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Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde 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.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Texto para as questões 1 e 2
1
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QUESTÃO 3

Único bioma de ocorrência exclusiva no Brasil, que já
ocupou 10% do território nacional, a caatinga experimenta um
processo acelerado de desmatamento — que pode significar a
desertificação do semiárido nordestino. Com 510 espécies de
aves e 148 de mamíferos, a caatinga padece da ausência de
uma política clara de conservação que estanque o processo de
desflorestamento e ajude a impedir a formação de um deserto
em pleno Nordeste, ameaça concreta diante do aquecimento
global do clima no planeta. Quase dois terços da área sob risco
de desertificação no Brasil estão na caatinga, que já teve, a
exemplo do cerrado, aproximadamente metade de sua extensão,
que é de 826.000 km², destruída.
Jornal do Commercio (PE), 16/3/2010 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção correspondente ao tipo textual predominante no
texto.
A narrativo
B descritivo
C dissertativo
D dialógico
E persuasivo

Para preservar a caatinga, será preciso mais do que
fiscalização — sempre de difícil execução no país — ou mais do
que a declaração de boas intenções. Um dos caminhos viáveis
parece ser seguir a fórmula adotada na Amazônia, que possui 20%
de seu território protegidos por lei. Na caatinga, esse percentual é
de apenas 7%. A promessa do governo federal de utilizar metade do
Fundo de Mudanças Climáticas para a recuperação do bioma e a
perspectiva de criação de um Fundo Caatinga pelo Banco do
Nordeste são notícias importantes, porém devem ultrapassar logo
a fase dos discursos. A caatinga brasileira não tem mais tempo a
perder.
Idem, ibidem (com adaptações).

Assinale a opção que está de acordo com as ideias do texto acima.
A A fiscalização é dispensável no processo de preservação da
caatinga.
B Uma das soluções para o desmatamento da caatinga seria
ampliar a área protegida por lei.
C O país tem larga experiência na fiscalização eficaz e bemsucedida contra o desmatamento.
D Já está em pleno funcionamento o Fundo Caatinga, criado no
Banco do Nordeste.
E O governo federal já utilizou mais da metade do Fundo de
Mudanças Climáticas para proteger a caatinga.
QUESTÃO 4
1

QUESTÃO 2

Em relação às estruturas linguísticas empregadas no texto, assinale
a opção correta.
A O trecho “que já ocupou 10% do território nacional” (R.1-2)
está entre vírgulas porque tem natureza restritiva.
B Prejudica-se a correção gramatical ao se substituir o travessão,
na linha 3, por vírgula.
C A forma verbal “estanque” (R.6) foi empregada no presente do
indicativo, porque o período em que se insere apresenta
informação acerca de fato que ocorre na atualidade.
D Preserva-se a correção gramatical do período substituindo-se
a forma verbal “estão” (R.10) pelo singular está.
E O segmento “que é de 826.000 km²” (R.12) está entre vírgulas
porque é um aposto.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo
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Como o enfrentamento do problema do aquecimento
global exige a atuação conjunta de dezenas de nações, as
perspectivas para a próxima cúpula do clima, prevista para
dezembro, no México, vão-se tornando mais desanimadoras.
Mas a questão climática, para ser enfrentada de modo
satisfatório, precisa menos de crenças otimistas ou pessimistas
e mais de análises objetivas das transformações da atmosfera.
É com apoio científico capaz de embasar as decisões sensatas
dos governos que se caminhará rumo a necessária reorientação
da economia global.
Idem, ibidem (com adaptações).

No texto acima, cabe o emprego correto do acento grave no trecho
A
B
C
D
E

“a atuação” (R.2).
“as perspectivas” (R.2-3).
“a questão” (R.5).
“as decisões” (R.8).
“a necessária” (R.9).
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QUESTÃO 5
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QUESTÃO 7

No primeiro balanço resultante do monitoramento por
satélite, foi detectado o sumiço, entre 2002 e 2008, de uma área
da caatinga com três vezes o tamanho do Distrito Federal —
pouco mais de 16.500 km². O ritmo é semelhante ao do
desmatamento da Amazônia, com consequências graves, já
que, nesse passo, a caatinga, cinco vezes menor, será
consumida muito mais rapidamente. Por ano, a vegetação
equivalente a duas cidades de São Paulo, a maior do Brasil,
some do mapa, atirando 25 milhões de toneladas de carbono na
atmosfera — e apertando ainda mais o ciclo do aquecimento
global. De acordo com as previsões sombrias baseadas nesses
números, o aumento da temperatura levará à redução das
chuvas e ao êxodo populacional, em direção aos centros
urbanos. Se nada for feito para conter o processo, a
vulnerabilidade da caatinga ameaça prejudicar a recuperação
da economia nordestina verificada nos últimos anos.
Idem, ibidem (com adaptações).

A coerência, a correção gramatical e o sentido original do texto
acima serão mantidos caso se substitua o trecho
A “foi detectado” (R.2) por detectaram-se.
B “ao do desmatamento” (R.4-5) por ao lento desmatamento.
C “já que, nesse passo,” (R.5-6) por conquanto nessa
velocidade.
D “De acordo com as” (R.11) por Conforme as.
E “Se nada” (R.14) por Caso nada.

As opções abaixo apresentam trechos, sucessivos e adaptados, de
um texto publicado no jornal Estado de Minas de 15/3/2010.
Assinale a opção em que o trecho está gramaticalmente correto.
A Reconhecer e fazerem valer os direitos do consumidor é tarefa
que certamente cabe a todos os envolvidos, mas não há como
implementar-lhe sem que o Estado cumpra seu papel de
estabelecer marcos legais e cuidar de fiscalizar sua aplicação.
B Não foi à toa que, na meca do liberalismo, coube ao governo
central dos EUA à iniciativa de promulgarem os quatros
direitos fundamentais do consumidor: informação, segurança,
escolha e participação.
C No Brasil, a lei que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor fará 20 anos em 11 de setembro e são um dos
maiores sucessos de aceitação populares.
D Ela animou o surgimento de combativas organizações civis e,
desde então, o brasileiro médio aprendeu a observar a data de
validade dos produtos, a veracidade das informações da
embalagem e, principalmente, a reclamar de defeitos, atrasos
na entrega e atendimento inadequado.
E Não faltou, o apoio da mídia. A verdade é que, sem vigilância,
execração pública e punição exemplar vai haver, sempre
alguém tentando fazer o consumidor de vítima.
QUESTÃO 8
1

QUESTÃO 6
4
1
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Ao lado de avanços nas relações trabalhistas — como
a participação nos resultados e o investimento das empresas
mais modernas na qualidade de vida de seu pessoal —, jogar
limpo com o consumidor vem-se tornando uma preocupação
cada vez mais marcante das corporações bem-sucedidas. Longe
da troglodita noção de esperteza que ainda caracteriza certos
empresários iludidos com as vantagens do imediatismo, é
crescente o número dos gestores que já percebem o consumidor
como alguém a ser respeitado em troca da fidelidade. Ao
construir uma reputação elevada para seu negócio, esses
agentes econômicos acabam ajudando as sociedades a se
afastarem do capitalismo selvagem.
Estado de Minas, 15/3/2010 (com adaptações).

Com relação ao texto acima, assinale a opção que apresenta um
trecho inadequado ao uso em correspondências oficiais.
A
B
C
D
E

“avanços nas relações trabalhistas” (R.1)
“investimento das empresas mais modernas” (R.2-3)
“jogar limpo com o consumidor” (R.3-4)
“é crescente o número dos gestores” (R.7-8)
“ser respeitado em troca da fidelidade” (R.9)

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo
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As campanhas publicitárias não estão dando o
resultado esperado, ou não são eficazes para que as pessoas
atendam aos apelos de prevenção. O fato é que começamos
o ano com mais vítimas da dengue do que em 2009 — até a
segunda semana de fevereiro, o número registrado foi mais que
o dobro do registrado no mesmo período no ano passado.
Foram mais de 108 mil casos da doença, com 21 mortes. Tudo
indica que teremos uma epidemia de largo espectro este ano,
com muitas internações em diversos pontos do território
nacional.
Jornal do Commercio (PE), 15/3/2010 (com adaptações).

No trecho, o emprego de verbos na primeira pessoa do plural, em
“começamos” (R.3) e “teremos” (R.8), tem a função de
A inserir o autor e os leitores como participantes dos fatos
focalizados pelas informações do texto.
B conferir ao texto um tom de modéstia por parte do autor, que
não quer chamar a atenção para si.
C revelar que o texto é escrito por mais de um autor, que são
colaboradores de outras áreas.
D identificar o poder público, os dirigentes da área da saúde,
como autores do texto.
E reforçar a ideia de que a publicação é produzida coletivamente,
por vários jornalistas.
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 11

As opções que se seguem apresentam trechos adaptados de um
texto publicado no Jornal do Commercio (PE) de 15/3/2010.
Assinale a opção em que o trecho adaptado apresenta grafia correta.

As opções abaixo apresentam trechos, sucessivos e adaptados, de
texto publicado no Correio Braziliense de 14/3/2010. Assinale a
opção em que o trecho está gramaticalmente correto.

