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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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CONHECIMENTOS GERAIS
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Os países que se mostram como vozes dissonantes na
orquestra das nações ajustadas aos acordes da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e da atual noção de
democracia passaram a ocupar insistentemente as manchetes
dos jornais de todo o planeta na última década. Observamos
multiplicarem-se, por parte daqueles países, desafios aos atuais
mandatários da economia globalizada, ameaças contra Estados
vizinhos, investimentos em arsenais de alcance desconhecido
e escândalos de abusos de força contra opositores internos.
Trata-se de uma desafinação sem trégua em relação ao concerto
mundial, sem que se possa imaginar, a esta altura, em que
diapasão — estrondoso ou pianíssimo — terminará tal
partitura.
O que tem alimentado o noticiário dos países
desenvolvidos ou em vias de sê-lo não é somente a queda de
braço que situa, de um lado, os países-maestros e seus
conselhos transnacionais, e de outro as nações “não alinhadas”.
Além dos confrontos situados nas altas esferas, com o advento
da rede mundial de informação, a imprensa passou a repercutir
com igual destaque figuras individuais no interior dos regimes
“de exceção”, muitas vezes rapidamente alçadas à categoria de
ícones.
Álvaro Machado. De olhos atentos na margem oposta.
In: Revista da Cultura, jul./2010, p. 33 (com adaptações).
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Julgue os itens seguintes, relativos às relações morfossintáticas,
semânticas e discursivas do texto acima.
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No texto, cujas características permitem classificá-lo como
dissertativo-expositivo, o vocabulário do mundo da música é
associado ao cenário das relações internacionais.
Na linha 1, a supressão do vocábulo “que” traria prejuízo ao
sentido do texto, pois ele inicia oração cujo conteúdo delimita
o significado de “Os países”.
Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o trecho “Os
países que se mostram como vozes dissonantes” (R.1) pode ser
reescrito da seguinte forma: As nações que mostram-se como
vozes discordantes.
A expressão “queda de braço” (R.15-16) refere-se ao conflito
entre os “mandatórios da economia globalizada” (R.7), ou seja,
os “países-maestros e seus conselhos transnacionais” (R.16-17),
e os países que “se mostram como vozes dissonantes” (R.1) ou
‘não alinhadas’ (R.17).
As sociedades contemporâneas e os seus cidadãos são
apresentados pelo autor como insensíveis às questões relativas
aos direitos humanos e à democracia.

Sidney Jard da Silva. Reforma da previdência em perspectiva comparada:
Executivo, Legislativo e sindicatos na Argentina e no Brasil. São Paulo:
Associação Editorial Humanitas Fapesp, 2007, p. 117-8 (com adaptações).

Com relação aos aspectos linguísticos e semânticos do texto acima,
julgue os itens subsequentes.
7

Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto
se o trecho entre “Esse renovado (...) fundos institucionais”
(R.14-18) fosse assim reescrito: O processo de reformas
apropriadas voltadas ao mercado teriam também fortalecido o
renovado interesse pela previdência complementar, a qual criou
uma moderna estrutura que regula e supervisiona os fundos
institucionais.

8

O texto relaciona os fundos de pensão à economia em três
níveis: o mundial, o latino-americano e o brasileiro.

9

Na linha 7, o trecho “esta última alternativa” retoma uma das
formas de expansão dos regimes privados de previdência,
aquela em que se busca a substituição do regime público.

10

Na linha 9, se a conjunção “e” fosse substituída pela conjunção
mas, antecedida de vírgula, seria mantida a correção gramatical
do período, mas a relação entre as ideias expressas seria
alterada.

11

O emprego da forma verbal “teria sido fortalecido” (R.15) tem
o efeito de indicar ao leitor que o autor apresenta uma hipótese
para explicar o “renovado interesse pela previdência
complementar” (R.14-15). Infere-se do texto que essa hipótese
é de autoria dos “Analistas da área” (R.11).

