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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.
Nos itens que avaliam Noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
à operação de pressionar uma tecla e, repidamente, 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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É fato reconhecido que a semelhança ou mesmo a
similitude perfeita entre pares de coisas não faz de uma a
imitação da outra. As imitações contrastam com a realidade,
mas não posso usar na análise da imitação um dos termos que
pretendo esclarecer. Dizer “isto não é real” certamente
contribui para o prazer das pessoas com as representações
imitativas, de acordo com um admirável estudo de psicologia
escrito por Aristóteles. “A visão de determinadas coisas nos
causa angústia”, escreve Aristóteles na Poética, “mas
apreciamos olhar suas imitações mais perfeitas, sejam as
formas de animais que desprezamos muito, sejam cadáveres”.
Esse tipo de prazer pressupõe o conhecimento de que seu
objeto é uma imitação, ou, correlativamente, o conhecimento
de que não é real. Há, portanto, uma dimensão cognitiva nessa
forma de prazer, assim como em muitos outros prazeres,
inclusive os mais intensos.
Suponho que o prazer de comer determinadas coisas
pressupõe algumas crenças, como a de que elas são realmente
o que pensamos estar comendo, mas a comida pode se tornar
um punhado de cinzas quando se descobre que isso não é
verdade — que é carne de porco, para um judeu ortodoxo, ou
carne de vaca, para um hindu praticante, ou carne humana, para
a maioria de nós (por mais que o sabor nos agrade). Não é
preciso sentir a diferença para haver uma diferença, pois o
prazer de comer é geralmente mais complexo, pelo menos entre
os seres humanos, do que o prazer de sentir o gosto. Saber que
algo é diferente pode fazer diferença para o gosto que
sentimos. Se não o fizer, é que a diferença de gostos talvez não
seja uma coisa que preocupe o bastante para que as respectivas
crenças sejam um requisito do prazer.
Arthur C. Danto. A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte.
Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 49-50 (com adaptações).

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto.
A A supressão da preposição “de”, em “o conhecimento de que”,
(R.13-14), manteria a correção gramatical e o sentido original
do período.
B Na linha 2, a substituição da expressão “similitude perfeita”
por igualdade não prejudicaria os sentidos originais do texto.
C Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do
texto

caso

o

termo

semelhança

fosse

introduzido

imediatamente após “uma” (R.2).
D O vocábulo “mas” (R.4) poderia ser corretamente substituído
por visto que, pois ambos introduzem oração de caráter
contrastivo.
E A coerência do quarto período do primeiro parágrafo do texto
seria prejudicada caso o trecho “escreve Aristóteles na
Poética” (R.9) fosse deslocado para o final do período, mesmo
com os devidos ajustes na pontuação.
QUESTÃO 3

No que se refere aos aspectos gramaticais do texto, assinale a opção
correta.
A O pronome possessivo ‘suas’ (R.10) refere-se às ‘formas de
animais’ (R.11).

Em relação aos aspectos interpretativos do texto apresentado,
assinale a opção correta.

B O último período do primeiro parágrafo do texto poderia ser

A O autor defende que o prazer que o ser humano sente pelas
coisas da vida é uma imitação.
B No texto, defende-se a ideia de que as imitações opõem-se à
realidade e, certamente por isso, o ser humano as aprecia,
porque detém o conhecimento de que não são reais.
C O autor afirma que a diferença é fundamental para se
determinar o prazer que sentimos ao comer algo.
D Para o autor, saber que algo é diferente faz diferença para
o gosto que sentimos, razão pela qual as crenças que cada
indivíduo tem sobre as coisas determinam a forma de
sentir prazer.
E No texto, o autor defende a igualdade entre as coisas presentes
no mundo.

outros muitos prazeres inclusive os mais intensos, logo há uma

corretamente reescrito da seguinte forma: Assim como em
dimensão cognitiva nessa forma de prazer.
C A introdução de vírgula imediatamente antes de “que pretendo
esclarecer” (R.4-5) não alteraria as relações sintáticosemânticas do período.
D O ponto final empregado imediatamente antes de “Dizer” (R.5)
poderia ser corretamente substituído por dois-pontos, com a
devida alteração no emprego de maiúsculas e minúsculas.
E A correção gramatical do texto seria prejudicada se o trecho
‘nos causa’ (R.8-9) fosse substituído por causa-nos.
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Texto para as questões 6 e 7

QUESTÃO 4

Com relação aos sentidos do texto e às suas estruturas linguísticas,
assinale a opção correta.