A A ampla maioria dos mosquitos desenvolve-se nos rescipientes
de água parada localizados dentro dos quintais dos domicílios,
e por isso o discurso oficial repete o mantra de que o cidadão
precisa acordar para o perigo, fazendo a sua parte para
previnir o surto.

A É preciso considerar como nacional, a riqueza do pré-sal,
camada a mais de 300 km da costa brasileira que não pode ser
reinvindicada exclusivamente por esse ou aquele estado, com
o argumento de que é o produtor.
B Trata-se, indubitavelmente de patrimônio de todos os
brasileiros, há ser explorado em regime de partilha, não de
concessão, com os poços sob a propriedade da União. É justo
que para a nova fortuna haja novas regras.
C E é imprescindível que elas garantam a melhor gestão, com
transparência e total retorno a nação. Importante é que o
Congresso apresente a nação modelo capaz de trazer das
profundezas do oceano para a casa de cada brasileiro as
riquezas recém-descobertas.
D É para melhorar a educação e a saúde, reduzir às desigualdades
e propiciar os avanços tecnológicos e a infraestrutura que deve
servir as imensas reservas de petróleo capazes de, bem
exploradas, levar o Brasil ao Primeiro Mundo.
E O futuro está próximo, mas há uma porta a ser ultrapassada, e
a chave para abri-la é um marco regulatório para exploração do
petróleo da camada pré-sal escrito pelos parlamentares
brasileiros.

B No entanto, não se podem deixar em segundo plano,
principalmente nas áreas mais pobres, os terrenos e
logradouros abandonados repletos de criatórios do mosquito da
dengue. As residências e construções abandonadas devem ser
vistoriadas regularmente.
C A responsabilidade pela saúde pública, em última instânscia,
é dos governantes, e não do cidadão. É para isso que existem
autoridades eleitas pelo povo.
D O Brasil é vunerável à ação do mosquito da dengue por uma
razão simples: a precaridade das condições de vida, nos locais
em que predomina o acúmulo de lixo, somada às deficiências
na educação, são o cenário ideal para a multiplicação do
inseto.
E Neste cenário favorável à epidemia, será preciso mais do que
campanhas informativas para debelar o risco, já vislumbrado,
de caus generalisado. Os postos e hospitais da rede pública e
privada não têm capacidade para dar conta da demanda em
momentos de crise epidemiológica.
QUESTÃO 10
1

4

7

A pesquisa para o desenvolvimento da vacina contra
a dengue têm gerado grande expectativa. Enquanto a vacina
não vem, a mistura de calor e chuva com desleixo e omissão —
daqueles que representam a coletividade — eleva o temor da
epidemia, sobretudo de sua forma letal, com febre hemorrágica.
É preciso agir logo. Iniciativas como a ovitrampa, armadilha
que atrai as fêmeas e utiliza larvicida biológico, em Caruaru,
poderiam ser adotadas em outras cidades. O custo de cada
armadilha é de apenas R$ 0,50.
Idem, ibidem (com adaptações).

Considerando que, no texto acima, foi introduzido um erro
gramatical, assinale a opção que identifica esse erro.
A o acento circunflexo da forma verbal “têm” (R.2)
B a vírgula logo após “vem” (R.3)
C a grafia de “desleixo” (R.3)
D o travessão logo após “coletividade” (R.4)
E o zero após o “5”, em “0,50” (R.9)
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

QUESTÃO 12

Clima favorável, investimentos em insumos e máquinas e
otimismo do agricultor com as perspectivas do mercado externo são
os fatores que explicam os seguidos aumentos das estimativas da
safra de grãos que está sendo colhida no país. As mais recentes, que
acabam de ser divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e pela Companhia Nacional de Abastecimento,
embora com pequenas discrepâncias decorrentes do uso de
metodologias diferentes, indicam que, com 143,5 milhões de
toneladas, esta pode ser a segunda maior safra da história. O
ministro da Agricultura acredita que as próximas projeções podem
confirmar uma safra recorde. É um cenário bem melhor do que o
observado no ano passado, marcado pela crise econômica mundial,
pelas incertezas quanto à demanda internacional, pela queda de
preços e, em algumas regiões, sobretudo a Sul, por uma prolongada
estiagem.
O Estado de S.Paulo, 13/3/2010 (com adaptações).

O texto em apreço é predominantemente
A
B
C
D
E

persuasivo.
dissertativo.
descritivo.
dialógico.
narrativo.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

As opções a seguir apresentam trechos, sucessivos e adaptados, de
texto publicado no jornal O Estado de S.Paulo de 13/3/2010.
Assinale a opção em que o trecho está gramaticalmente correto.
A O Brasil tem condições de aproximar-se dos líderes produtores
agrícolas, pois os principais fatores que impulsionaram a
produção brasileira, nos últimos anos, continuam presentes: a
disponibilidade de recursos naturais, como terra, água e sol; a
demanda dos países asiáticos; e o aumento da produtividade.
B A produtividade, por exemplo sustentada, principalmente,
pelas pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária sobre variedades e métodos adequados a
realidade brasileira e pela modernização da gestão no campo,
continua a crescer.
C Problemas existem e não são desprezíveis. O principal desafio
da agricultura brasileira, é a precária infraestrutura. As estradas
são ruins e não atende importantes regiões. Os portos
funcionam de forma insuficiente.
D Por causa dessa deficiência, o qual o governo não consegue
eliminar, o custo do frete, representa quase metade do valor
recebido pelo produtor de soja de Mato Grosso.
E Sem infraestrutura, os custos de produção não é competitivo e
a agricultura não consegue se desenvolver em regiões cuja
áreas poderiam ser agrícolas, como o norte de Minas Gerais.

O texto em questão é
A subjetivo e informal.
B coloquial e pessoal.
C impessoal e informativo.
D opinativo e pessoal.
E formal e subjetivo.
QUESTÃO 16
1

4

7

10

13

Texto para as questões 14 e 15
O pior efeito da crise econômica, para o Brasil, foi a queda
de quase 10% no valor dos investimentos em máquinas,
equipamentos e construções, como confirmam as contas nacionais
divulgadas pelo IBGE. Por isso, 2009 não foi um ano perdido
apenas quanto ao crescimento econômico. A contração de 0,2% do
produto interno bruto (PIB) está longe de ser desastrosa. A perda
mais importante foi outra: o país aplicou muito menos que o
necessário para modernizar e ampliar sua capacidade produtiva e
garantir, dessa maneira, condições mais sólidas para a expansão
nos anos seguintes. A queda do investimento de 18,7% para 16,7%
do PIB entre 2008 e 2009 é o dado mais negativo, em termos
estratégicos, no cenário do ano passado.
O Estado de S.Paulo, 12/3/2010 (com adaptações).

QUESTÃO 14

Depreende-se das informações do texto que
A o ano de 2009 representou uma queda no crescimento
econômico sem reflexos no futuro.
B houve ampliação do investimento em máquinas e equipamentos
industriais mesmo durante a crise.
C a diminuição do PIB foi a pior consequência da crise.
D a falta de investimentos prejudicou a possibilidade de
ampliação da capacidade produtiva nos anos seguintes à crise.
E a modernização e a expansão da indústria estão asseguradas,
apesar da queda do PIB.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

16

19

O IBGE prevê para 2010 a segunda maior safra
agrícola da história: 145,1 milhões de toneladas de grãos,
volume 8,5% maior do que a de 2009.
Um dos motivos do crescimento da safra é a expansão
de 1,5% da área plantada, totalizando 47,9 milhões de hectares.
O Brasil é privilegiado pelo clima e pela disponibilidade de
água e terra, embora o preço desta última venha subindo. Mas
não há só ajuda divina. O principal impulso vem do aumento
da produtividade, consequência do uso mais intenso de
insumos, máquinas e técnicas modernas de plantio, como o
adensamento — o que exige investimentos e aperfeiçoamentos
tecnológicos.
Estudo recentemente divulgado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostra que a
produtividade, medida pela produção em toneladas por hectare,
cresce em várias frentes. A trajetória da soja no Brasil é um dos
maiores exemplos da evolução agrícola do país. Na década de
70 do século XX, quando começou a entrar em Mato Grosso,
a produtividade média da cultura da soja era de 30 sacas por
hectare. Atualmente, supera as 50 sacas e está acima da média
registrada nos EUA.
Valor Econômico, 11/3/2010 (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.
A Prejudica-se a correção gramatical do período eliminando-se
o “do” em “maior do que” (R.3).
B Subentende-se, em “do que a de” (R.3), a elipse da palavra
antecedente “história” (R.2).
C O tom que se exprime com a linguagem utilizada em “não há
só ajuda divina” (R.8) torna esse trecho adequado para o
emprego em correspondências oficiais.
D A forma verbal “mostra” (R.14) está no singular porque
concorda com “Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento” (R.13-14).
E Infere-se das informações do texto que há uma relação
diretamente proporcional entre maior produção por hectare e
produtividade.
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QUESTÃO 17
1
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QUESTÃO 20

O Brasil já é o primeiro da lista de maiores
exportadores de álcool, café, suco de laranja, carne de frango
e carne bovina. Está em segundo em soja, farelo de soja e
milho; e em quarto em carne suína.
O cenário é muito positivo para o agronegócio
brasileiro da porteira da fazenda para dentro. Velhos gargalos
tolhem uma evolução ainda maior do agronegócio no Brasil,
especialmente na área de logística. Estradas ruins encarecem o
frete e alongam as viagens; portos subdimensionados e
congestionados atrasam os embarques e, com isso, causa perda
de mercadoria. Há ainda o problema do câmbio e o
protecionismo dos países ricos, que defendem sua própria
agricultura com poderosas barreiras comerciais, como mostra
a atual briga do Brasil com os EUA por causa dos subsídios ao
algodão.

