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•

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração padrão, em português. 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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No dia 3 de julho de 1950, a Coreia do Norte atacou
e tomou Seul, a capital do Sul. Começava ali uma guerra que
opunha os povos de um país dividido, com os Estados Unidos
da América de um lado e a China e a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas do outro. O conflito durou cerca de três
anos e terminou com o país ainda dividido ao meio. O saldo?
Três milhões e meio de mortos.
Recentemente, a Coreia do Norte, mais uma vez,
atacou seus irmãos do Sul. Mesmo 65 anos depois do fim da
Segunda Guerra Mundial e do rateio do mundo entre
comunistas e capitalistas, os coreanos seguem presos aos
dogmas de seus governos. O bombardeio ordenado por
Pyongyang atingiu uma ilha do país vizinho, matou duas
pessoas e feriu pelo menos dezoito. A justificativa do Norte
foram manobras supostamente feitas pelos sulistas em águas
sob sua jurisdição.
A tensão na fronteira é grande. O governo de Seul
ameaça com uma retaliação que pode desencadear um
confronto de proporções catastróficas, não só para os coreanos
de ambos os lados, mas para todo o planeta.

Considerando que os fragmentos incluídos nos itens seguintes, na
ordem em que estão apresentados, são partes de um texto adaptado
da Folha de S.Paulo de 24/11/2010, julgue-os com referência à
correção gramatical.
9

A mais recente investida do estado do Rio de Janeiro contra o
narcotráfico foi à instalação de unidades de polícia
pacificadora, as UPPs, em áreas que eram dominadas por
narcotraficantes. O projeto de reocupar territórios tomados
pelo crime basea-se em policiamento permanente, oferta de
serviços e ações de promoção da cidadania. As favelas das
UPPs já inauguraram um novo capítulo na historia dos
conflitos entre as forças de segurança e o banditismo na cidade.

10

Recentemente, uma onda de arrastões, assaltos e automóveis
incendiados sacudiu o Rio de Janeiro. O vandalismo foi, ao
que tudo indica, orquestrado por marginais com o intuito de
assustar a população e intimidar as autoridades. De um modo
geral, as explicações convergem para o que seria uma reação
de quadrilhas e facções unidas contra a ofensiva do Estado.

11

A perda de pontos de venda de drogas, a política de
enfrentamento implantada pelo governo e o deslocamento de
líderes do tráfico para o presídio federal de Catanduvas – PR,
onde encontram mais dificuldades para comandar suas
operações, seriam as causas da revolta e dos atos terroristas —
semelhantes aos que tiveram lugar em São Paulo, em 2006.

12

Não há dúvida de que o caminho é perseverar, ampliar a
presença da polícia nas ruas, avançar com as UPPs e ir ao
encalso dos responsáveis pelos ataques; e não apenas da arraia
miúda. São imensas, no entanto as dificuldades em superar,
desde a carência de efetivos e recursos policiais à extensão e
a profundidade que o problema adquiriu.

13

Por ora, a pacificação promovida pelo governo, elogiada e
reconhecida pela população, circunscrevem-se à áreas
relativamente pequenas, contíguas à bairros nobres e de classe
média do Rio de Janeiro — a cidade turística da zona sul.
Muitos dos marginais atingidos deslocam-se para regiões mais
afastadas, entre as quais os grandes complexos de favelas,
como o do Alemão, as principais cidadelas do narcotráfico.

14

Ocupá-las é um grande desafio, que exigirá intenso preparo das
autoridades locais e apoio do governo federal. Não há outra
opção, caso a capital olímpica de 2016 queira mostrar ao país
e ao mundo não mais cenas de guerra, mas sem os seus
conhecidos cenários cinematográficos sem risco de balas
perdidas.

Jornal do Brasil, Editorial, 24/11/2010 (com adaptações).

Em relação às ideias e à estrutura linguística do texto acima, julgue
os itens a seguir.
1

O núcleo do sujeito das formas verbais “matou” (R.13) e “feriu”
(R.14) é “Pyongyang” (R.13).

