fiscalizadores.
e) A maioria dos consumidores prefere produtos fabricados por empresas ambientalmente responsáveis.

10 - Observe o uso de pronomes e indique a alternativa que está de acordo com as normas da língua culta.

a) Compre somente móveis com selo de certificação da origem da madeira e divulgue-lhes.
b) Conheça as empresas que você costuma comprar os produtos delas.
c) Não se deixe levar pela preguiça: respeite a coleta seletiva de lixo no escritório e promova o descarte seguro de substâncias 

tóxicas.
d) Ao cozinhar, tampe as panelas e centralize elas sobre as chamas para gastar menos gás.
e) Alimentos quentes na geladeira aumentam o consumo de energia. Deixe-lhes esfriar antes de colocar lá.

O texto a seguir refere-se às questões 11 e 12.

Os problemas causados pela falta de preservação adequada em monumentos históricos só costumam chegar ao 
conhecimento da maioria das pessoas quando acontece uma tragédia, como um incêndio ou um desabamento. Longe dos 
olhos da maioria, porém, ameaças silenciosas rondam permanentemente nosso patrimônio cultural: são microrganismos, 
entre eles fungos e bactérias, que, associados a outros fatores físicos e químicos, provocam desgaste nas rochas e minerais 
de casas, igrejas, teatros e outros prédios históricos.

O processo de biodeterioração – degradação, por seres vivos, dos materiais rochosos naturais ou artificiais usados 
em construções  –  é  hoje  um dos maiores  inimigos de  monumentos  históricos no  Brasil  e  no  mundo.  Controlar  esse 
processo, com o mínimo de impacto ambiental, é um dos maiores desafios dos profissionais da área de preservação. (...)

Embora tenha efeitos bastante conhecidos (inclusive fazendo ruir construções aparentemente vigorosas), o processo 
de biodeterioração ainda não foi suficientemente estudado. Além disso, por falta de informação e de recursos financeiros, 
esse processo é muitas vezes agravado pela adoção de medidas inadequadas. É comum, por exemplo, que os responsáveis 
pela limpeza e conservação de monumentos históricos empreguem métodos de resultado imediato e de baixo custo, mas 
que, em prazos mais longos, aumentam a infecção. É o caso das máquinas de limpeza com jatos d’água sob pressão. 
Inicialmente, o uso dessas máquinas dá às paredes infestadas uma aparência de extrema limpeza, mas a “melhora” dura 
pouco e, com o tempo, o problema tende a se agravar. As causas são o aumento da umidade e os resíduos de produtos de 
limpeza que permanecem nos locais e colaboram para a biodeterioração, além de danificar a estrutura dos monumentos.

(Ciência Hoje, dez. 2003.)
11 - Segundo o texto, é correto afirmar:

a) O Brasil não dá importância à conservação dos seus monumentos históricos.
b) O risco de incêndios é a ameaça mais séria às casas, igrejas e teatros antigos.
c) A falta de informação e de recursos financeiros leva a ações inadequadas de preservação de monumentos históricos.
d) A ação dos seres humanos é a principal ameaça aos monumentos históricos no Brasil.
e) Os profissionais da área da preservação preocupam-se mais com o impacto ambiental que com os monumentos históricos.

12 - Segundo o texto, a biodeterioração é caracterizada pela ação de:

a) agentes químicos.
b) agentes físicos.
c) excesso de água.
d) sujeira acumulada.
e) fungos e bactérias.

13 - "Embora  tenha  efeitos  bastante  conhecidos  (inclusive  fazendo  ruir  construções  aparentemente  vigorosas),  o  processo  de 
biodeterioração ainda não foi suficientemente estudado."

 

A frase acima foi reescrita mantendo o sentido original na alternativa:

a) O processo de biodeterioração ainda não foi suficientemente estudado, porque tem efeitos bastante conhecidos, como fazer 
ruir construções aparentemente vigorosas.

b) O processo de biodeterioração tem efeitos bastante conhecidos e faz ruir construções aparentemente vigorosas, portanto não 
foi suficientemente estudado. 

c) Com  efeitos  bastante  conhecidos  –  entre  os  quais  fazer  ruir  construções  aparentemente  vigorosas  –  o  processo  de 
biodeterioração, contudo, ainda não foi suficientemente estudado.

d) O processo de biodeterioração ainda não foi suficientemente estudado, mas tem efeitos bastante conhecidos e, no entanto, 
faz ruir construções aparentemente vigorosas. 

e) O  processo  de  biodeterioração  ainda  não  foi  suficientemente  estudado,  tem  efeitos  bastante  conhecidos  e  faz  ruir 
construções aparentemente vigorosas.