A palavra “peculiaridades” (R.7) está sendo empregada com o
sentido de
A
B
C
D
E

QUESTÃO 21
1

4

Idem, ibidem (com adaptações).

Considerando que, no texto acima, foi introduzido um erro
gramatical, assinale a opção que identifica esse erro.
A
B
C
D
E

o ponto e vírgula logo após “milho” (R.4)
a grafia de “viagens” (R.9)
a flexão da forma verbal “causa” (R.10)
a forma verbal “Há” (R.11)
a sigla “EUA” (R.14)

Texto para as questões de 18 a 20
1

4

7

O Nordeste é marcado pela diversidade nas suas seis
regiões naturais. Nelas são encontradas áreas densamente
povoadas, áreas com população rarefeita, poucas ilhas de
umidade, espaços serranos em que o verde ainda se mantém
preservado e imensos vazios, nos quais se identifica estágio de
desertificação. Para entendê-lo, há que se partir das
peculiaridades apresentadas por essas diferenças, embora estas
também estejam em processo de descaracterização.

restrições.
dificuldades.
especificidades.
limitações.
condicionamentos.

7

10

Quando começou a instalar a Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), o economista
Celso Furtado lançou amplo programa de remoção das
populações afetadas pelas estiagens periódicas. O seu destino
seria o Maranhão chuvoso. A migração seria apoiada por um
projeto de colonização, assegurando-se, a cada migrante, terra,
assistência técnica para modificar o padrão da agricultura
secularmente praticada, crédito rural orientado e infraestrutura
social representada por equipamentos indispensáveis como
escolas, postos de saúde, centros de lazer e clubes vicinais.
Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.
A O termo “Quando” (R.1) estabelece no período uma relação de
condição.
B O emprego do futuro do pretérito nas duas ocorrências de
“seria” (R.5) indica que o plano foi realizado integralmente.
C O emprego de vírgula logo após “terra” (R.6) tem a mesma
justificativa que a do emprego de vírgula após “escolas” (R.10).
D A palavra “técnica” recebe acento gráfico pelo mesma razão
que o vocábulo “saúde”.
E O termo “como” (R.9) estabelece, no trecho, uma comparação.
QUESTÃO 22

Diário do Nordeste (CE), 11/3/2010 (com adaptações).

QUESTÃO 18

1

Em “entendê-lo” (R.6), a forma pronominal “-lo” refere-se ao termo
4

A
B
C
D
E

“O Nordeste” (R.1).
“verde” (R.4).
“estágio de desertificação” (R.5-6).
“estágio” (R.5).
“processo de descaracterização” (R.8).

7

A rede de açudes públicos construídos ao longo do
último século no Nordeste não conseguiu, ainda, alcançar seu
objetivo prioritário de suprir com água de qualidade as
populações disseminadas pela região. Sem adutoras ligando os
reservatórios aos ajuntamentos humanos, 40% da água
armazenada se perde pela evaporação. Nos poucos ambientes
com algumas reservas hídricas, a água se torna imprestável
para o consumo em razão de sua salinidade.
Idem, ibidem (com adaptações).

QUESTÃO 19

Na expressão “população rarefeita” (R.3), a palavra “rarefeita”
significa
A
B
C
D
E

pouco densa.
insalubre.
menos produtiva.
desempregada.
economicamente desfavorecida.

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

No texto acima, a palavra “disseminadas” (R.4) está sendo
empregada com o sentido de
A
B
C
D
E

espalhadas.
enraizadas.
fixadas.
arraigadas.
radicadas.
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Texto para as questões de 23 a 25
1

4

7

10

13

16

19

22

25

QUESTÃO 26

Os EUA se manterão como a maior economia do
planeta pelos próximos vinte anos, mesmo que a China consiga
sustentar, nesse período, um ritmo de crescimento acelerado,
como o atual (o que é improvável). E nessa condição de
principal economia do mundo, ainda na vanguarda da corrida
tecnológica e com renda média elevada, o mínimo que se pode
esperar dos EUA é uma competição leal, que leve em conta as
debilidades de nações que se esforçam para se desenvolver. Os
norte-americanos perderam para os chineses, por pequena
diferença (e em decorrência da forte crise financeira que os
atingiu), a posição de maior parceiro comercial do Brasil, não
considerando a União Europeia como um todo. Mas têm longo
histórico de liderança nesse intercâmbio que deveria pesar em
favor de um bom entendimento entre os dois países na área
comercial, tal qual o relacionamento político, com mais pontos
de convergência do que de divergência. Os 23 EUA são não só
um país industrializado, mas estão entre os maiores produtores
e exportadores de alimentos e matérias-primas. Em alguns
desses segmentos, a atividade é impulsionada por subsídios ou
barreiras protecionistas, garantidos por atos do Congresso. É
uma política questionada nas negociações multilaterais, não
apenas pelo lado filosófico, conceitual, mas porque há casos
específicos que ferem claramente as regras vigentes e
acordadas na Organização Mundial do Comércio, cuja
existência, importantíssima para o fortalecimento do comércio
internacional, se deve muito aos EUA.
O Globo, 10/3/2010, (com adaptações).

Com relação a conceitos de informática e componentes funcionais
de computadores, assinale a opção correta.
A Na UCP (unidade central de processamento), ficam
armazenados os dados que os programas e os usuários acessam
para usarem recursos computacionais.
B A memória do computador é constituída pelo HD ou memória
principal, em que se gravam os arquivos utilizados pelo
sistema operacional e pelas memórias auxiliares, tais como
CDs, DVDs, pendrives e outros.
C Em um computador, utilizam-se bits e bytes como unidades de
medida para armazenamento de informações, sendo que cada
bit é representado por um conjunto de oito bytes.
D Placa-mãe é a denominação do gabinete que contém todos os
componentes de um computador, incluindo o HD, as
memórias, as conexões de rede, o cooler e também as entradas
USB.
E O monitor é um dispositivo de entrada usado para apresentar
as imagens relacionadas ao processamento realizado pelo
computador.
QUESTÃO 27

Acerca do sistema operacional Windows, assinale a opção correta.

QUESTÃO 23

A expressão “desses segmentos” (R.19) retoma o antecedente
A
B
C
D
E

“longo histórico de liderança” (R.12-13).
“bom entendimento entre os dois países” (R.14).
“pontos de convergência” (R.15-16).
“produtores e exportadores” (R.17-18).
“alimentos e matérias-primas” (R.18).

QUESTÃO 24

A forma verbal “têm” (R.12) concorda corretamente com o sujeito,
oculto, que se refere ao seguinte termo antecedente
A
B
C
D
E

“vinte anos” (R.2).
“debilidades” (R.8).
“nações” (R.8).
“norte-americanos” (R.9).
“chineses” (R.9).

QUESTÃO 25

O segmento “cuja existência” (R.24-25) refere-se ao antecedente
A
B
C
D
E

“política questionada” (R.21).
“negociações multilaterais” (R.21).
”lado filosófico” (R.22).
“casos específicos” (R.22-23).
“Organização Mundial do Comércio” (R.24).

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

A Na área de transferência do Windows, são disponibilizados
atalhos usados para se acessar os aplicativos mais utilizados
pelo usuário. Por padrão, Meu Computador, Lixeira e Internet
Explorer

podem ser acessados por ícones encontrados nessa

área.
B No Windows XP, a opção Fazer LogOff, encontrada no menu
Iniciar,

faz que um usuário utilizando correntemente o

computador saia do sistema operacional. Nesse caso, a
máquina será automaticamente reiniciada, permitindo a outro
usuário conectar-se.
C No Painel de Controle, a opção Sistema permite, entre outras
opções, o acesso às informações do sistema operacional, como
a versão correntemente instalada, e à quantidade de memória
do computador.
D A partir da pasta Arquivos de Programas do Windows Explorer,
é possível excluir o diretório inteiro de um programa que se
pretende remover, sem impactos ao sistema operacional.
E A central de atendimento da Microsoft disponibiliza
ferramenta que permite o acesso a informações como o
tamanho de um arquivo ou diretório no Windows. Para isso, o
usuário deve enviar uma mensagem de e-mail com o arquivo
em anexo, para o retorno da resposta desejada.
–6–
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

No que se refere ao sistema operacional Linux, assinale a opção
correta.

A respeito do ambiente BROffice, assinale a opção correta.