O item abaixo apresenta transcrição de trecho adaptado de De
Olhos Atentos na Margem Oposta, de Álvaro Machado. Julgue-o
quanto à correção gramatical.
6

Impossibilitados de controlar todas as vias de informação,
especialmente no que se refere à Internet, as nações
identificadas como focos de autoritarismo começaram à
enfrentar a incômoda amplificação, para todo mundo, de vozes
de protesto e de atitudes de desobediencia civil.

Nas últimas décadas, os fundos de pensão assumiram
papel de fundamental importância nas principais economias do
mundo. Governos empenhados em reformar seus sistemas de
previdência têm incentivado a expansão dos regimes privados,
seja como um complemento para o regime público, seja como
uma alternativa para substituí-lo. Em nenhuma outra parte do
mundo, esta última alternativa foi tão vigorosa como na
América Latina. Os fundos de pensão estão crescendo
rapidamente e se colocam no centro do debate sobre o
desenvolvimento econômico e social dos países da região.
Analistas da área apontam para o fim do ciclo
hiperinflacionário e do descontrole dos gastos públicos como
o principal motivador da expansão dos fundos de pensão entre
os países latino-americanos. Esse renovado interesse pela
previdência complementar ainda teria sido fortalecido pelo
próprio processo de reformas orientadas para o mercado, o qual
estabeleceu uma moderna estrutura de regulação e supervisão
dos fundos institucionais.
O Brasil destaca-se no cenário latino-americano como
um dos países pioneiros na implementação de fundos de
pensão. Entre as principais economias da América latina, o
mercado previdenciário brasileiro responde por mais da metade
dos recursos acumulados nessa modalidade de investimento
institucional.
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Com referência à redação de correspondências oficiais, julgue os

RASCUNHO

itens que se seguem.
12

Considerando-se a forma apropriada a ser dada a um
memorando, seria correto que, nesse documento, constassem
número e sigla que possibilitassem sua identificação,
acompanhados, na mesma linha, da data de expedição do
documento.

13

O seguinte fecho seria adequado a ofício destinado a servidor
que ocupasse cargo de grau hierárquico equivalente ao
ocupado pelo autor do documento, mas em órgão diverso.
Com cordiais saudações,
Fulano de Tal

14

O memorando, destinado a veicular notas e informações de
pequena importância relativas ao andamento do trabalho de
uma repartição ou departamento, é utilizado no lugar dos
denominados avisos, os quais estão reservados ao registro de
assuntos internos mais sérios da repartição.

15

Dispensa-se a introdução, em um ofício, se o tema tratado já
for de conhecimento do destinatário ou for de conhecimento do
público em geral.

Considere que P, Q e R sejam proposições simples que possam ser
julgadas como verdadeiras (V) ou falsas (F). Com relação às
operações lógicas de negação (~), conjunção (v), disjunção (w) e
implicação (÷), julgue os itens subsecutivos.
16

A proposição (P w Q) ÷ (Q v P) é uma tautologia.

17

O número de linhas da tabela-verdade da proposição
(P v Q ÷ R) é inferior a 6.

18

Se a proposição P for falsa, então a proposição P ÷ (Q w R)
será uma proposição verdadeira.

Considerando que, em uma concessionária de veículos, tenha sido
verificado que a probabilidade de um comprador adquirir um carro
de cor metálica é 1,8 vez maior que a de adquirir um carro de cor
sólida e sabendo que, em determinado período, dois carros foram
comprados, nessa concessionária, de forma independente, julgue os
itens a seguir.
19

20

A probabilidade de que ao menos um dos dois carros
comprados seja de cor sólida é igual a 460 .
784
A probabilidade de que os dois carros comprados sejam de cor
metálica é 3,24 vezes maior que a probabilidade de que eles
sejam de cor sólida.

21

A probabilidade de que somente um dos dois carros comprados
seja de cor metálica é superior a 50%.
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Acerca dos programas que fazem parte dos pacotes BrOffice.org e
Microsoft Office, julgue os itens subsequentes.
22

No programa PowerPoint do Microsoft Office, quando se
grava um pacote de apresentações em um CD, essas
apresentações são configuradas, por padrão, para serem
executadas automaticamente.

23

O programa Writer do BrOffice.org, assim como o Word do
Microsoft Office, possui corretor gramatical e ortográfico de
funcionamento automático.