14 - Suponha que você iria enviar aos professores de um determinado curso as seguintes instruções:



“Solicitamos aos professores que registrem seus dados cadastrais no formulário em anexo até o dia 15 do próximo mês.”

Após  verificar  que  os  formulários  em questão  já  têm um registro  dos  dados  cadastrais,  você  deve  reformular  a 
instrução,  substituindo o verbo “registrar” por “conferir  e,  se necessário,  retificar”.  A  alteração do trecho foi  feita 
corretamente na alternativa:

a) conferirem e, se necessário, retificarem
b) conferem e, se necessário, retificam
c) conferiram e, se necessário, retificaram
d) confiram e, se necessário, retifiquem
e) conferissem e, se necessário, retificassem

15 - Indique a alternativa que NÃO apresenta problema de grafia.

a) A familia do doente foi chamada as pressas ao hospital.
b) A auto-estima é um fator relevante tanto para o sucesso profissional quanto para os relacionamentos do dia-a-dia.
c) Alguns medicamentos contêem substâncias que podem provocar reações alérgicas.
d) A empresa multada declarou que houve apenas um mau-entendido entre seus funcionários e os policiais.
e) Se não cuidar-mos de nossa alimentação, podemos ter problemas graves de saúde.

MATEMÁTICA

16 - Uma empresa  encomendou  a  duas  gráficas,  X  e  Y,  um lote  de  folhas  de  papel  timbrado,  sendo  que  a  gráfica  X 
confeccionou 60% do total e a gráfica Y o restante. Constatou-se que 1,5% das folhas entregues pela gráfica X e 0,5% 
das folhas entregues pela gráfica Y tinham defeito. Então, a porcentagem de folhas com defeito no lote todo foi de:

a) 3,2%
b) 2%
c) 1,1%
d) 1%
e) 0,9%

17 - Uma verba de R$ 2.700,00 foi repartida entre os departamentos A e B para despesas com material de consumo. Após o 
departamento A ter gastado 1/4 do que recebeu, o seu saldo ficou igual ao saldo que o departamento B tinha após 
gastar  2/5  do  que  recebeu.  Então,  a  razão  do  valor  que  coube  ao  departamento  A  para  o  valor  que  coube  ao 
departamento B é:

a) 2/3.
b) 3/4.
c) 3/5.
d) 4/5.
e) 5/7.

18 - O setor de recursos humanos de uma empresa está organizando um curso de capacitação dos funcionários. O curso 
constará  de 3 fases e,  devido à disponibilidade de salas  e  equipamentos,  na primeira fase  os  participantes  serão 
distribuídos em grupos de 4 pessoas, na segunda fase em grupos de 8 e na terceira fase em grupos de 6. Para que 
nenhum grupo fique incompleto em qualquer das fases, o número mínimo de participantes do curso é: 

a) 64.
b) 48.
c) 40.
d) 32.
e) 24.

19 - Um chefe de seção dispõe de R$ 372,00 para serem distribuídos como prêmio a 3 funcionários, A, B e C. Os valores que 
eles receberão são inversamente proporcionais aos números de faltas desses funcionários durante o último semestre, 
que foram, respectivamente, 2, 3 e 5. Considere as seguintes afirmativas a respeito das quantias que eles receberão.

I. Dentre os três, o funcionário C receberá a menor quantia.
II. O funcionário B receberá R$ 120,00.
III. O funcionário C receberá a metade do que receberá o funcionário A.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) Nenhuma das afirmativas é verdadeira.
e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

20 - Um grupo de funcionários vai viajar para participar de um congresso. Eles tiveram a idéia de fretar um ônibus no qual  



todos viajariam juntos e cada um pagaria o preço do fretamento dividido pelo número de pessoas. Ao pesquisar os 
preços, descobriram que uma empresa de turismo só aceitava grupos de 15 a 40 passageiros para cada ônibus, e 
calculava o preço (em reais) do fretamento do ônibus pela fórmula p(x) = – x2 + 70x + 50, onde x representa o número de 
passageiros. Considere as seguintes afirmações a respeito dos preços nessa empresa.

