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. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Clichês: a palavra como objeto
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Um caso de amor e ódio. A maioria dos estudiosos
evita os clichês como o diabo foge da cruz, mas as frases
feitas dão o tom do uso da língua. Apesar de serem
verdadeiras pedras no sapato dos linguistas, chavões são uma
faca de dois gumes para quem trabalha com a linguagem.
O parágrafo anterior, repleto de clichês, exemplifica
a dualidade mantida pelos chavões na linguagem: são
exemplos de banalidade e barreiras para a originalidade, ao
mesmo tempo em que representam uma maneira fácil de se
fazer entender e de assegurar a legibilidade dos enunciados.
Clichês são expressões tão utilizadas e repetidas que
se desgastaram e se afastaram de seu significado original.
Essa espécie de “preguiça linguística”, que poupa esforços,
inibe a reflexão e multiplica a passividade entre interlocutor
e receptor, permeia todos os níveis da linguagem.
Ao se usarem clichês como muletas do discurso, o
texto certamente flui com facilidade — mas a linguagem
empobrece.

Considere que a carta que se segue tenha sido dirigida ao
presidente da República.
Senhor Presidente
Permita-me que lhe escreva esta carta.
Sei que não tem tempo para a ler, mas quero acreditar que
alguém lhe dará conhecimento dela.
Senhor Presidente: a nossa terra já exportou escravos, ouro,
marfim, madeira, tanta coisa! Como sabe, escrevi nos manuais
de História de Moçambique, nos anos 80, como tudo isso se
passou. Agora, Presidente, parece que estamos regressando
aos séculos da pilhagem.
As nossas florestas estão sendo dilapidadas. E floresta,
Presidente, é raiz, floresta é o conjunto das nossas raízes, desta
terra amada, mas desta terra cada vez mais desmatada.
Presidente: corremos o risco de perdermos as raízes.
Permita-me sugerir-lhe uma coisa: a nomeação imediata de uma
comissão de inquérito dirigida pelo decano dos nossos
cientistas, Professor Engenheiro Carmo Vaz.
E é tudo, Presidente.
A luta continua.
Carlos Serra

Centro de Estudos Africanos

Tatiana Napoli. In: Revista Língua Portuguesa, edição 17.
São Paulo: Escala Educacional, 2009, p. 49 (com adaptações).

Considerando os aspectos gramaticais, as estruturas linguísticas,
as ideias e os sentidos do texto acima, julgue os itens seguintes.
1

No segundo período do texto, a forma verbal “evita” (R.2),
empregada no singular, poderia ser substituída pela forma
flexionada no plural, evitam, caso em que concordaria com
“estudiosos” (R.1), sem que houvesse prejuízo gramatical
para o período.

2

No trecho “dão o tom do uso” (R.3), a troca da preposição de
pela preposição para, na reescritura dão o tom para uso,
incorre em erro gramatical.

3

No segundo parágrafo do texto, há argumentos que
confirmam e explicitam a ideia expressa no trecho “chavões
são uma faca de dois gumes para quem trabalha com a
linguagem” (R.4-5).

4

5

6

As palavras “tão” (R.11) e “todos” (R.15), determinantes de
“utilizadas” (R.11) e “níveis” (R.15) respectivamente,
pertencem à mesma classe gramatical.

Internet: <oficinadesociologia.blogspot.com> (com adaptações).

Com base no documento acima apresentado e considerando as
normas relativas à redação de correspondências oficiais, julgue
os seguintes itens.
9

Uma vez que o texto em questão foi dirigido a uma
autoridade, deveria ter sido escrito com rigor formal e
impessoalidade.

10

Para atender às normas estabelecidas para esse tipo de
correspondência, o pronome de tratamento adequado ao
vocativo deveria ser “Excelentíssimo Senhor Presidente da
República”.

11

Para atender às formalidades exigidas nesse tipo de
comunicação, o fecho da carta, com que se finaliza o texto
e se saúda o destinatário, deveria ser Atenciosamente.

Com relação à redação de correspondências oficiais, julgue os
itens subsequentes.
12

O primeiro período do terceiro parágrafo do texto poderia ser
reescrito, sem incorreção gramatical, da seguinte forma:
Clichês são fórmulas tão utilizadas e repetidas que foram
desgastadas e afastadas de seu sentido primário.