A No Linux, Konqueror é um editor de textos que tem
funcionalidades semelhantes às do Word, mas permite acesso
a arquivos em diversos formatos, além do .doc.
B Não é possível instalar o Linux em uma máquina em que já
esteja instalado outro sistema operacional, pois isso gera
incompatibilidade entre eles.
C O Linux tem-se tornado atrativo para uso em função da
redução progressiva do custo de suas versões, que se tornam
mais baratas quando comparadas às soluções de mercado, além
de ser mais fácil de se instalar.
D O KDE Control Center oferece opções de configuração do
ambiente Linux, tendo funcionalidades equivalentes às do
Painel de controle do Windows.
E A segurança do sistema operacional Linux está no fato de
permitir o uso de apenas um usuário por computador, o que
evita a necessidade de senhas ou outras formas de restrição de
acesso.

A Os aplicativos do ambiente BROffice somente podem ser
instalados em computadores com o sistema Linux, sendo
incompatíveis com o Windows.
B A suíte BROffice pode ser adquirida pela Internet, pelo sítio
www.broffice.org.br, e sua distribuição é on-line.
C Base é o aplicativo do BROffice que permite a criação de
textos em HTML.
D Impress é o software da suíte BROffice utilizado para criação
de imagens vetoriais.
E Uma das características do BROffice é oferecer integração
entre os seus diferentes programas para que possam ser
partilhadas funções de produção de documento, apresentações,
cálculos, desenhos e bancos de dados.

QUESTÃO 30

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Microsoft Word com um documento em elaboração, assinale a opção correta.
A No menu
, a opção Salvar como permite que seja criado um novo arquivo com nome diferente do atual e com as alterações feitas.
Nesse caso, o arquivo com o nome antigo será excluído.
B Na situação do documento apresentado, é correto inferir que a combinação de teclas § + z pode ter sido usada para manter uma
palavra digitada com erro de grafia — “testo” em vez de “texto” —, mesmo que o Word a tenha substituído automaticamente.
C A opção de verificação ortográfica
permite que sejam substituídas automaticamente todas as palavras erradas do documento em
edição, tendo como base o dicionário do Word, sem a necessidade de se confirmarem as substituições propostas.
D Os botões
E Por meio do botão
ou fosforescentes.

permitem, respectivamente, formatar um texto, colocando-o em formato normal, endentado ou sobrescrito.
, é possível colorir uma área selecionada do documento em edição que se deseja ressaltar com cores sólidas

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo
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Figura para as questões 31 e 32

QUESTÃO 31

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Internet
Explorer 6 (IE6), em uso para acesso à Internet, assinale a opção
correta.
A No campo Endereço do IE6, os caracteres http://www.uern.br
identificam a URL da página exibida e especificam o protocolo
de hipertextos usado em uma página web.
B Um link é um texto ou imagem sensível ao clique do mouse
que permite a exibição em tela de outra página do próprio sítio
www.uern.br que está sendo acessado. Uma ligação externa a
outro sítio, como, por exemplo, ao endereço
www.cespe.unb.br, é chamada de hiperlink.
C Quando se acessa a página web mostrada na figura, os arquivos
que estão localizados no servidor de FTP do referido sítio são
convertidos em HTML pelo IE6, para que sejam exibidas as
imagens e os textos de maneira gráfica, editada e organizada.
D Na página mostrada do IE6, o botão Intranet oferece acesso a
uma área restrita apenas a usuários cadastrados. Para isso,
empregam-se protocolos diferentes do TCP/IP usados na
Internet, os quais permitem o acesso sem restrição.
E A Internet funciona no modelo cliente-servidor, no qual o
usuário acessa uma máquina remota (cliente) para obter os
dados que são exibidos no monitor (servidor), de acordo com
o serviço utilizado, como, por exemplo de acesso a páginas
web, correio eletrônico ou transferência de arquivos.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

QUESTÃO 32

Ainda considerando a figura apresentada acima, assinale a opção
correta, a respeito de funcionalidades do IE6.
A O botão

oferece a opção de retornar à página inicial de

qualquer sítio visitado em um acesso à Internet.
B No primeiro acesso a um sítio desconhecido, os botões
permitem navegar sequencialmente pela página
anterior e pela seguinte do sítio, como se fosse um livro, sem
a necessidade de se clicar nos links das páginas.
C O botão

constitui um atalho para o acesso direto à página

inicial do sítio que está sendo acessado, também denominada
homepage.
D Quando do acesso a determinada página web, o IE6 oferece,
por meio do botão

, a possibilidade de adicionar o

endereço da referida página a um diretório geral ou outro
criado pelo usuário, a fim de facilitar posteriormente o acesso,
ao mesmo sítio sem que seja necessário digitar o endereço da
página em questão.
E Para se comunicar com o administrador do sítio (webmaster)
pela Internet, é correto clicar o botão

que disponibiliza

uma caixa de e-mail com o endereço do webmaster no campo
respectivo.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 36

Com relação a correio eletrônico, assinale a opção correta.

Com relação ao PowerPoint, assinale a opção correta.

A Um endereço de e-mail deve ser composto obrigatoriamente
pela seguinte sequência de itens: nome do usuário (real ou
fictício); caracteres @; nome do país em que está cadastrado
o endereço; tipo de instituição a que pertence o endereço, seja
comercial (.com), governamental (.gov), ou uma rede (.net).
B Para enviar com sucesso, pela Internet, uma mensagem de
correio eletrônico, é necessário saber o endereço correto do
destinatário, sem erros de digitação, já que a troca de um único
caractere do e-mail pode fazer que a mensagem retorne ou seja
encaminhada a outro destinatário.
C A comunicação por e-mail ocorre de forma síncrona, em que,
durante a escrita da mensagem, o emissor está conectado à
rede, e o receptor só pode recebê-la quando estiver conectado
no momento em que a mensagem for enviada.
D Quando se envia uma mensagem de correio eletrônico, ela é
automaticamente armazenada na caixa postal do destinatário,
a qual está localizada no seu computador pessoal, protegida
por senha.
E O serviço de WebMail permite que o usuário acesse o seu
computador pessoal pela Internet para visualizar as mensagens
que foram baixadas anteriormente.

A No PowerPoint, é possível alterar o esquema de cores do slide,
mas não é possível alterar o slide mestre.
B A cada alteração feita em um slide no PowerPoint deve-se
imediatamente aplicar a opção Salvar para que não sejam
definitivamente perdidas as mudanças de edição das
apresentações.
C O assistente de apresentações permite que sejam editados
diferentes modelos de design aos slides. Cada arquivo .ppt
deve possuir apenas um modelo de design de slides.
D A visualização dos slides em forma de tópicos permite a leitura
dos títulos e tópicos, o que facilita a revisão do texto, sem
características de edição de leiaute e design.
E No PowerPoint, é possível incluir somente uma figura em cada
slide.

QUESTÃO 34

Na suíte Microsoft Office, o aplicativo
A Excel é destinado à elaboração de tabelas e planilhas
eletrônicas para cálculos numéricos, além de servir para a
produção de textos organizados por linhas e colunas
identificadas por números e letras.
B PowerPoint oferece uma gama de tarefas como elaboração e
gerenciamento de bancos de dados em formatos .ppt.
C Word, apesar de ter sido criado para a produção de texto, é útil
na elaboração de planilhas eletrônicas, com mais recursos que
o Excel.
D FrontPage é usado para o envio e recebimento de mensagens
de correio eletrônico.
E Outlook é utilizado, por usuários cadastrados, para o envio e
recebimento de páginas web.
QUESTÃO 35

Acerca do Excel, assinale a opção correta.
A Para selecionar as células A1, B3, C3 e D6, é suficiente

B

C

D
E

pressionar e manter pressionada a tecla ¨ e clicar com o
mouse o centro de cada uma dessas células.
Ao se realizar um cálculo no Excel, a fórmula é inserida em
uma célula e o resultado é disponibilizado na barra de
fórmulas, no campo
.
Por padrão, na guia das planilhas do Excel, estão
disponibilizadas as planilhas Plan 1, Plan 2 e Plan 3, as quais
podem ser usadas para a criação de diferentes planilhas, mas
não podem ter os respectivos nomes alterados.
Em uma célula do Excel, não é possível inserir link a um
arquivo na Internet.
Nos cálculos realizados no Excel, são utilizados os operadores
aritméticos e suas funções básicas como soma (+), subtração
(!), multiplicação (*), divisão (/), antecedidos pelo sinal de
igual (=).