2

A forma verbal “foram” (R.15) exemplifica um caso em que o
verbo está no plural porque concorda com o predicativo.

3

O pronome “sua”, em “sua jurisdição” (R.16), refere-se ao
antecedente “sulistas” (R.15).

4

Mantêm-se a coerência textual e as informações originais do
texto ao se substituir a palavra “retaliação” (R.18) por
represália.

5

O emprego de vírgula logo após “1950” (R.1) justifica-se por
isolar adjunto adverbial anteposto.

6

A expressão “a capital do Sul” (R.2) vem antecedida de vírgula
porque se trata de um vocativo.

7

Na linha 6, o emprego da interrogação é um recurso estilístico
e retórico que confere ênfase à informação subsequente.

8

A presença da preposição a em “aos dogmas” (R.11-12)
decorre da regência da forma verbal “seguem” (R.11), que
exige complemento regido por essa preposição.
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A cena é muito comum: cidade afora, pessoas abusam
do uso da água, lavando calçadas, passeios e carros. Mesmo
que o Brasil seja o grande reservatório de água doce do mundo
(11,6% do total disponível, com cada brasileiro, em tese,
dispondo de 34 milhões de litros por ano, embora possa levar
vida confortável com 2 milhões de litros anuais), tem na
distribuição o seu maior gargalo: 80% concentram-se na
Amazônia, onde vivem apenas 5% da população do país, com
os 20% restantes abastecendo 95% dos brasileiros. Várias
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco,
Goiás e Minas Gerais convivem com oferta anual inferior
a 2 milhões de litros por habitante, para uso direto e indireto.
O consumo per capita dobrou em 20 anos, enquanto a
disponibilidade de água ficou três vezes menor. Para piorar
esse quadro, há muito desperdício: cerca de 30% da água
tratada é perdida em vazamentos nas ruas do país — só na
Grande São Paulo o desperdício chega a 10 metros cúbicos
de água por segundo, o que daria para abastecer cerca de
3 milhões de pessoas diariamente. Sem falar nos hábitos
culturais inadequados, como deixar a torneira da pia aberta,
tomar banhos intermináveis ou usar a água como vassoura.
Estado de Minas, 23/11/ 2010 (com adaptações).

Considerando o seguinte requisito: “A redação oficial deve
caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de
linguagem, clareza, formalidade e uniformidade” (Manual de
Redação da Presidência da República, 2002), cada um dos itens
a seguir apresenta um fragmento de texto que deve ser julgado certo
se atender ao citado requisito, ou errado, em caso negativo.
23

Venho comunicar à Vossa Senhoria que nossa empresa
não necessita mais dos seus serviços profissionais, e que,
consequentemente, vai desligar você dos seus quadros
funcionais dentro de trinta dias úteis, a contar da data desta
carta.

24

Vimos informar aos usuários do nosso sistema que, conforme
a legislação em vigor sobre o tema, o plano de saúde XYZ
sofrerá reajuste de 10% a partir do mês de dezembro de 2010.

25

Atesto, para os devidos fins, que o funcionário Joaquim Pereira
trabalhou neste departamento durante o período de 2009
a 2010, tendo demonstrado aptidão para a pesquisa e o
arquivamento de informações sigilosas.

Com relação aos conceitos de Internet, intranet e correio eletrônico,
julgue os itens que se seguem.

Julgue os itens que se seguem, referentes às ideias e estruturas
linguísticas do texto acima bem como ao emprego da linguagem e
à tipologia textual.

26

Para se enviar uma mensagem a um grupo de usuários de um
mesmo domínio, como, por exemplo, @hotmail.com, basta
digitar o domínio no campo Destinatário do software que se

15

Prejudicam-se a coerência textual e as informações originais do
texto ao se substituir o termo “enquanto” (R.13) por ao passo
que.

16

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir
“cerca de” (R.18) por acerca de.

17

Expressões como “Para piorar” (R.14) e “Sem falar” (R.19)
conferem um tom de informalidade ao texto.