I. Se viajarem 40 pessoas, cada pessoa pagará mais de R$ 30,00.
II. Se viajarem 30 pessoas, o preço do fretamento será menor do que o preço correspondente a 40 pessoas.
III. Existe um número x de pessoas para o qual o preço do fretamento é igual a R$ 1.150,00.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

21 - Calcule a massa total de 30.000 folhas de papel em formato 20 cm por 20 cm, sabendo que a especificação de gramatura 
desse papel é 75 g/m2. 

a) 120 kg
b) 90 kg
c) 60 kg
d) 12 kg
e) 9 kg

22 - Se a soma de dois números é 14/3 e o produto é −5/3, então um dos números é:

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

23 - Se 5 máquinas funcionando 21 horas por dia produzem 720 peças em 6 dias, então o número de peças que 4 máquinas 
iguais às primeiras produzirão em 7 dias trabalhando 20 horas por dia é igual a

a) 600.
b) 640.
c) 680.
d) 720.
e) 760.

24 - Se um projétil espacial, a uma velocidade constante, gasta 1h 50min 20s para percorrer uma certa distância, então um 
outro projétil, com velocidade constante igual a quatro vezes a velocidade do primeiro, percorrerá a mesma distância 
em:

a) 24min 20s.
b) 25min 25s.
c) 26min 30s.
d) 27min 35s.
e) 28min 40s.

25 - Se 58,5 g de um produto químico custam R$ 76,05, então 4,5 g do mesmo produto custam:

a) R$ 5,65.
b) R$ 5,70.
c) R$ 5,75.
d) R$ 5,80.
e) R$ 5,85.

LEGISLAÇÃO

26 - Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dos direitos sociais que todo cidadão tem assegurado pela Constituição 
Federal.

a) Trabalho.
b) Segurança.
c) Previdência privada.
d) Educação.
e) Saúde.

27 - Paulo ingressou no serviço público em março de 1990 para exercer o cargo de assistente em administração. Em março 



de 2003, já com treze anos na condição de servidor público, após faltar ao serviço por mais de 60 (sessenta dias), é 
denunciado em processo administrativo disciplinar sumário para apuração de provável abandono de cargo. Para tanto, 
restou constituída Comissão processante, sendo que, na apuração dos fatos:

a) A Comissão processante deverá observar com rigor todas as fases do processo, assegurando sempre ao acusado o direito à 
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

b) A Comissão processante deverá levantar os dados funcionais do acusado e verificar se a chefia à qual ele está subordinado 
determinou o registro em seu assentamento funcional das sessenta faltas sem interrupção. Caso se confirmem as faltas, a 
Comissão determinará a demissão do servidor Paulo por justa causa, bastando para tanto o documento que consigna as 
faltas injustificadas.

c) O acusado apenas poderá prestar seu depoimento perante a Comissão processante se tiver como provar que a acusação de 
abandono do cargo que lhe está sendo imputada não é verdadeira, caso contrário não poderá se defender.

d) A Comissão processante não tem a obrigação de ouvir o depoimento do acusado e nem de eventuais testemunhas que ele 
apresente.

e) A Lei 8.112/90 não impõe prazo para que a Comissão realize a apuração dos fatos objeto do processo disciplinar.

28 - Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

1 - Composição do Congresso Nacional (   ) Supremo Tribunal Federal
2 - Edição de Medidas Provisórias (   ) Competência do Presidente da República
3 - Composição do Poder Executivo (   ) Câmara dos Deputados e Senado Federal
4 - Órgão máximo do Poder Judiciário (   ) Presidente da República e Ministros de Estado
5 - Órgãos da Justiça Federal (   ) Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 1, 2, 3, 4, 5
b) 5, 4, 1, 2, 3
c) 2, 1, 4, 3, 5
d) 4, 2, 1, 3, 5
e) 3, 2, 1, 5, 4

29 - Considere as afirmativas a seguir, relativas aos direitos e deveres do servidor público.

I. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor poderá eximir-se do cumprimento de 
seus deveres funcionais.

II. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, mesmo que por motivo justificado.
III. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com 

mudança de domicílio.
IV. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço por oito dias consecutivos em razão de casamento. 

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

30 - Acerca de cargos públicos, considere as seguintes afirmativas:

I. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento 
pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.

II. A idade mínima para investidura em cargo público é de vinte e um anos.
III. A investidura em cargo público ocorrerá com a entrada em exercício do servidor.
IV. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 

serviço público ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

INFORMÁTICA



31 - Apesar  da  contínua evolução da tecnologia  da  Memória  Principal  (dispositivo  de  Armazenamento  Primário),  não é 
possível o seu uso para armazenar todos os dados necessários (bases de dados, textos, planilhas, apresentações, entre 
outros).  Para  isso  existem  os  dispositivos  de  Armazenamento  Secundário.  Considere  as  afirmativas  abaixo  sobre 
dispositivos de Armazenamento Secundário.