Já adulto pela covardia, eu fazia o que todos fazemos,

1

quando somos grandes, e há diante de nós sofrimentos e
A Verifica-se a ocorrência de dígrafos nos vocábulos “pressupõe”
(R.12) e “ortodoxo” (R.21).
B A forma verbal “contrastam” (R.3) está sendo empregada no
texto como sinônimo de assemelham.
C No contexto, o verbo “usar” (R.4) poderia ser substituído pela
locução verbal fazer uso, sem prejuízo da correção gramatical
do texto.
D O emprego do acento gráfico nos vocábulos “análise” (R.4),
“Aristóteles” (R.8) e ‘cadáveres’ (R.11) justifica-se pela mesma
regra de acentuação.
E O trecho “contribui para o prazer das pessoas com as
representações imitativas” (R.6-7) poderia ser corretamente
substituído por: contribui ao prazer que as pessoas tem pelas
representações imitativas.

injustiças: não queria vê-los; subia para soluçar lá no alto da
4

casa, numa peça ao lado da sala de estudos, sob os telhados,
uma salinha que cheirava a íris, também aromada por uma
groselheira silvestre que crescia do lado de fora entre as pedras

7

do muro e passava um ramo florido pela janela entreaberta.
Destinada a uma utilidade mais especial e mais vulgar, essa
peça serviu por muito tempo de refúgio para mim, sem dúvida

10

por ser a única que me permitia fechasse à chave, para todas as
minhas ocupações que exigissem solidão inviolável: a leitura,
o devaneio, as lágrimas e a volúpia.
Marcel Proust. No caminho de Swann. Internet:
<vestibular.uol.com.br>

QUESTÃO 5

O torso arcaico de Apolo

(com

adaptações).

QUESTÃO 6

Com relação à estrutura morfossintática e à coerência interna do
1

4

Não sabemos como era a cabeça, que falta,
De pupilas amadurecidas. Porém
O torso arde ainda como um candelabro e tem,
Só que meio apagada, a luz do olhar, que salta

texto apresentado, assinale a opção correta.
A Na linha 10, o emprego de acento grave indicativo de crase em
“à chave” justifica-se pela regência da forma verbal “fechasse”

7

10

13

E brilha. Se não fosse assim, a curva rara
Do peito não deslumbraria, nem achar
Caminho poderia um sorriso e baixar
Da anca suave ao centro onde o sexo se alteara.
Não fosse assim, seria essa estátua uma mera
Pedra, um desfigurado mármore, e nem já
Resplandecera mais como pele de fera.
Seus limites não transporia desmedida
Como uma estrela; pois ali ponto não há
Que não te mire. Força é mudares de vida.
Rainer Maria Rilke. Torso arcaico de Apolo. Trad. Manuel Bandeira. In: Manuel
Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 361.

Assinale a opção correta acerca de aspectos linguísticos do texto
acima.

e pela presença do artigo definido feminino.
B O trecho “não queria vê-los” (R.3) poderia ser corretamente
reescrito da seguinte forma: não os queria ver.
C Na linha 3, a preposição “para” introduz uma expressão que
indica direção, lugar onde o personagem “subia”.
D A oração “Destinada a uma utilidade mais especial e mais
vulgar” (R.8) poderia ser deslocada para imediatamente após a
forma verbal “serviu” (R.9), sem prejuízo para a correção
gramatical do texto.
E O vocábulo “peça”, na linha 9, possui um referente diverso do
referente do vocábulo “peça” na linha 4.
QUESTÃO 7