18

O texto em questão é essencialmente dissertativo e denuncia
problemas no consumo doméstico de água.

19

A expressão “Sem falar” (R.19), que introduz a opinião do
autor sobre o tema por ele abordado, torna o último período do
texto subjetivo e pessoal.

20

21

22

Infere-se das informações do texto que uma mudança nos
hábitos de consumo poderia atenuar o problema do acesso à
água no Brasil.
Pelos sentidos do texto, embora o Brasil seja o grande
reservatório de água doce do mundo, ainda assim apresenta
problemas no acesso a ela, por causa da distribuição desigual
de água no território, do aumento do consumo e também por
causa do desperdício.
A expressão “Mesmo que” (R.2-3) confere ao trecho em que se
insere a noção de condição.

utiliza e a mensagem será enviada a todos os usuários
cadastrados.
27

Uma intranet consiste em tecnologia que disponibiliza recursos
da Internet aos usuários internos de uma empresa, os quais se
utilizam desses recursos por meio de serviços e protocolos
equivalentes mediante nome de usuário e senha.

28

Em uma empresa, é obrigatório que se utilize software
antivírus de um mesmo fabricante em todas as máquinas que
possibilitam acesso à Internet, para que se garanta que um
arquivo recebido ou enviado seja checado por esse software e
esteja livre de vírus ou de programas maliciosos detectados
por ele.

29

Utilizar um bloqueador de pop-up, ou aquelas pequenas telas
de publicidade que surgem quando se acessa um sítio da
Internet, é fundamental para garantir que o acesso a sítios seja
feito de forma criptografada.

30

O Winzip é um programa de compactação e descompactação
de arquivos que deve ser utilizado apenas no caso de se enviar
ou receber um arquivo anexado a um email, pois é nesse
trânsito que ele pode levar muito tempo para ser baixado no
computador do usuário.
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A respeito dos principais aplicativos para edição de textos e
planilhas, julgue os itens a seguir.
31

A tecla

© do teclado do computador pode ser utilizada não

só para se fazer o recuo de linhas, como, por exemplo, para a
edição de parágrafos em um texto, mas também para se
navegar em uma tabela, saltando-se de uma célula ou linha
para outra.
32

A opção de quebra de linha ou de parágrafo no Microsoft
Word permite que seja criada uma nova página dentro de um
documento, que se iniciará, automaticamente, em uma nova
seção.

33

A opção de Auditoria de fórmulas do Microsoft Excel permite
rastrear células precedentes e células dependentes por meio de
setas que identificam e validam essas relações de precedência
ou dependência entre elas.

34

A opção de congelar painéis no programa Excel permite que,
a partir do menu Janela, seja fixada, em tela, uma parte
desejada da tabela para que essa parcela permaneça visível
mesmo quando a tabela estiver sendo rolada.

35

A opção de visualização de impressão do Microsoft Word
possibilita que o arquivo que se deseja imprimir seja
visualizado em formato .pdf para eventuais ajustes da margem
ou do tamanho do papel.

36

Ao salvar um documento do Microsoft Word no formato .docx,
o sistema interpreta que esse documento só poderá ser aberto
por outro aplicativo da suíte Microsoft Office.

Diversos estudos foram realizados na tentativa de
determinar fatores de risco com relação ao uso de drogas na
adolescência. Sussman e colaboradores evidenciaram, como fatores
de risco, ser do sexo masculino, fumar, ter inabilidade de lidar com
a raiva e apresentar depressão.
Felix Kesser, et al. Psicodinâmica do adolescente envolvido com drogas. In: R.
Psiquiatr., RS, 25 (suplemento 1), p. 33-41, abril 2003 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, suponha que Maria,
Paula, João, Carlos e Pedro, cinco adolescentes, tenham sido
entrevistados com o intuito de identificar os fatores de risco com
relação ao uso de drogas. Após a entrevista, houve as seguintes
conclusões:
< Somente Maria e João eram inábeis em lidar com a raiva;
< Apenas Paula e Carlos não eram depressivos;
< À exceção de Pedro, todos fumavam.
De acordo com as informações apresentadas, julgue os itens a
seguir.
41

Pedro foi quem apresentou o menor número de fatores de risco.