A respeito do sistema operacional Windows e de suas ferramentas,
julgue o item a seguir.
24

No Windows XP Professional, a ferramenta de limpeza do
disco seleciona automaticamente arquivos que possam ser
excluídos com segurança, possibilitando a liberação de espaço
no disco rígido do computador.

Julgue os itens subsecutivos, referentes a conceitos de Internet e
intranet.
25

26

27

Apesar de o HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ser
normalmente utilizado para acessar páginas web, em alguns
casos ele também é usado na transferência de mensagens de
correio eletrônico do computador do usuário final para o
servidor de correio eletrônico.
Por meio do uso de certificados digitais, é possível garantir a
integridade dos dados que transitam pela Internet, pois esses
certificados são uma forma confiável de se conhecer a origem
dos dados.
Para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma
empresa possam ser acessadas por usuários via Internet, é
suficiente incluir tais usuários no grupo de usuários com acesso
autorizado à intranet.

A respeito dos atos administrativos, julgue os itens seguintes.
28

Com fundamento no atributo da autoexecutoriedade, a
administração pública pode apreender mercadorias ou
interditar estabelecimento comercial sem autorização prévia
do Poder Judiciário.

29

As certidões e os atestados emitidos pela administração pública
possuem presunção de veracidade, razão pela qual não podem
ser anulados de ofício pelo Poder Judiciário.

No que se refere ao controle da administração pública,
à organização administrativa e aos serviços públicos, julgue os itens
subsequentes.
30

Quanto à maneira como concorrem para a satisfação do
interesse geral, alguns serviços sociais, como assistência e
previdência social, são considerados serviços uti singuli.

31

Há desconcentração administrativa quando se destaca
determinado serviço público do Estado para conferi-lo a outra
pessoa jurídica, criada para essa finalidade.

32

Os atos normativos editados pelo Poder Executivo, por sua
própria natureza, estão sujeitos exclusivamente ao controle do
Poder Legislativo, não podendo ser invalidados pelo Poder
Judiciário.

Considerando as disposições constitucionais relativas aos direitos
e garantias fundamentais, julgue os seguintes itens.
33

O cancelamento da naturalização por ato administrativo
configura uma das hipóteses de perda ou suspensão dos direitos
políticos.

34

Independentemente do pagamento de taxas, é assegurada a
todos, para a defesa e esclarecimento de situações de interesse
pessoal e de terceiro, a obtenção de certidões em repartições
públicas.

Acerca da organização político-administrativa do Estado brasileiro,
julgue os itens subsecutivos à luz da Constituição Federal de 1988
(CF).
35

A CF reconhece aos municípios a competência para criar,
organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual.

36

Segundo a CF, compete privativamente à União legislar sobre
previdência social.

Julgue os itens que se seguem com fundamento nos preceitos
constitucionais relativos aos poderes da República.
37

As comissões parlamentares de inquérito têm poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros
previstos nos regimentos das respectivas casas legislativas.

38

A CF não confere ao Conselho Nacional de Justiça
competência para controlar a atuação jurisdicional do Poder
Judiciário, mas apenas a administrativa e financeira.

Com base no disposto no Código de Ética Profissional do Serviço
Público, julgue os itens subsecutivos.
39

Compete ao órgão em que o servidor exerce suas funções
mantê-lo informado e atualizado em relação às instruções, às
normas de serviço e à legislação pertinentes ao exercício dessas
funções.

40

Os atos praticados por servidores públicos no âmbito de sua
vida privada influenciam no conceito atribuído a sua vida
funcional.

41

A comissão de ética de uma fundação pública, além de ser a
encarregada de orientar e aconselhar o servidor sobre o
exercício de uma conduta ética no ambiente profissional, é
autorizada a aplicar-lhe pena de suspensão, em caso de
comprovada falha do servidor em sua conduta pública.

42

O acúmulo de cargo de professor e cargo técnico, ainda que
juridicamente legal, contraria o princípio do decoro.

43

Pode ser punido com pena de demissão o agente público que
se recusar a prestar declaração de bens no prazo determinado.