O ofício é um tipo de correspondência utilizada somente
para a comunicação entre os órgãos da administração
pública.

13

O trecho “Ao se usarem clichês como muletas do discurso”
(R.16) tem sentido equivalente a Quando clichês são usados
como muletas do discurso.

Em correspondências oficiais, para imprimir clareza à
comunicação, é recomendável o uso de recursos gráficos
como negrito e sublinha em trechos do texto referentes ao
assunto tratado.

14

No caso de submeterem à consideração do presidente da
República um projeto de ato normativo, ministros de Estado
devem expedir um documento oficial denominado exposição
de motivos.

15

A ata é um instrumento que registra os fatos e as
deliberações de uma reunião, sessão ou assembleia. Esse
documento deve ser assinado por todos os presentes ao
encontro, sem exceção à regra.

7

O travessão (R.17), que antecede uma ideia de oposição ao
que se afirma no último parágrafo, poderia ser substituído
por ponto e vírgula, mantendo-se a correção gramatical.

8

Infere-se da leitura do texto que a autora é favorável ao uso
de clichês e chavões e que ela os considera um recurso
informal de linguagem.
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O sistema operacional Linux começou a ser desenvolvido pelo
finlandês Linus Torvalds, em 1991. Desde o início, o código-fonte
do Linux está disponível gratuitamente na Internet, o que permitiu
o seu aperfeiçoamento por meio da colaboração de usuários do
mundo inteiro. Em relação ao Linux, julgue os itens que se
seguem.
16

No Linux, a execução do comando shutdown !r +10 faz
o sistema ser reiniciado após 10 minutos.
17 O sistema operacional Linux disponibiliza o editor de texto
vi, que pode ser usado, por exemplo, para a edição de
arquivos de configuração.
18 O interpretador de comandos do Linux permite definir uma
sequência de comandos a serem executados, de forma que a
saída de um comando seja usada como a entrada do próximo.
Para que isso ocorra, os comandos devem ser conectados por
meio do caracter &, por exemplo: comando1 & comando2.
O Microsoft Windows XP é um sistema operacional multitarefa
preemptivo de 32/64 bits. Os principais objetivos do Windows XP
são segurança, confiabilidade, facilidade de uso, compatibilidade
com aplicações Windows e POSIX, alto desempenho,
extensibilidade, portabilidade e suporte internacional. Em relação
ao Windows XP, julgue os itens subsequentes.
A cópia backup é usada pelo sistema operacional com
o objetivo de garantir a restauração da informação.
O Windows XP permite realizar backup incremental, no qual
somente são copiados, entre os arquivos selecionados, os
arquivos modificados no dia corrente.
20 A Lixeira do Windows é um local usado para armazenar
temporariamente os arquivos ou pastas excluídos do disco
rígido; a exclusão de itens de uma unidade de rede é
permanente, ou seja, esses itens não são enviados para a
Lixeira.
21 O aplicativo Windows Explorer, que pode ser executado a
partir do menu Iniciar, permite acessar a pasta Meus
Documentos por meio do caminho C:\Documents and
Settings\Meus documentos.
19

A fase decisiva de um campeonato de futebol terá a participação
de quatro clubes, que estão associados a quatro cores diferentes
— vermelho, azul, verde e branco — e a quatro animais
diferentes — leão, águia, dragão e galo — como mascotes.
Os clubes finalistas são: Barreiras, Tupã, Cocal e Vila. Sabe-se
também que
I a cor do Barreiras não é o verde, mas o seu mascote é o
galo;
II a cor do Vila é o branco, mas o leão não é o seu mascote;
III o mascote do Cocal é o dragão, mas sua cor não é o azul;
IV o clube que tem o leão como mascote tem cor azul.
Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.
26

O mascote do Vila é a águia.
27 A cor do Cocal é o vermelho.
28 No jogo entre o Tupã e o Vila, as cores predominantes no
estádio serão o verde e o branco.
A diretoria de uma empresa deverá ser formada por três pessoas
diferentes: o presidente, o vice-presidente e um secretário, que
serão escolhidos a partir de uma lista composta por 7 nomes
diferentes. Acerca dessa composição, julgue os itens
subsequentes.
29

Há 210 maneiras diferentes de se compor a diretoria.
30 Após decidido o nome da pessoa que ocupará a presidência,
haverá 42 maneiras diferentes de se compor a diretoria.
RASCUNHO