42

A negação da proposição “ter inabilidade de lidar com a raiva
e apresentar depressão” é “ter habilidade de lidar com a raiva
ou não apresentar depressão”.

43

Cada um dos cinco adolescentes apresentou pelo menos um
dos fatores de risco.

RASCUNHO

Acerca de sistemas de arquivos e cópia de segurança, julgue os
itens seguintes.
37

Um arquivo que possua a seguinte nomenclatura
http://ficha*de*compensação.xls, armazenado no Windows
Explorer, será reconhecido como um arquivo do Excel que
pode ser acessado por meio da Web.

38

No Windows, ao se utilizar a opção Salvar como, em qualquer
um dos programas da suíte Microsoft Office, o sistema
operacional, interpreta que o usuário deseja criar um novo
arquivo, com um novo nome, mas com o mesmo conteúdo do
anterior, e, por isso, apaga, automaticamente, a versão antiga
e deixa apenas a nova versão do arquivo no sistema.

39

Um dispositivo de memória externa, como, por exemplo, um
pendrive via USB, além de permitir mobilidade de memória,
possibilita que se armazenem arquivos em diversos formatos
e tamanhos, para se expandir a capacidade de armazenamento.

40

Os arquivos, no Windows, representam os locais onde se
armazenam os documentos, e as pastas são os documentos
propriamente ditos.
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No ano de 2002, o estado do Espírito Santo registrou um

RASCUNHO

total de 953 vítimas de acidentes de trânsito, sendo que 177 eram
do sexo feminino e 331 eram jovens de 15 a 29 anos de idade. Entre
os jovens de 15 a 29 anos de idade, o número de vítimas do sexo
masculino totalizava 283 pessoas.
Internet: <www.ipeadata.gov.br> (com adaptações).

De acordo com as informações do texto acima, julgue os itens que
se seguem.
44

O número de vítimas do sexo feminino que tem menos de
15 anos ou mais de 29 anos de idade é maior que 125.

45

O número de vítimas do sexo feminino ou de jovens de 15 a
29 anos de idade é inferior a 500.

46

O número de vítimas jovens de 15 a 29 anos de idade do sexo
masculino é maior que seis vezes o número de vítimas do sexo
feminino da mesma faixa etária.
O Sistema Penitenciário Federal (SPF) iniciou suas

atividades em 2006, com o objetivo de custodiar presos de alta
periculosidade, visando desarticular o crime organizado e coibir as
rebeliões nos estabelecimentos prisionais estaduais. Por meio de
concurso público, hoje os quadros do SPF contam com cerca de
1.000 agentes penitenciários, 12 técnicos e 32 especialistas. Dessa
forma, a criação do SPF culminou com a redução de 66,99% em
rebeliões e motins, nos estados que enviaram presos aos
estabelecimentos federais.
Segurança pública com cidadania. Equipe CGPLAN/MJ, ago./2010 (com adaptações).

Com base nas informações apresentadas no texto acima, julgue os
itens seguintes.
47

Se forem escolhidos 60 funcionários do quadro do SPF, é
correto afirmar que pelo menos 16 serão agentes
penitenciários.

48

Se, em determinado estado, houve aumento nas rebeliões e nos
motins, então este estado enviou presos aos estabelecimentos
federais.

Considerando que os símbolos w, v, - e ÷ representam as
operações lógicas “ou”, “e”, “não” e “condicional”, respectivamente,
julgue os itens subsequentes, acerca de lógica de argumentação e
estruturas lógicas.
49

Se a proposição composta (Pw~Q) ÷ (RvS) for verdadeira e
se a proposição S for falsa, então a proposição Q será falsa.

50

Se apenas uma das três proposições simples P, Q e R for falsa,
então a proposição composta (P÷~Q)w(~Q÷R) será
verdadeira.
–4–