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

QUESTÃO 37

No que se refere ao uso dos recursos de informática, assinale a
opção correta.
A A instalação de firewall só é permitida em um servidor de
arquivos.
B Um software antivírus funciona somente se todos os
computadores da rede também o tiverem instalado.
C Ao se receber uma mensagem com arquivo anexo, recomendase verificar, por meio de um software específico, se há ou não
vírus nesse arquivo.
D A senha de cada usuário pode ser compartilhada apenas por
pessoas autorizadas. Caso haja divulgação da senha, deve-se
fazer uma denúncia do vazamento de informação.
E Um usuário de correio eletrônico não deve fornecer o seu
endereço de e-mail, em nenhuma hipótese, a pessoas
desconhecidas, já que, com esse endereço, uma pessoa malintencionada pode acessar arquivos armazenados no
computador do usuário.
QUESTÃO 38

A respeito de segurança da informação, assinale a opção correta.
A Cavalo-de-troia é um programa que se instala a partir de um
arquivo aparentemente inofensivo, sem conhecimento do
usuário que o recebeu, e que pode oferecer acesso de outros
usuários à máquina infectada.
B A disponibilidade da informação é a garantia de que a
informação não será alterada durante o trânsito entre o emissor
e o receptor, além da garantia de que ela estará disponível para
uso nesse trânsito.
C O uso de um programa anti-spam garante que software invasor
ou usuário mal-intencionado não acesse uma máquina
conectada a uma rede.
D A criptografia é uma das formas de garantir que a informação
fique em uma área fora da rede, cujos dados somente são
acessados, fisicamente, por pessoas autorizadas.
E Uma das formas de se garantir a segurança das informações de
um website é não colocá-lo em rede, o que elimina a
possibilidade de acesso por pessoas intrusas.
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QUESTÃO 39

Considerando a figura acima, que ilustra a janela Meus documentos do Windows, assinale a opção correta a respeito da organização de
arquivos e pastas.
A As teclas § + c permitem copiar um arquivo ou diretório para a área de transferência do Windows, e as teclas
permitem colar esse arquivo ou diretório em outro local de destino desejado.
B O botão

§+v

permite abrir um diretório escolhido previamente para ter acesso a um arquivo nele contido.

C Ao se clicar o sinal de mais
no ícone
, obtém-se acesso ao Painel de controle do Windows, para configuração,
instalação de programas e outras funcionalidades correlatas.
D Para listar as pastas de uma área de armazenamento em sequência por ordem alfabética, exibindo-as no lado direito da janela mostrada,
deve-se utilizar o botão
E Por meio do botão
janela mostrada.

.
, para facilitar a leitura do texto, é possível variar, entre os valores de 9 a 20, o tamanho da fonte usada na

QUESTÃO 40

Considerando a figura acima, assinale a opção correta a respeito do gerenciamento de pastas e arquivos.
A Com o uso do botão

e do mouse, é possível abrir um arquivo selecionado que esteja em um diretório.

B Por meio de funcionalidades encontradas no botão
, é possível alternar a visualização das pastas e dos arquivos exibidos no
monitor, em modos específicos com mais ou menos detalhes quanto ao tamanho, ao tipo e à data de modificação.
C A área de armazenamento associada ao ícone Lixeira contém os arquivos que foram excluídos do sistema operacional. Esses arquivos
ficam disponibilizados por um prazo mínimo de 15 dias para possível recuperação, caso seja necessário.
D O menu
permite acesso direto ao programa que originou o arquivo para que ele possa ser editado, corrigido, compactado ou
salvo com outro nome.
E Ao se clicar com o botão direito do mouse um ícone associado a um diretório, obtém-se uma lista contendo as datas das versões
anteriores que originaram a criação do diretório, além dos arquivos nele contidos.

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 43

O Poder Judiciário brasileiro está em transformação.
Criado em 2004, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começa a
vencer a resistência da toga e, em 2009, abriu cento e treze
sindicâncias contra magistrados, ante as quinze de 2008.
Para o aumento de 653%, o órgão adotou até expedientes
de polícia, como a análise de patrimônio e movimentação
financeira. “Foi proclamada a República no Judiciário”, declara o
corregedor nacional, Gilson Dipp, mentor desse novo modus
operandi do CNJ.
O Estado de S.Paulo Online, 18/10/2009 (com adaptações).

A Conferência do Clima de Copenhague, a COP15, é nossa
melhor oportunidade para salvar a civilização de um colapso
causado pelo aquecimento global. A relevância do evento atraiu
para a capital da Dinamarca cerca de 35 mil participantes, entre
chefes de Estado, diplomatas, políticos, ativistas, cientistas,
empresários e jornalistas.
Salvar o mundo em uma semana parece uma missão quase
impossível. Para isso, os representantes de 193 países precisam
chegar a acordos internacionais que estabeleçam limites para as
emissões dos países ricos e compromissos das nações emergentes.

Considerando o texto acima, assinale a opção correta a respeito do
CNJ e sua atuação.
A O CNJ proibiu o uso de videoconferências como forma de se
ouvir depoimentos de presos e testemunhas.
B Durante o ano de 2009, o Judiciário não conseguiu reduzir o
estoque de processos antigos, com mais de cinco anos de
duração, conforme dados apresentados pelo CNJ.
C A Procuradoria-Geral da República irá atuar como defensora
do CNJ nos processos em que este for réu.
D Resolução do CNJ, divulgada no final de 2009, proíbe que os
tribunais do país divulguem seus gastos na Internet.
E Juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso foram aposentados compulsoriamente pelo CNJ.
QUESTÃO 42

Há um mês e meio, os 11 milhões de habitantes de São
Paulo vivem um drama que parece não ter fim — nem solução.
Diariamente, a cidade é castigada por temporais intensos, que
duram em torno de duas horas e instauram o caos na cidade. Em
janeiro, o volume de água que se abateu sobre São Paulo foi de
480,5 milímetros. Isso representa o dobro da média histórica de
janeiro e o maior volume registrado desde 1947 nesse mesmo mês.
São Paulo é o epicentro das chuvas torrenciais que atingiram
também outras áreas do Sul e Sudeste do país.
Veja, 10/2/2010 (com adaptações).

A partir do texto acima, assinale a opção correta com relação às
enchentes ocorridas nas regiões Sul e Sudeste em 2010.
A O esfriamento em sete graus das águas do Atlântico próximas
à costa do Sudeste contribuiu para o aumento das chuvas.
B Em Minas Gerais, somente três cidades decretaram situação de
emergência devido às fortes chuvas.
C Apesar das fortes chuvas, a lavoura de arroz gaúcha não sofreu
danos ou perdas.
D São Luiz do Paraitinga foi devastada por enchente que destruiu
construções do século XVII tombadas pelo patrimônio
histórico.
E A permeabilidade do solo de São Paulo aumentou com a
diminuição das áreas verdes.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

Época, 11/12/2009 (com adaptações).

Considerando o texto acima, assinale a opção correta acerca das
questões ambientais.
A O desmatamento é responsável por menos de 1% das emissões
de carbono do Brasil.
B Árvores renovam naturalmente o ar que respiramos ao retirar
CO2 da atmosfera e liberar oxigênio.
C Antes da Conferência do Clima, o governo brasileiro se
comprometeu a aumentar o desmatamento.
D A atividade agropecuária não interfere no aquecimento global.
E Veículos elétricos e híbridos emitem a mesma quantidade de
CO2 que veículos movidos a gasolina.
QUESTÃO 44

Internado há um mês, o bibliófilo e empresário José
Mindlin faleceu na manhã de 28 de fevereiro no hospital Albert
Einstein, na zona sul de São Paulo. Em 1996, ele deixou de ser
empresário para incursar em outras atividades culturais, dedicandose, paralelamente, a colecionar livros raros. O primeiro adquirido,
da imensa biblioteca que possui em sua casa, com mais de 38 mil
obras, foi Discours sur l’Histoire Universelle, de Jacques-Bénigne
Bossuet, de 1740.
Jornal do Brasil Online, 28/2/2010 (com adaptações).

Tendo como referência inicial o texto acima, assinale a opção
correta a respeito desse empresário e de sua biblioteca.
A A biblioteca particular de Mindlin tinha em torno de oito mil
volumes.
B Mindlin doou todo seu acervo à Universidade de Campinas.
C O acervo de Mindlin recebeu o nome de Biblioteca Brasiliana
Guita e José Mindlin.
D Apesar da paixão pelos livros, Mindlin nunca foi membro da
Academia Brasileira de Letras.
E Mindlin escreveu Os Lusíadas.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

Desde que foi deflagrada a Operação Caixa de Pandora, da
Polícia Federal, o ex-governador do Distrito Federal (DF), José
Roberto Arruda, estabeleceu um paradigma inédito na história da
corrupção na política brasileira. Arruda foi o primeiro governador
flagrado em vídeo ao receber dinheiro supostamente sujo de um exassessor. Arruda também se tornou o primeiro governador a ser
preso no exercício do cargo, desde a redemocratização, em 1985,
por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Época, 12/2/2010 (com adaptações).

A partir do texto acima, assinale a opção correta a respeito da crise
política no DF.
A O procurador-geral da República protocolou, no Supremo
Tribunal Federal (STF), pedido de impeachment do
governador Arruda.
B José Roberto Arruda desfiliou-se de seu partido, o PSB.
C A prisão preventiva do governador do DF foi decretada por
tentar obstruir as investigações, na tentativa de subornar uma
testemunha.
D O vice-governador Paulo Octávio permanece como governador
interino do DF.
E A eleição para governador no DF, com mandato até o final de
2010, terá votação direta.
QUESTÃO 46

Uma nuvem de poeira encobriu Porto Príncipe, a capital do
Haiti. Quando ela se dissipou e foi possível ver a cidade de novo,
não havia mais uma cidade. Casas e barracos transformaram-se em
um amontoado de entulho. Aos gritos de “Jesus, Jesus!”, milhares
de pessoas perambulavam pelas vielas da cidade mais populosa do
miserável Haiti, o país mais pobre das Américas. Com 1,2 milhão
de habitantes, Porto Príncipe acabara de ser atingida em cheio por
um terremoto devastador, que aniquilou o que havia da precária
infraestrutura.
Época, 14/1/2010 (com adaptações).