Assinale a opção correta a respeito do texto apresentado.
A Ao se referir diretamente ao leitor, o poeta alterna as pessoas
gramaticais, o que se comprova pelo emprego da forma verbal
“sabemos” (v.1), na primeira pessoa, pelo uso do pronome
“Seus” (v.12), na terceira pessoa, e pelo emprego da forma
pronominal “te” (v.14), na segunda pessoa.
B No verso 8, o pronome “onde”, retoma, por coesão, a
expressão “anca suave”.
C Na expressão “pele de fera” (v.11), a locução “de fera” poderia
ser substituída, sem prejuízo para os sentidos do texto, pelo
adjetivo feroz, tal como ocorre com via de ferro/via férrea.
D No verso 1, o vocábulo “como” introduz oração de sentido
comparativo, tal como nos versos 3 e 11.
E A oração “que falta” (v.1), de função adjetiva, está empregada
com sentido explicativo.

A As palavras “sofrimentos” (R.2) e “injustiças” (R.3) designam
acontecimentos antagônicos necessariamente decorrentes um
do outro.
B Na linha 5, o termo “íris” alude contextualmente a uma cor.
C A substituição da forma verbal “cheirava” (R.5) por cheirasse
prejudicaria a correção gramatical do texto.
D Na linha 2, o vocábulo “grandes” é empregado como sinônimo
de altos.
E A palavra “covardia” (R.1) poderia ser substituída por
pusilanimidade, sem alterar o sentido original do texto.
–2–
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Texto para as questões 8 e 9
1

4

7

10

13

16

19

QUESTÃO 9

Os livros de história natural descritiva e assuntos
congêneres, cujos autores observaram a natureza com os seus
próprios olhos, tendo por isso o relato das suas descobertas e
o interesse de narrativas pessoais, à parte o caráter exato dos
fatos que referem, podem ser considerados verdadeiras poesias
em prosa, por assim dizer, que vão beber a sua inspiração
diretamente à natureza e trasladam para o papel alguma coisa
da sua frescura e novidade. Levam o leitor para além dos
bosques e fazem-no cuidar que é ele que faz as descobertas. O
que eles viram tem o primor de observações individuais, a
superioridade do específico sobre o genérico. Esses escritos,
pois, têm certo valor permanente do ponto de vista literário:
como o apreço em que são tidos vem mais da forma do que do
assunto, são verdadeiras obras de arte; por outro lado, ninguém
lhes atribuiria mais do que um pequeno lugar entre as obras de
arte, isso porque, por perfeitas que sejam no seu gênero, não
têm senão a diminuta importância do gênero a que pertencem.
São livros para as horas de ócio, e longe ficam dos pináculos
ou das profundezas da emoção.
Henry Smith Williams. A literatura na ciência.
Internet: <www.logoslibrary.eu> (com adaptações).

QUESTÃO 8

Assinale a opção correta acerca dos aspectos interpretativos e
linguísticos do texto.
A Depreende-se da leitura do texto que o valor literário atribuído
aos livros de história natural advém sobretudo da forma como
essas obras são escritas.
B Prejudicaria a correção gramatical do texto a substituição dos
dois pontos empregados à linha 12 por ponto, ainda que
fossem realizadas as devidas alterações de maiúsculas e
minúsculas.
C O primeiro período do texto pode ser corretamente reescrito da
seguinte forma: Ao beberem sua inspiração diretamente na
natureza e a trasladarem ao papel, os livros de história natural
descritiva e assuntos congêneres, os quais, seus autores,
observaram a natureza com seus próprios olhos, são
consideradas verdadeiras poesias em prosa, tendo, pois, o
relato das suas descobertas o interesse de narrativas pessoais
além do caráter exato dos fatos a que se referem.
D Depreende-se da leitura do texto que, sob a perspectiva
literária, os livros de história natural são profundamente
impregnados de emoção.
E Infere-se do texto que os autores de livros de história natural
descritiva e assuntos congêneres são auxiliados pelos leitores,
durante a observação que fazem da natureza e no momento de
narrarem seus relatos.