I. Fazem parte dos dispositivos de Armazenamento Secundário: discos flexíveis, meios de armazenamento ótico (CD-
ROM), discos rígidos, fitas magnéticas, memória cache e memória flash.

II. Memória  cache é  um  dispositivo  de  memória  intermediário,  mas  não  se  caracteriza  como  dispositivo  de 
Armazenamento Secundário, pois, como a memória principal, não é volátil.

III. Todos os dispositivos de armazenamento de dados que permitem a gravação, permanência e recuperação desses 
dados são considerados dispositivos de Armazenamento Secundário, desde que tenham segurança contra acesso 
não autorizado.

IV. A natureza eletromecânica dos dispositivos de Armazenamento Secundário não afeta a velocidade de recuperação 
dos dados.

V. Um requisito indispensável a um dispositivo de Armazenamento Secundário é ser não-volátil.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas II e V são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.

32 - Quando pretendo acessar um sítio (site) na Internet, devo fornecer o endereço ao navegador. Uma das maneiras de 
fornecer o endereço é digitar a seqüência 'http://', seguida de:

a) access
b) html
c) www
d) open
e) xml

33 - A Internet é um mecanismo de transporte de dados através de meios digitais. Entre suas várias aplicações, existem a 
World Wide Web e o Correio Eletrônico. O uso dessas aplicações depende de programas com diversas finalidades e 
padrões de endereçamento e que têm uma nomenclatura bastante particular. Numere a coluna da direita com base na 
coluna da esquerda, levando em conta as finalidades e associações decorrentes desse uso.

1 - Netscape, Internet Explorer (   )  Arquivo anexo em correio eletrônico
2 - www.inf.ufpr.br (   )  Ferramentas de pesquisa
3 - atendimento@aaa.org.br (   )  Navegadores (browsers)
4 - Google, Excite, Altavista (   )  Sítio (site)
5 - attachment (   )  Correio eletrônico, e-mail

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo.

a) 1, 2, 3, 4, 5
b) 5, 4, 3, 2, 1
c) 5, 4, 1, 2, 3
d) 4, 1, 2, 3, 5
e) 1, 5, 4, 2, 3

34 - Os dispositivos de entrada de dados são aqueles que permitem ao utilizador do computador introduzir dados para 
armazenamento ou para interagir com algum programa ou sistema. Considere as alternativas abaixo sobre dispositivos 
de entrada de dados.

I. Existem  alguns  dispositivos  que  servem  exclusivamente  para  entrada  de  dados.  O  teclado  e  o  mouse  são 
dispositivos que pertencem a esse grupo.

II. Um leitor de CD-ROM somente pode ser considerado de entrada de dados se estiver sendo usado para transferência 
de arquivos e não para reprodução de músicas.

III. Um dispositivo de leitura de código de barras (como os atualmente utilizados em caixas de supermercados) é um 
dispositivo de entrada de dados.

IV. O uso de um dispositivo de digitalização de imagens (scanner) somente pode ser considerado de entrada de dados 
no caso de reprodução de textos ou documentos e após a decodificação dos dados nele contidos.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

35 - O  conjunto  de  instruções  (sistemas  e  programas)  que  fazem  um  computador  funcionar  é  denominado  software. 
Considere as afirmativas abaixo a respeito de software.



I. Sistema operacional,  utilitários de gerenciamento de arquivos e antivírus pertencem à categoria de  software de 
sistemas.

II. Os dispositivos especiais para jogos eletrônicos (joystick,  por exemplo),  por estarem diretamente vinculados ao 
software, são incluídos na categoria de software de lazer.

III. Processadores de textos, planilhas eletrônicas, sistemas de gestão de recursos humanos e agendas eletrônicas 
pertencem à categoria de software aplicativo.

IV. Um sistema de  informações  já  implementado,  mesmo  não  estando  implantado,  é  enquadrado  na  categoria  de 
software aplicativo.

V. A exibição de uma fotografia digital em um monitor de computador é possível mesmo que não haja um  software 
adequado a essa função.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.



REDAÇÃO

INSTRUÇÕES 

• Observe que a prova de redação é constituída de 3 (três) questões. 

• Estruture as respostas de modo que elas preencham no máximo 10 (dez) linhas plenas, considerando-se letra de tamanho 
normal. Observe apenas o espaçamento que indica início de parágrafo.

• Escreva em português padrão contemporâneo, usando a prosa como forma de expressão. 

• Verifique, na folha de Redação - Versão Definitiva, se o número impresso corresponde ao da sua inscrição. Comunique ao 
Aplicador de Prova qualquer irregularidade.