A Internet é formada por inúmeros usuários com interesses
diversos; por outro lado, as intranets são criadas em função de
necessidades e objetivos comuns. Com relação à segurança da
Internet e da intranet, julgue os itens a seguir.
Firewall é um programa que tem por objetivos proteger uma
rede de computadores contra acessos e tráfego indesejados,
proteger serviços e bloquear a passagem de conexões
indesejáveis, como, por exemplo, as vindas da Internet com
o objetivo de acessar indevidamente dados corporativos ou
pessoais.
23 Cookies são pequenos arquivos de texto usados para gravar
as configurações de segurança criadas para determinado
ambiente de rede, incluindo todas as proteções habilitadas
para acesso do Internet Explorer.
24 Um URL (uniform resource locator) é usado na Internet para
designar a localização de um objeto. Nas intranets, que são
redes corporativas, a localização de um objeto é dada por um
LRL (local resource locator).
25 Cavalo de troia é um programa executável que objetiva
realizar a função maliciosa de se autorreplicar, ou seja, criar
cópias de si mesmo, de um computador para outro, podendo
ocupar totalmente a memória de um computador.
22
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES
Com relação à Lei n.º 8.112/1990, julgue os itens a seguir.
31

Ter a nacionalidade brasileira não é um dos requisitos
básicos para a investidura em cargo público.

32

Com relação à Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto
Central, julgue os seguintes itens.
46

Pessoas portadoras de deficiência física não podem

Essa APA, localizada no DF e no estado de Goiás, tem por
finalidade proteger os mananciais e regular o uso dos

concorrer a cargo público.

recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso

33

A investidura em cargo público ocorre com a posse.

racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio

34

A promoção, a reintegração e a recondução estão entre as

ambiental e cultural da região.

formas de provimento de cargo público.
35

O concurso público tem prazo de validade de até dois anos,

47

Segundo o respectivo memorial descritivo, a APA em
questão começa na interseção da linha divisória sul do DF

prorrogável apenas uma vez por igual período.

com o rio Descoberto, ponto extremo sudoeste da divisa do
Acerca do regime jurídico dos servidores do Governo do Distrito

DF com Goiás.

Federal (GDF), julgue os próximos itens.
36

O servidor do GDF não tem direito a gratificação natalina.

37

Por ocasião das férias, é pago ao servidor um adicional

38

Quanto à política ambiental do DF, julgue os itens de 48 a 54.
48

correspondente a um terço da remuneração do período das

à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas sociais e

férias.

econômicas não prejudiciais ao meio ambiente, quanto a

O servidor pode acumular, no máximo, dois períodos de

utilização adequada do espaço territorial e dos recursos

férias.
39

hídricos para fins urbanos e rurais, mediante criteriosa

Não se concede licença ao servidor para o exercício de

definição de uso e ocupação, normas de projetos,

atividade política.
40

Encontram-se entre seus objetivos tanto o estímulo cultural

implantação, construção e técnicas ecológicas de manejo,

O servidor pode, no interesse da administração, após

conservação e preservação, bem como de tratamento e

cinco anos de efetivo exercício, afastar-se do exercício do

disposição final de resíduos e efluentes de qualquer natureza.

cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional.

49

estabelecidas por meio de mecanismos de controle,

A respeito da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), julgue os

fiscalização, vigilância e proteção ambiental e serão

itens subsequentes.
41

aplicadas nas áreas de desenvolvimento urbano e política
O Distrito Federal (DF) acumula as competências

habitacional, saúde pública e planejamento familiar, bem

legislativas reservadas aos estados e municípios.
42

As diretrizes da política distrital de meio ambiente são

como no saneamento básico e domiciliar, no transporte
Compete ao DF, concorrentemente com a União, legislar

rodoviário e na gestão integrada da bioprospecção.

acerca da responsabilidade por danos ao meio ambiente.
Ainda de acordo com a LODF, julgue os itens que se seguem.