Assinale a opção correta a respeito da estrutura linguística e dos
sentidos do texto apresentado.
A O pronome “eles” (R.10) retoma “leitor” (R.8).
B Na linha 7, o emprego de sinal indicativo de crase em
“à natureza” deve-se à presença, no período, de “diretamente”.
C Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome a
fosse introduzido imediatamente antes de “trasladam” (R.7),
caso em que esse pronome retomaria “sua inspiração” (R.6).
D A expressão “alguma coisa da sua frescura e novidade” (R.7-8)
complementa o sentido da forma verbal “trasladam” (R.7).
E A expressão “Esses escritos” (R.11) exerce a função de sujeito
da oração cujo núcleo é “são tidos” (R.13).
QUESTÃO 10

Considerando que os fragmentos apresentados nas opções a
seguir integram, em sucessão, um texto adaptado de um jornal
brasileiro, assinale a opção em que o trecho mostrado está correto
gramaticalmente.
A O governo ainda não desistiu impôr uma idade mínima às
aposentadorias ligadas ao INSS. Em reunião, com os líderes de
partidos da base no Ministério da Fazenda, interlocutores do
governo, pediram prazo até o dia 10 de julho para apresentar
uma proposta em substituição ao fim do fator previdenciário.
B A rodada de negociação foi almejada pela decisão do
presidente da Câmara, anunciada aos líderes de por o tema no
plenário na próxima semana. Os deputados intentam votar o
projeto, que extingue com o fator previdenciário, e institui a
regra apelidada de 85/95, em cuja proposta há o apoio das
centrais sindicais. Para aposentar-se com o teto do benefício,
a soma da idade e tempo trabalhado deve chegar a 85 anos
para mulheres, e 95 anos, se homem.
C O fator previdenciário é o mecanismo usado para definir o
valor do benefício, que leva em conta o tempo de contribuição,
a idade e a expectativa de vida do trabalhador. A regra
compele os trabalhadores a se aposentarem mais tarde para
obter o teto da aposentadoria.
D Na rodada de conversa desta quarta-feira o governo
ponderaria, sobre a necessidade de se instituir uma idade
mínima para aposentadoria que valesse no futuro não atingindo
os trabalhadores que já estão no mercado e uma atualização
periódica da regra alcunhada de 85/95.
E Um dos líderes de um partido político da base aliada afirmou
que, o governo pretende instituir uma reavaliação dessa
fórmula, considerando-se o aumento da expectativa de vida do
trabalhador, segundo o qual vamos avançar na discussão até
o dia 10 de julho, e levar a proposta ao plenário no mês de
agosto, onde iremos votar independentes de chegar a um
acordo, ou não.
–3–
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Texto para as questões 11 e 12
XXXX n.o 10/2012
Brasília, 10 de junho de 2012.
A Sua Excelência o Senhor
Ministro de Estado dos Esportes

Assunto: Acompanhamento das obras para a Copa do Mundo de 2014
Excelentíssimo Senhor Ministro,
Convido-o a visitar, nesta sexta-feira (15/06), às 14h, as obras do estádio que sediará,
em Brasília, a Copa do Mundo de 2014. O acompanhamento das obras do referido estádio faz parte de
uma série de visitas aos estádios que sediarão a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.
Respeitosamente,
(espaço para assinatura)
(nome do signatário)
Ministro de Estado das Cidades
QUESTÃO 11

Com base no exemplo de documento oficial apresentado, assinale a opção correta acerca da redação de correspondências oficiais.
A A referência à data atende às normas estabelecidas para a redação de correspondências oficiais.
B O vocativo está corretamente empregado, dado que a correspondência é endereçada a autoridade do Poder Executivo.
C O documento apresenta as características de um ofício, expediente a ser utilizado para a comunicação entre autoridades de mesma
hierarquia.
D O fecho empregado no documento está adequado, considerando-se os cargos ocupados pelo seu emissor e pelo seu destinatário.
E O emprego da primeira pessoa em “Convido-o” não atende a exigência de impessoalidade que deve caracterizar os expedientes
oficiais.
QUESTÃO 12