• Observe a numeração das questões nos espaços destinados à versão definitiva das respostas. Comece a responder às 
questões na primeira linha. Não coloque título nas respostas das questões.

• Use caneta esferográfica com tinta azul-escura ou preta para transcrever as respostas das questões para a folha de 
Redação - Versão Definitiva. Evite rasuras.

• O preenchimento da folha de Redação - Versão Definitiva deverá ser feito dentro do tempo previsto para esta prova.

QUESTÃO 1

Suponha que você seja o secretário de uma empresa de publicidade e precise redigir uma declaração solicitada por um ex-
estagiário da empresa. Em 10 linhas, no máximo, redija somente o corpo dessa declaração (ignore aberturas e fechamentos 
de praxe), utilizando-se das informações listadas abaixo.

Nome do solicitante: Daniel Matos de Sousa
Setor em que estagiou: divisão de pessoal da empresa
Data de início do estágio: janeiro de 2002
Data final: outubro de 2003
Trabalhos que desenvolveu: cadastro de pessoal, digitação de fichas, redação de expedientes, serviço de banco.
Características do estagiário: assíduo, responsável, bom digitador, bom redator.

QUESTÃO 1 - RASCUNHO

QUESTÃO 2



                   Revista Veja, 27 de agosto de 2003.

Utilizando no máximo 10 linhas, escreva uma carta às nossas autoridades, argumentando sobre a necessidade de investir-se 
mais na  educação brasileira.  Entre os  argumentos que escolher,  você deverá  usar  informações do quadro acima para 
abordar a precariedade de condições da educação no Brasil. A comparação com os EUA é opção sua.
Obs: A carta não deverá ter abertura nem encerramento. Coloque, no espaço destinado, apenas o seu desenvolvimento. 
Lembre-se de que você não pode se identificar.

QUESTÃO 2 – RASCUNHO

QUESTÃO 3



Faça um resumo de até 10 linhas do texto abaixo.

Cotas para negros na universidade

Quando cheguei à Universidade de Cambridge, na Inglaterra, pela primeira vez, em 1976, fazia pouco tempo que vários dos 
mais importantes “colleges” haviam começado a receber mulheres. Fundada em 1200, a provavelmente mais importante universidade 
do mundo mantivera-se como reduto masculino. Dois “colleges” femininos só foram estabelecidos tardiamente.

A mudança recente e radical era uma medida prática, que um amigo resumiu com alguma ironia. A universidade constatou 
que metade do gênero humano é constituída de mulheres e que as mulheres são tão inteligentes quanto os homens. Cambridge, ao 
excluir as mulheres, privava-se de metade das inteligências que poderia recrutar. Os “colleges” de Cambridge medem seu prestígio, 
sobretudo, pelos êxitos científicos e pelo número de Prêmios Nobel que têm. Só um deles, o Trinity, tem mais Prêmios Nobel que a 
Itália.

Creio que essa história ajuda a compreender o que de fato interessa. Seria um equívoco se a adoção de cotas para negros 
nas universidades brasileiras tivesse por objetivo apenas resolver uma injustiça histórica. A universidade não é boa para isso, até 
porque essa não é sua função. De nada adianta adotar o regime de cotas na universidade, se a escola elementar e a escola média 
continuarem na indigência em que se encontram. A decadente qualidade de ensino nesses níveis de escolarização é que constitui 
uma das principais fábricas de injustiça social neste país, e não só de injustiça racial. A porta dos fundos não fará justiça a ninguém.

Os alunos que são barrados no vestibular não o são por sua raça. Eles o são, negros ou brancos, porque não atingem o nível  
mínimo e básico de conhecimento para ingressar na universidade. Seu destino é decidido na precária escolaridade prévia que os 
inabilita para seguir adiante. A escola deficiente é apenas o reflexo de muitas outras injustiças próprias de um país em que ainda há 
trabalho escravo. A crônica degradação geral das condições de vida de grande parcela da população não será corrigida com o regime 
de cotas. A cota não supre o saber inexistente e necessário para seguir um bom curso universitário.

Certamente é justa a demanda dos afrodescendentes – que vem sendo feita, no geral, por quem não é afrodescendente. A 
fórmula, porém, copiada do modelo americano, não só não resolve essa injustiça, como cria outras, como se viu em vestibular no Rio 
de Janeiro. A universidade deve ser pensada em termos universais. Ela se torna pobre por não abrigar talentosas vítimas da injustiça 
social de todas as condições sociais; e esse é o verdadeiro problema.

(Texto adaptado de: MARTINS, José de Souza. Folha de S. Paulo. 25 maio 2003.)

QUESTÃO 3 – RASCUNHO