Considerando os acontecimentos recentes no Haiti, assinale a opção
correta.
A Em 2008, o Haiti sofreu o efeito de quatro furacões, que
deixaram milhares de desabrigados.
B Jean-Bertrand Aristide é o atual presidente do Haiti.
C Os Estados Unidos da América não enviaram tropas a Porto
Príncipe.
D O Irã faz parte das forças de paz da ONU, contribuindo com
soldados.
E Após o terremoto, foi decidido que as tropas brasileiras seriam
retiradas do Haiti.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

Hillary Clinton riscou seis dias de sua agenda para fazer
uma excursão pela América Latina. No meio do caminho, dedicou
29 horas ao Brasil. A secretária de Estado chegou a Brasília na
noite de terça e deixou o Brasil por São Paulo na madrugada de
quarta. Foi a primeira vez que um representante graduado do
governo Obama esteve no país. O primeiro encontro foi fugaz e
chocho, o que se nota pelas declarações mornas de ambas as partes,
restritas à polidez protocolar do discurso diplomático. A questão de
como lidar com o Irã, aquele mistério teocrático envolto em um
enigma nuclear, divide Brasil e Estados Unidos da América (EUA).
Veja, 10/3/2010, p. 84 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção
correta acerca das relações entre o Brasil e os EUA.
A O governo americano defende que o Conselho de Segurança da
ONU não imponha sanções sobre o Irã acerca de armamento
nuclear.
B O governo brasileiro é contra qualquer projeto de energia
nuclear por parte do Irã.
C A Organização Mundial do Comércio não autorizou o Brasil
a retaliar os EUA por subsídio ao algodão.
D O Brasil defende que o Irã tem o direito de enriquecer urânio
a 20%, limite ainda permitido pelo tratado de não proliferação
nuclear.
E O caso do subsídio ao algodão é o único atrito comercial entre
os dois países.
QUESTÃO 48

O STF deve finalmente encerrar o julgamento da
extradição do ex-militante de esquerda italiano Cesare Battisti. A
votação, que teve início em 9 de setembro, foi adiada duas vezes e
esteve empatada em quatro votos para cada lado. O presidente do
STF, Gilmar Mendes, deu o voto decisivo.
Época, 17/11/2009 (com adaptações).

A partir do texto apresentado acima, assinale a opção correta
relativa ao caso Cesare Battisti.
A Em 13 de janeiro de 2009, o ministro da Justiça, Tarso Genro,
negou status de refugiado político a Battisti em virtude de
processo de extradição iniciado pelo governo da Itália.
B Cesare Battisti não possui nenhuma condenação em seu país de
origem, a Itália.
C A decisão do STF declara que Cesare Battisti não deve ser
extraditado.
D A decisão do STF estabelece que a decisão final a respeito da
extradição de Cesare Battisti não é do presidente Lula.
E Cesare Battisti foi condenado a dois anos de prisão por ter
usado passaporte falso.

– 12 –

UnB/CESPE – UERN

QUESTÃO 49

QUESTÃO 51

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou
que a entrada do presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya,
na embaixada do Brasil em Tegucigalpa não significa que o
governo brasileiro tenha dado incentivo para o gesto. Zelaya,
deposto e expulso de Honduras em junho de 2009, retornou a seu
país e ficou abrigado na embaixada brasileira na capital
hondurenha.
O Globo Online, 22/9/2009 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção
correta.

O processo de colonização do atual estado do Rio Grande do Norte
(RN) teve início em fins do século XVI, depois de vencida a
resistência indígena e cessados os ataques franceses. Uma das
primeiras construções portuguesas na área, um dos marcos iniciais
da colonização, foi
A o Palácio Potengi.
B o Cemitério do Alecrim.
C a Vila de Estremoz.
D a Capela de Cunhaú.
E o Forte dos Reis Magos.
QUESTÃO 52

A A embaixada brasileira foi invadida pelo exército hondurenho,
que objetivava prender o presidente deposto Zelaya.

Decreto estadual instituiu o dia 7 de agosto como o aniversário do

B O novo presidente eleito em Honduras foi Porfírio Lobo.

RN. A data escolhida é uma alusão à fixação do

C Zelaya recebeu um salvo conduto do presidente eleito que lhe
permitiu ir ao México.

A Marco de Touros.

D A eleição hondurenha foi amplamente reconhecida pelo Brasil
assim que ocorreu.

B Padrão dos Descobrimentos.

E O FMI negou qualquer possibilidade de negociação com
Honduras, mesmo após as eleições.

D Marco de Angra.

QUESTÃO 50

C Padrão de Cananeia.
E Marco de Itamaracá.
QUESTÃO 53

O Conselho de Segurança da ONU manifestou satisfação
com as últimas eleições legislativas realizadas no Iraque, que
chamou de passo importante à unidade do país.
Os quinze países-membros do Conselho de Segurança
elogiam, em um comunicado, os iraquianos pela demonstração de
“compromisso com um processo político pacífico, completo e
democrático”.
“A votação representa uma etapa importante no processo
político, que busca estabelecer a unidade nacional do Iraque,
soberania e independência”, afirma o comunicado.

Acerca dos aspectos geográficos do RN, assinale a opção correta.
A O cerrado domina a paisagem do interior.
B Semiárido é o clima predominante no litoral.
C Inexistem depressões no relevo do estado.
D O litoral apresenta áreas de mangue.
E Florestas de araucárias situam-se ao sul do estado.
QUESTÃO 54

No que concerne à geografia econômica do RN, assinale a opção
Veja Online, 9/3/2010 (com adaptações).

A respeito das eleições no Iraque, assinale a opção correta.
A A última eleição nacional realizada no Iraque foi o segundo
pleito desde a invasão americana ocorrida há quase sete anos.
B Atentados e explosões ocorreram no dia das eleições, mas não
houve mortos ou feridos.
C Apenas o eleitorado maior de 30 anos de idade pôde votar.

correta.
A A ausência de processos de irrigação inviabiliza a fruticultura
norte-rio-grandense.
B No RN, problemas ambientais levaram à proibição da
produção de camarão em cativeiro.
C Mais de 90% do sal produzido no país é extraído das salinas do
estado potiguar.

D O atual primeiro-ministro é impedido de disputar as eleições
no Iraque.

D O RN é o único estado nordestino em que o cultivo da cana-de-

E Nouri al-Maliki, atual primeiro-ministro do Iraque, é de origem
sunita.

E O litoral do RN transformou-se na maior área de extração de

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

açúcar não prosperou.
petróleo no Brasil.
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QUESTÃO 55

Alguns dos principais rios que cortam o território do RN são
A
B
C
D
E

Apodi, Açu, Potengi e Trairi.
Parnamirim, Macaíba e Ceará-Mirim.
Natal, Mossoró e São Gonçalo do Amarante.
Coqueiro, Currais Novos e Macau.
Angicos, Canguaretama e Guajiru.

QUESTÃO 56

Estratégica base militar dos Aliados no litoral da América do Sul,
na Segunda Guerra Mundial, o RN foi cenário de importante
encontro, em 1943, dos presidentes do Brasil e dos Estados Unidos
da América, respectivamente
A
B
C
D
E

Café Filho e Nixon.
Vargas e Roosevelt.
Goulart e Ford.
Castelo Branco e Clinton.
Juscelino e Reagan.

QUESTÃO 57

QUESTÃO 60

Os três municípios mais populosos do RN são, pela ordem,
A Natal, São Gonçalo do Amarante e Currais Novos.
B Natal, Ceará-Mirim e Macaíba.
C Natal, São José de Mipibu e Macau.
D Natal, Caicó e Açu.
E Natal, Mossoró e Parnamirim.
QUESTÃO 61

A moralidade da administração pública não deve ser limitada tão
somente à distinção entre o bem e o mal. De acordo com o que
dispõe o Código de Ética do Servidor Público, o fim almejado deve
ser, sempre,
A o atendimento às razões do Estado.
B a manutenção da ordem e a realização do progresso.
C o bem comum.

Em 1935, um movimento armado de importante significado na
história republicana brasileira chegou a dominar Natal por
alguns dias, antes de ser reprimido. Esse movimento, que também
eclodiu na então capital federal, o Rio de Janeiro, ficou conhecido
como

D o interesse da maioria.

A
B
C
D
E

fundamental do servidor público

Aliança Liberal.
Guerra de Canudos.
Intentona Comunista.
Intentona Integralista.
Guerra do Contestado.

QUESTÃO 58

Com seus 868 m de altitude, o ponto mais elevado do RN é a

E a preservação da estrutura corporativa do Estado.
QUESTÃO 62

De acordo com o respectivo Código de Ética, constitui dever

I

ter a consciência de que seu trabalho é regido por princípios
éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços
públicos.

II

resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de
contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer
favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de

A
B
C
D
E

Depressão do Trairi.
Serra do Espinhaço.
Cordilheira do Curimataú.
Serra da Neblina.
Serra do Coqueiro.