Entre as ações necessárias para a adequação ou manutenção do documento apresentado às normas gerais e específicas das correspondências
oficiais se inclui
A
B
C
D

a substituição de “A Sua Excelência o Senhor” por A Vossa Excelência o Senhor.
a substituição de FIFA, no corpo do texto, por fifa.
a inserção, ao final do texto, do local e da data, em que o documento foi assinado, com a seguinte forma: Em 10 de junho de 2012.
o detalhamento do teor do documento, que foi expresso de forma muito resumida no item “Assunto”, em desacordo, portanto, com
os princípios que orientam a redação de correspondências oficiais.
E o deslocamento do fecho, de modo a alinhá-lo com o início do parágrafo do corpo do texto.
QUESTÃO 13

Acerca da redação de correspondências oficiais, assinale a opção correta.
A Nas correspondências expedidas pelo Presidente da República, é dispensável a assinatura do signatário logo após sua identificação,
que deve ser feita apenas pelo nome do cargo: Presidente da República Federativa do Brasil.
B Deve constar do ofício o endereço da pessoa a quem é dirigido, que deve ser identificada por nome e cargo.
C Tanto no memorando quanto no aviso, é dispensável a inclusão do local em que o documento foi assinado, haja vista que tal
informação, referente ao local, já consta no envelope de endereçamento do expediente.
D A estrutura de um memorando cuja finalidade seja o encaminhamento de documentos compõe-se de introdução, desenvolvimento e
conclusão.
E Devem-se empregar na introdução das comunicações oficiais formas como Tenho a honra de... e Tenho o prazer de..., em razão
da cordialidade e cortesia que devem pautar o tratamento pessoal na administração pública.
–4–
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QUESTÃO 17

Em relação aos aplicativos dos pacotes Microsoft Office e
BrOffice.org, assinale a opção correta.

Com relação aos conceitos de organização e de gerenciamento de
arquivos e pastas, assinale a opção correta.

A Documentos criados com as versões 2007 e 2010 do aplicativo
PowerPoint podem ser abertos por versões anteriores desse
programa, caso seja instalado um conversor adequado,
fornecido pela Microsoft, ou os documentos sejam salvos com
extensão compatível com as versões anteriores.
B No aplicativo Calc do pacote BrOffice.org, o menu Arquivo
apresenta a opção Versões, que, ao ser clicada, substitui o
documento atual pela última versão salva.
C Impress é um aplicativo do pacote BrOffice.org que
desempenha funções similares às do aplicativo Word do pacote
Microsoft Office.
D Em uma caixa de texto, no aplicativo Excel 2010, é possível
inserir ilustrações, gráficos e realizar operação matemática via
fórmula ou função.
E No aplicativo Word do pacote Microsoft Office, para alterar o
espaço entre a margem esquerda e o início de um parágrafo, é
necessário utilizar os elementos de ajuste disponíveis na régua
horizontal.

A Muitos sistemas operacionais suportam vários tipos de
arquivos. Linux e Windows, por exemplo, apresentam os
arquivos de texto, os arquivos de dados, os arquivos
executáveis e as bibliotecas compartilhadas como arquivos do
tipo regular.
B No Linux, a nomeação de arquivos e diretórios é irrestrita,
não havendo limitação de comprimento ou caracteres não
permitidos.
C No Windows 7, ao contrário das versões anteriores, é possível
examinar o conteúdo de várias pastas em uma única janela do
Windows Explorer, desde que as subpastas estejam
compartilhadas.
D Todo arquivo ou diretório tem propriedades associadas.
Independentemente do sistema operacional, quaisquer dessas
propriedades podem ser alteradas diretamente pelo proprietário
do arquivo.
E No Linux, um diretório pode conter referências a arquivos e a
outros diretórios, que podem também conter outras referências
a arquivos e diretórios. Todavia, nesse sistema, os arquivos
contidos em um diretório devem ser do mesmo tipo.