50

A política ambiental do DF deve ser consubstanciada na
forma de um plano setorial, em que os diversos programas e

43

Terras públicas que sejam consideradas de interesse para

respectivos projetos e atividades serão escalonados de forma

a proteção ambiental não poderão, a qualquer título, ser

contínua dentro do planejamento plurianual.

transferidas a particulares.
44

45

É proibida no DF a atividade de produção de carvão vegetal

51

Cabe ao DF, no exercício de suas competências

para fins industriais.

constitucionais e legais relacionadas ao meio ambiente,

O DF pode estabelecer tributação das atividades que utilizem

planejar e desenvolver ações de promoção, proteção,

recursos ambientais e impliquem considerável degradação

conservação,

ambiental.

reparação, vigilância e melhoria da qualidade ambiental.

preservação,

recuperação,

restauração,
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52

53

No caso da utilização de recursos naturais, tais como

57

Nascente ou olho d’água é o local onde a água subterrânea

cascalheiras, areias, pedreiras e calcário, a Secretaria de

aflora naturalmente, ainda que de forma intermitente. Vereda

Fazenda exigirá o depósito prévio da caução, com o objetivo

é o espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou

de garantir a recuperação das áreas exploradas.

cabeceiras de cursos d’água, onde há ocorrência de solos

Em todas as análises que envolvam projetos de uso,

hidromórficos, caracterizados predominantemente por

ocupação e parcelamento do solo, o Instituto do Meio

renques de buritis do brejo e outras formas de vegetação

Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal –

típica. Morro é a elevação do terreno com cota do topo em

Brasília

Ambiental

(IBRAM),

no

âmbito

de

sua

relação à base entre 50 m e 300 m, e encostas com

competência, deverá manifestar-se, necessariamente, sobre

declividade superior a 30% — aproximadamente 17o — na

os usos propostos, a densidade da ocupação, o desenho do

linha de maior declividade.

assentamento e a acessibilidade, bem como sobre a proteção
do solo, das águas superficiais, subterrâneas, fluentes,

No que se refere à Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA),

emergentes e reservadas, dos recursos faunísticos e edáficos,

julgue o item que se segue.

dos índices de precipitação pluviométrica e de ressonância
climatológica.
54

58

Com o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a
qualidade ambiental propícia à vida e de assegurar, no país,

É vedado o lançamento, no meio ambiente, de qualquer
forma de matéria, energia, substância ou mistura de

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos

substância que possa torná-lo impróprio, nocivo, incômodo

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade

ou ofensivo à saúde, inconveniente, inoportuno ou incômodo

da vida humana, a PNMA deverá atender, entre outros, os

ao bem-estar público, ou ainda danoso aos materiais,

princípios de planejamento e fiscalização de uso dos

prejudicial ao uso, gozo e segurança da propriedade, bem

recursos ambientais e do controle e zoneamento das

como ao funcionamento normal das atividades da

atividades potencial ou efetivamente poluidoras.

coletividade.
Acerca da Lei dos Crimes Ambientais, julgue o seguinte item.
Com relação à intervenção ou supressão de vegetação nas áreas
de proteção permanente (APPs), julgue o item a seguir.
55

59

são aplicáveis às pessoas jurídicas as penas restritivas de

O órgão ambiental competente poderá, mediante decisão

direito, como a suspensão parcial ou total de atividades; a

motivada, substituir a exigência de apresentação de estudo
de impacto ambiental (EIA) e relatório de impacto sobre o

interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;

meio ambiente (RIMA) pela apresentação de outros estudos

a proibição de contratar com o poder público, bem como de

ambientais previstos em legislação, no caso de atividade de

dele obter subsídios, subvenções ou doações.

extração de substâncias minerais radioativas termoativadas.
Acerca das definições referentes às APPs, julgue os itens 56 e 57.
56

Além das multas e da prestação de serviços à comunidade,

Para a delimitação de uma APP, considera-se área urbana
consolidada aquela que dispõe de recolhimento e tratamento
de resíduos sólidos urbanos; rede de esgoto e rede de
abastecimento de água; malha viária com canalização de
águas pluviais; distribuição de energia elétrica e iluminação
pública; densidade demográfica de, no mínimo, dois mil

Quanto à estrutura organizacional do IBRAM, julgue o
próximo item.
60

Entre outras atribuições, compete à Secretaria-Executiva dos
Órgãos Colegiados, unidade diretamente subordinada à
Secretaria-Geral, instruir processos e encaminhá-los ao
presidente do órgão colegiado e aos seus membros, bem
como remeter matérias às câmaras técnicas, promover

habitantes por km2; plano diretor e projeto de integração

convocações, elaborar relatórios das atividades dos

regional.

colegiados, decisões, degravações e atas.
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