QUESTÃO 59

Um importante episódio da história colonial do RN, ocorrido entre
fins do século XVII e princípios do XVIII, refere-se à reação dos
primitivos habitantes da região, especialmente dos cariris, à
utilização do trabalho escravo indígena. Esse episódio ficou
conhecido como
A
B
C
D
E

ações imorais, ilegais ou aéticas.
III abdicar dos seus interesses pessoais, bem como dos meandros
da vida privada, em função dos interesses maiores da sociedade
brasileira, e vivenciar a prestação dos serviços públicos como
um verdadeiro sacerdócio.
IV estimular a prática da eugenia e disseminar os valores éticos no
serviço público.
Estão certos apenas os itens
A I e II.

Confederação Potiguar.
Insurreição Cariri.
Rebelião Autóctone.
Guerra dos Bárbaros.
Confederação do Equador.

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

B I e III.
C II e IV.
D I, III e IV.
E II, III e IV.
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QUESTÃO 63

A comissão de ética prevista no Código de Ética do Servidor
Público é encarregada de
A conhecer concretamente de imputação de infrações penais e
crimes contra o patrimônio público.
B processar e julgar os crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional.
C processar e julgar os crimes contra a fé pública.
D orientar e aconselhar acerca da ética profissional do servidor
público, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio
público.
E processar e julgar as transgressões contra a regulamentação
ética das carreiras públicas, bem como aplicar as sanções
penais cabíveis.
QUESTÃO 64

É proibido ao servidor público
I

pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de
ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou
vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer
pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar
outro servidor para o mesmo fim.

II

usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício
regular de direito por qualquer pessoa, de modo a causar dano
moral ou material, bem como fazer uso de informações
privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em
benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.

III usar o cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição
e influências para obter qualquer favorecimento, para si ou para

QUESTÃO 65

Maria, servidora pública no estado do Rio Grande do
Norte, portadora de necessidades especiais, necessita dirigir-se
periodicamente ao banheiro para esvaziar sua sonda. Ocorre que
João, um antigo colega de escola, trabalha agora com Maria na
mesma repartição e, sabendo de seu apelido de infância — Maria
Caixa D’água —, frequentemente a constrange diante dos colegas
e do público em geral referindo-se a ela nesses termos.
De acordo com o que dispõe o Código de Ética do Servidor Público
e com relação à conduta de João, citada na situação hipotética
acima, assinale a opção correta.
A Nada pode ser feito contra João, pois a regulamentação ética
do serviço público não pode cercear o direito de expressão, por
ser esse uma garantia constitucional de todo e qualquer
cidadão.
B Essa conduta não viola o referido Código, pois a utilização do
antigo apelido de infância de Maria é uma forma de demonstrar
carinho e aceitação. Se Maria sente-se constrangida, isso se
deve aos seus bloqueios psicológicos.
C Essa é uma questão unicamente legal, sem qualquer
repercussão de ordem ética ou moral; no entanto, João pode ser
denunciado pela prática do crime de constrangimento ilegal.
D A conduta descrita é considerada gravíssima, devendo João,
por conseguinte, ser processado e julgado pela Comissão de
Ética no Serviço Público, que poderá condená-lo a indenizar
Maria por danos morais, bem como obrigá-lo à prestação de
serviços comunitários.
E A conduta de João é reprovável, pois é vedado ao servidor
público prejudicar deliberadamente a reputação de outros
servidores ou de cidadãos que deles dependam.
QUESTÃO 66

Carlos, servidor público, excede-se na bebida aos fins de
semana, quando costuma frequentar bares e casas noturnas de sua
localidade. Nessas ocasiões, Carlos costuma falar palavras de baixo
calão, fazer gestos obscenos e dirigir impropérios contra a vida
conjugal de seus colegas de trabalho.

outrem, bem como desviar servidor público para atendimento
a interesse particular.

Diante da situação hipotética acima e considerando a
regulamentação ética do serviço público, assinale a opção correta.

IV usar símbolos que evidenciem sua filiação religiosa no
ambiente de trabalho.
V

consumir medicamentos sem prescrição médica, bem como dar
o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral,
a honestidade ou a dignidade da pessoa humana.

Estão certos apenas os itens
A I e II.
B IV e V.
C I, II e III.
D I, III, IV e V.
E II, III, IV e V.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

A Os excessos cometidos por Carlos referem-se aos períodos de
folga e fora de seu local de trabalho, portanto não afetam o
serviço público.
B Embora não haja nenhuma disposição no Código de Ética do
Servidor Público quanto aos excessos cometidos por Carlos,
ele praticou o crime de difamação contra seus colegas,
podendo, em razão, disso, ser por estes processado.
C O problema de Carlos é a propensão ao alcoolismo. Isso não
é crime nem imoralidade, pois se trata de um distúrbio que
deve ser devidamente tratado no Sistema Único de Saúde.
D Ao prejudicar deliberadamente a reputação de seus colegas e
apresentar-se embriagado com habitualidade, Carlos viola as
disposições do Código de Ética do Servidor Público.
E Carlos poderá ser exonerado do serviço público pelas práticas
dos crimes de atentado violento ao pudor e calúnia.
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QUESTÃO 67

Lúcia, servidora pública, a fim de complementar sua renda,
associou-se a um grupo de vizinhas para comercializar um
milagroso chá caseiro para emagrecer. O produto, vendido pelo
grupo, era anunciado com a garantia de fazer os usuários perderem
20 kg em uma semana.
Com base na situação hipotética apresentada, assinale a opção
correta.
A Caso Lúcia comercializasse seus produtos fora de seu local de
trabalho e em suas horas de folga, não haveria nenhum
impedimento ético para sua conduta.
B Ao vender o referido produto, Lúcia praticou o crime descrito
como exploração da credulidade pública e, se condenada,
perderá seu cargo.
C Lúcia violou o código de ética, pois assumiu encargos sociais
incompatíveis com o exercício do poder político.
D Lúcia praticou o crime de patrocínio infiel, porém tal conduta
não encontra vedações no Código de Ética do Servidor
Público.
E Lúcia violou as regras do Código de Ética do Servidor Público,
pois é vedado ao servidor exercer atividade profissional aética
ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.
QUESTÃO 68

Considerando que uma servidora pública, insatisfeita com seu
trabalho, ausente-se com frequência do seu local de trabalho,
estendendo seu horário de almoço indevidamente para passear,
assinale a opção correta de acordo com o Código de Ética do
Servidor Público.
A Essa servidora está contrariando as regras de conduta
estabelecidas pelo referido código, pois as ausências
injustificadas de seu local de trabalho são fator de
desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz
à desordem nas relações humanas.
B Essa servidora pode ausentar-se, sem justificação, da
repartição caso a carga normal de trabalho já esteja cumprida.
C Essa servidora está praticando o crime de apropriação indébita
ao auferir remuneração por horas de serviço que não cumpre
efetivamente. Ela deverá, portanto, ser apenada pela comissão
de ética com a suspensão e o pagamento de multa.
D O código em questão refere-se apenas às condutas praticadas
no local de trabalho. Para o caso em tela, o superior
hierárquico dessa servidora terá de lançar mão do Código
Disciplinar do Funcionalismo Público Federal.
E Essa servidora só pode ausentar-se injustificadamente de seu
local de trabalho se ocupar cargo de chefia.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

QUESTÃO 69

Osvaldo encontrava-se assoberbado pela quantidade de
trabalho que devia executar. Como servidor público, ele tem plena
consciência de suas responsabilidades e atribuições, porém, em
função do cansaço e do estresse a que se encontra sujeito, resolveu
retardar a prestação de contas do órgão em que está lotado.
A partir dessa situação hipotética , assinale a opção correta.
A Se Osvaldo usou do seu poder discricionário e optou por
retardar a prestação de contas decidindo priorizar outras ações,
que considerou mais importantes que esta, sua conduta não
violou o Código de Ética do Servidor Público, haja vista que
a prestação de contas é um encargo meramente administrativo.
B Osvaldo faltou com um dever fundamental do servidor público,
haja vista que este não deve jamais retardar qualquer prestação
de contas, porque esta é uma condição essencial à gestão dos
bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
C Osvaldo será responsabilizado pelo crime de improbidade
administrativa e irresponsabilidade fiscal, e pode ser exonerado
do cargo pelo corregedor geral da comissão de ética.
D A conduta de Osvaldo não feriu os dispositivos do Código de
Ética do Servidor Público, uma vez que sua escolha foi
deliberada. A conduta de Osvaldo somente poderia ser
considerada antiética se ele ignorasse suas responsabilidades
e atribuições.
E Osvaldo é inimputável em decorrência do estresse e do cansaço
a que estava sendo submetido.
QUESTÃO 70