QUESTÃO 15

Em relação aos conceitos básicos, ferramentas e aplicativos da
Internet, assinale a opção correta.
A iCloud é um sistema da Apple que permite ao usuário
armazenar determinadas informações que, por sua vez, poderão
ser acessadas por meio de diversos dispositivos, via Internet.
B No Google, ao se iniciar uma pesquisa com a palavra allintext,
a busca vai restringir os resultados a páginas que se encontram
armazenadas fora do país onde a consulta foi originada.
C O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é uma linguagem de
descrição por hipertexto que foi desenvolvida para a criação e
o armazenamento de páginas web acessíveis por browser ou
navegador. Para que o navegador permita a seus usuários
interagirem com páginas web criadas com o HTTP, é
necessário que a essas páginas tenham sido associados
endereços eletrônicos da Internet (URL ou URI).
D O Twitter é uma rede social na qual é permitido escrever
mensagens de até duzentos caracteres. Essas mensagens podem
ser recebidas por pessoas que estejam acessando diferentes
redes sociais.
E Por questões de segurança entre as mensagens trocadas, o
programa Eudora não permite anexar arquivos executáveis às
mensagens de email.
QUESTÃO 16

Assinale a opção que cita apenas exemplos de navegadores web.
A
B
C
D
E

Dropbox, Mozilla Thunderbird, Outlook Express e Google.
Windows Explorer, Mozilla Firefox, Safari e Outlook Express.
Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox e Dropbox.
Mozilla Firefox, Safari, Opera e Shiira.
Shiira, Windows Explorer, Google Chrome e Mozilla
Thunderbird.

QUESTÃO 18

Em relação à segurança da informação, assinale a opção correta.
A Firewalls protegem computadores ou redes de computadores
contra ataques via Internet. Os firewalls são implementados
exclusivamente por meio de software.
B O uso de aplicativos de segurança, em conjunto com
procedimentos relacionados a tais aplicativos, garante
totalmente a segurança da informação de organizações.
C Em computadores conectados à Internet, a adoção de
procedimentos de backup é a garantia de que não haverá perda
de dados, independente do ataque ao qual o computador seja
submetido.
D Ainda que um computador esteja desconectado de qualquer
rede de computadores, ele está sujeito ao ataque de vírus.
E Diferentemente dos antivírus, os antispywares agem
exclusivamente analisando dados que chegam ao computador
por meio de uma rede de computadores, em busca de
spywares.
QUESTÃO 19

Diferentemente do ocorrido durante grande período de
vigência do regime militar, quando se impôs ao país um
bipartidarismo bastante artificial, com a redemocratização, a partir
de 1985 e da promulgação da Constituição Federal de 1988,
o pluripartidarismo pleno passou a caracterizar o cenário político
brasileiro.
Entre as opções a seguir, assinale a que apresenta a agremiação
político-partidária que, apesar de ter exercido importante papel na
história brasileira, não integra o atual cenário político brasileiro.
A
B
C
D
E

Partido dos Trabalhadores (PT)
Partido Social Democrático (PSD)
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
União Democrática Nacional (UDN)
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

Das ruas de Túnis à Praça Tahir e mais além, os protestos
desencadeados em todo o mundo em 2011 nasceram na Internet e
nos diversos recursos que permitem interagir com ela.
O Estado de S.Paulo, 6/1/2012, p. A13 (com adaptações).

Considerando o fragmento de texto acima e que a Internet é um dos
fatores constitutivos da era da informação e do conhecimento que
caracteriza a contemporaneidade, assinale a opção correta.
A A primavera árabe, manifestação que afastou o islamismo da
esfera política, foi um dos movimentos populares que
empregou diversas tecnologias na luta contra regimes
ditatoriais.
B As primeiras manifestações vinculadas ao uso da rede mundial
de computadores como instrumento de ação política datam
da guerra fria, sobretudo por ocasião da crise dos mísseis
em Cuba (1962).
C A Internet consiste em importante instrumento político nos dias
atuais, porque, entre outras razões, mostra-se imune à censura
e a bloqueios de regimes autoritários.
D Na atualidade, a tecnologia contribui para a ampliação das
manifestações políticas contra regimes autoritários,
constituindo em importante instrumento para a conquista de
liberdades básicas.
E Em virtude de a ciência ser, por definição, área incólume
a ideologias, a tecnologia que ela gera não propicia suporte
a manifestações políticas ou doutrinárias.
QUESTÃO 21