44

É vedado o uso de artifícios para procrastinar o exercício
regular de direito por qualquer pessoa.
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A seguir, são apresentados os itens de 45 a 50, referentes a conhecimentos gerais em língua espanhola e língua inglesa. Você deve julgar
apenas os itens relativos à sua opção, marcada na folha de respostas.

LÍNGUA ESPANHOLA
El Gobierno propondrá retrasar

LÍNGUA INGLESA
1

la edad de jubilación a los 67 años

which the contributions into the Fund are pre-determined but

El Gobierno presentó su propuesta de reforma de las

1

pensiones, que contempla el retraso en la edad de jubilación

the benefit is not. Contributions are made by individual
4

entre las medidas para garantizar el mantenimiento del sistema
4

at the time of retirement which is then withdrawn or used to

laboral se ampliará de los 65 años actuales hasta los 67.
7

7

13

The term DC applies to a wide range of plans

—, se aplicará de forma progresiva a partir de 2013, año en el

worldwide, ranging from “pure DC” where member benefits

2025 quedará totalmente implantada. Así, en 2025 habrá que

10

schemes where some minimum level of benefit is guaranteed.

100% de la prestación. De cumplirse los planes del Ejecutivo,

There is, in addition, considerable variation in DC systems

en 2025 España será el primer país de la Unión Europea donde

13

(i.e. their interaction with the public pension system), the extent

plazo no demasiado largo, supone que han triunfado las tesis de
la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, que

16

permitan aumentar la llamada edad efectiva de jubilación —

Many DC systems are still fairly new and in many
19

63,5 años en España — o bien mojarse y poner sobre la mesa
22

to which participation is mandatory, the extent of consumer
choice and the market competition within the system.

en varias ocasiones se ha mostrado a favor de medidas que
que establece la media a la que la gente se jubila y que está en

across the world, depending in particular on whether or not
they are intended to be a major source of retirement income

La reforma, que el Gobierno espera aprobar en un

19

derive totally from contributions plus investment returns, to

seguir trabajando durante dos años más para poder percibir el

todos los trabajadores se jubilarán a los 67 años.
16

buy a retirement product (such as an annuity).

con patronal y sindicatos en la Comisión del Pacto de Toledo
que los que cumplan 65 deberán trabajar dos meses más, y en

10

members and(or) by sponsoring employers (in the case of
occupational DC funds), and invested to accumulate a balance

a medio y largo plazo. Según fuentes del Ejecutivo, la edad
La medida, de salir adelante — tiene que ser debatida

Defined contribution (DC) pensions are plans under

countries few individuals have retired under predominantly DC
arrangements. However, DC supervision becomes more

una edad exacta de jubilación.

important as these systems develop and mature and supervisory
Internet: <www.elpaís.com> (con adaptaciones).
22

authorities are consequently asking whether and how their
supervisory approach needs to adapt to the introduction of

Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con el texto de arriba.
45

these plans.
International Organization of Pension Supervisors – IOPS (adapted).

Del texto es correcto inferir que muchos españoles se jubilan
antes de completar la edad establecida para percibir el 100% de
la prestación por jubilación.

46

47

Based on the text above, judge the following items.

El vocablo “mojarse” (R.21) es utilizado en el texto en el
sentido literal de derramar agua sobre sí mismo.

45

The term DC covers a large range of plans the world over.

Es correcto inferir del texto que, antes de la reforma propuesta

46

DC system shows endless variety all over the world.

47

Plenty of DC systems are entirely new in a large number of

por el Gobierno, para percibir el 100% de la prestación por
jubilación hay que trabajar hasta los 65 años.
48

La expresión “de salir adelante” (R.6) tiene sentido condicional.

49

La Comisión del Pacto de Toledo está constituida

countries.
48

exclusivamente por representantes de la patronal y de los

Contributions to the Fund can be made by employers as well
as employees.

sindicatos.
50

49

Quien se jubile en 2013, si quiere percibir el 100% de la

contributions are increasing.

prestación por jubilación, deberá haber trabajado 65 años y dos
meses.

An annuity product may be taken out at any time while

50

The expression “in addition” (R.12) means furthermore.
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