A funcionária pública Marina tem grande dificuldade em
manter a sua higiene pessoal, bem como a de seu local de trabalho.
Marina joga papéis amassados pelo chão; gruda pedaços de chiclete
sob o tampo de sua mesa de trabalho; não consegue manter seu
material de trabalho organizado, perdendo documentos públicos em
meio à bagunça generalizada; não lava as mãos após suas refeições,
sujando os documentos que estão sob sua responsabilidade com
manchas de molho e de gordura. Além disso, ela não dá a descarga
no vaso sanitário após utilizá-lo, tornando o banheiro feminino de
sua repartição impróprio para o uso de suas colegas de trabalho.
Considerando essa situação hipotética à luz do Código de Ética do
Servidor Público, assinale a opção correta.
A Não há relação alguma entre hábitos de higiene e conduta
ética. O Código de Ética do Servidor Público não possui
qualquer disposição a respeito disso.
B Marina falta para com um dever fundamental do servidor, qual
seja: manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho,
seguindo os métodos mais adequados à sua organização e
distribuição.
C Ética é justiça, e justiça é tratar desigualmente os desiguais.
Nesse sentido, o Código de Ética do Servidor não só não
reprova a falta de higiene de Marina, como, ao contrário,
sustenta tratar-se de um dever fundamental do servidor a
tolerância e o respeito às diferenças.
D Marina poderá causar a interdição de sua repartição pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não poderá ser
acusada de violação a regras e deveres do Código de Ética do
Servidor.
E O código em questão prevê, para condutas como a de Marina,
penas que vão da censura à suspensão, à exoneração e à
frequência obrigatória em curso de reciclagem condizente com
a falha apresentada pelo servidor no exercício de suas
atribuições.
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QUESTÃO 71

A servidora pública Janice encontra-se às voltas com uma
série de dificuldades em sua vida pessoal. O motorista que fazia o
transporte diário de seus filhos para a escola e desta para os cursos
de inglês, judô e reforço escolar, acabou de cumprir seu aviso
prévio. Sem outra opção, Janice resolveu deixar tais atribuições sob
a responsabilidade do servidor público Marcos, que é seu
subordinado, abriu mão dos serviços de motorista a que tinha
direito em função do cargo que ocupa e passou a utilizar seu
próprio veículo para cumprir suas obrigações diárias.
Acerca da situação hipotética acima e sob à luz do Código de Ética
do Servidor Público, assinale a opção correta.
A Janice violou a ética no serviço público, pois desviou servidor
público para atendimento a interesse particular.
B Janice não violou qualquer norma de conduta, pois abriu mão
do conforto de um motorista a seu serviço e passou a utilizar
o próprio veículo em seu transporte diário.
C Janice só poderá ser responsabilizada por violar as disposições
do código de ética do servidor, se restar provado que ela
pagava Marcos, com seus próprios recursos, pelos serviços
prestados.
D Janice não violou o referido código, mas, sim, a legislação
trabalhista, se não assinou a carteira de Marcos e não recolheu
o fundo de garantia e o INSS.
E Janice pode dispor de seus subordinados da maneira que julgar
melhor e mais proveitosa para o bom andamento de seus
trabalhos.
QUESTÃO 72

Segundo a Lei Complementar Estadual (LCE) n.o 122/1994 e suas
alterações posteriores, a licença ao servidor público estadual, para
tratar de assuntos particulares,
A pode ser concedida com remuneração, desde que justificada.
B é concedida sem remuneração e o servidor está proibido de
participar da administração de empresa privada ou de
sociedade civil com fins lucrativos, ou exercer o comércio,
individualmente ou em sociedade, exceto na qualidade de
acionista, cotista ou comanditário.
C pode ser interrompida a qualquer tempo no interesse do
serviço.
D pode ser renovada indefinidamente, a critério da administração,
desde que o servidor renove a solicitação e apresente
justificativa.
E pode ser interrompida a pedido do servidor, apenas se ainda
não tiver transcorrido o 1.o mês de gozo.
QUESTÃO 73

A respeito do servidor em estágio probatório, assinale a opção
correta, consoante a LCE n.o 122/1994 e suas alterações posteriores.
A O servidor não aprovado no estágio probatório é exonerado.
B A hierarquia é um dos critérios utilizados para a avaliação de
desempenho do servidor.
C O servidor nomeado para o cargo de provimento em comissão
fica sujeito a estágio probatório pelo período de 24 meses.
D O dirigente da unidade administrativa pode, conforme o caso,
confirmar o servidor em estágio ou propor sua demissão.
E A organização é um dos critérios empregados para a avaliação
de desempenho do servidor.
Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

QUESTÃO 74

Acerca do direito de petição, estabelecido no Regime Jurídico dos
Servidores do Estado do Rio Grande do Norte e na LCE
n.º 122/1994 e suas alterações posteriores, assinale a opção correta.
A O prazo de prescrição é contado da data da publicação do ato
ou, na falta desta, da ciência pessoal do interessado.
B Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do
processo ou documento ao servidor ou a procurador por ele
constituído, apenas na repartição.
C Quanto aos atos que afetem interesse patrimonial, o direito de
requerer prescreve em 120 dias, salvo quando outro prazo for
fixado em lei.
D Com relação aos atos que afetem créditos resultantes das
relações de trabalho, o direito de requerer prescreve em 2 anos,
salvo quando outro prazo for fixado em lei.
E O direito de requerer prescreve em 2 anos no caso de atos de
demissão e de cassação de aposentadoria, e em 120 dias nos
demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.
QUESTÃO 75

Em relação aos deveres dos servidores públicos estaduais, assinale
a opção correta.
A Em respeito à hierarquia, o servidor tem o dever de cumprir as
ordens superiores, em qualquer situação.
B O servidor tem o dever de manter conduta compatível com a
moralidade administrativa e observar, nos atos de ofício, os
princípios éticos.
C A representação contra ilegalidade, abuso de poder ou omissão
no cumprimento da lei deve ser formulada diretamente à
autoridade representada, para que esta explicite as razões da
prática do ato tido como ilegal.
D A enumeração dos deveres previstos na referida LCE
n.o 122/1994 é taxativa, ou seja, limita os deveres inerentes à
natureza da função do servidor aos previstos nessa lei.
E É dever do servidor atender com presteza ao público em geral,
prestando todo tipo de informação requerida.
QUESTÃO 76

A respeito das responsabilidades do servidor público estadual,
segundo a LCE n.º 122/1994 e suas alterações posteriores, assinale
a opção correta.
A A responsabilidade civil não decorre de atos omissivos, e sim
de atos comissivos praticados no desempenho do cargo, função
ou emprego que causem prejuízo ao erário público.
B A responsabilidade penal abrange apenas os crimes imputados
ao servidor, nessa qualidade.
C A obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores
do servidor público que o causou.
D O servidor público de provimento efetivo ou em comissão,
responde civil, penal e administrativamente pelo exercício
irregular de suas atribuições.
E A responsabilidade administrativa é afastada na hipótese de
absolvição criminal por insuficiência de provas de autoria,
declarada em sentença criminal, transitada em julgado.
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QUESTÃO 77

No que se refere às penalidades aplicadas ao servidor público,
assinale a opção correta, de acordo com a LCE n.º 122/1994.
A A advertência será sempre aplicada por escrito.
B O cancelamento do registro das penalidades de advertência e
de suspensão tem efeito retroativo.
C Apenas o cancelamento do registro da penalidade de
advertência tem efeito retroativo.
D A pena de suspensão será aplicada por no mínimo 5 dias e no
máximo 120 dias.
E A pena de suspensão será aplicada por no mínimo 5 dias e no
máximo 90 dias.
QUESTÃO 78

Acerca dos deveres, das proibições e das penalidades, assinale a
opção correta.

QUESTÃO 79

De acordo com a LCE n.º 122/1994 e suas alterações posteriores,
a relotação do servidor público estadual
A não pode ter caráter provisório.
B não tem previsão legal, a requerimento do interessado.
C pode ser feita independentemente de vaga no órgão de destino,
no caso da relotação de ofício, desde que no interesse da
administração.
D deve observar os mesmos requisitos da relotação de ofício, a
requerimento do interessado.
E não tem previsão legal, quer de ofício quer de requerimento do
interessado.
QUESTÃO 80

No que se refere ao concurso público, estabelecido na LCE

A É prevista a pena de suspensão ao servidor que exercer pressão
sobre auxiliar, com ameaça de preterições funcionais ou
outros meios intimidativos, para forçá-lo a consentir em
relacionamento sexual.

n.º 122/1994 e suas alterações posteriores, assinale a opção correta.

B É passível de demissão o servidor que ocultar, na declaração
apresentada no ato da posse, bens ou valores que nela deviam
constar.

B Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por

C A pena de demissão é cabível na hipótese de incontinência
pública e escandalosa na repartição, não gerando punição
disciplinar sua ocorrência fora do serviço.
D Ao servidor que solicita vantagem (corrupção ativa) em razão
de seu cargo, é cabível a aplicação da pena de demissão. Já o
servidor que aceita vantagem oferecida (corrupção passiva) é
passível de suspensão.
E Quando houver interesse do servidor, a pena de suspensão
poderá ser convertida em multa.

Cargo 2: Agente Técnico Administrativo

A Na readaptação, se julgado incapaz para o serviço público, o
readaptando é exonerado.
tempo de serviço, para provimento de cargo em comissão.
C A reintegração é o retorno de servidor estável ao cargo
anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por
decisão administrativa ou judicial, sem o ressarcimento de
vantagens pretéritas.
D Na recondução, se o cargo que se pretende ocupar estiver
provido, o servidor é exonerado.
E Promoção é a elevação do servidor na carreira, pela passagem
à classe superior imediata da respectiva categoria funcional,
obedecido o interstício de 2 anos na classe.
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