O termo sustentabilidade — cunhado em 1987 pela Organização
das Nações Unidas (ONU), no documento Nosso Futuro Comum —
foi incorporado definitivamente ao vocabulário mundial
contemporâneo. O conceito de uso sustentável da natureza, por
exemplo, já compõe a base de diversos programas, projetos e ações
voltados para a preservação ambiental. Considerando essas
informações, assinale a opção que apresenta a síntese da definição
de sustentabilidade.
A Os recursos naturais devem ser explorados, visto que a vida
humana no planeta depende dessa exploração, estando
irremediavelmente inviabilizada ou condenada à estagnação
caso a natureza mantenha-se intocada.
B Os recursos naturais exigem proteção absoluta, razão pela qual
a ONU assumiu a responsabilidade de monitorar as atividades
produtivas e comerciais em escala global.
C Os recursos naturais devem ser usados de modo que a natureza
os possa repor, assegurando-se, dessa forma, o atendimento das
necessidades das gerações atuais e futuras.
D Os recursos naturais devem ser preservados pelos países
classificados como emergentes, já que não é possível aos mais
ricos retrocederem no tempo e modificarem seu modelo
econômico.
E Os recursos naturais devem ser preservados em qualquer
situação, o que pressupõe o abandono de atividades
econômicas comprometidas primordialmente com a obtenção
de lucro material e secundariamente com a preservação
ambiental.

O embargo da União Europeia ao petróleo iraniano — divulgado
pela imprensa mundial em julho de 2012 — consiste em uma das
mais duras sanções econômicas impostas ao Irã em trinta anos.
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que as
pressões da comunidade internacional sobre o sistema político
iraniano pretendem forçar o regime dos aiatolás a
A retirar-se da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), enfraquecendo-a.
B dividir o poder com a minoria formada pelos curdos.
C desistir de seu programa nuclear.
D promover a paz com o Iraque, país sob o comando de
Saddam Hussein.
E afastar-se do Conselho de Segurança da ONU.
QUESTÃO 23

Assinale a opção correta, de acordo com o Código de Organização
Judiciária do estado de Alagoas.
A Ao corregedor-geral da justiça, é vedado compor o Conselho
Estadual da Magistratura.
B A aposentadoria compulsória com subsídio proporcional ao
tempo de serviço somente é aplicável a juiz substituto em
estágio probatório.
C Os conselhos de justiça militar são órgãos judiciários de
primeira instância da justiça militar estadual, com jurisdição
sobre todo o território de Alagoas.
D Juiz de direito que integra turma recursal tem mandato de
dois anos, sendo vedada a recondução.
E A secretaria da turma de uniformização do sistema dos
juizados especiais é composta de três analistas judiciários e do
juiz de direito mais antigo, que deve ser o chefe da secretaria.
QUESTÃO 24

Com relação ao regime jurídico único dos servidores públicos civis
do estado de Alagoas, assinale a opção correta.
A O aproveitamento ocorre quando o servidor que se encontrava
em disponibilidade retorna obrigatoriamente ao trabalho.
B Para o ato de posse, é obrigatório que o servidor compareça
pessoalmente, sendo vedada a representação de procurador
para tal fim.
C A posse de servidor deve ocorrer no prazo improrrogável
de trinta dias, contados da publicação do ato de provimento.
D É vedada a transferência de servidor ocupante de cargo
de quadro em extinção para outro órgão ou entidade.
E A promoção é uma forma originária de provimento de cargos
públicos.
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QUESTÃO 25

Com relação ao plano de cargos, carreiras e subsídios do Poder
Judiciário do estado de Alagoas, assinale a opção correta, à luz da
Lei n.º 7.210/2010.
A A prestação de serviços mediante terceirização abrange
as atividades de conservação, limpeza, segurança e as
intermediárias do Poder Judiciário.
B Para que um servidor seja nomeado, é obrigatória a produção
de evidência documental do seu pessoal acervo patrimonial,
por meio de apresentação da sua declaração de bens.
C Categoria funcional é o conjunto de classes vinculadas a
determinado cargo, que previnem as linhas naturais de
evolução horizontal e vertical do servidor.
D Os servidores do Poder Judiciário fazem jus à diferença
pecuniária decorrente de substituição.
E Ainda que em disponibilidade, o servidor pode progredir
verticalmente, mediante promoção.
QUESTÃO 26

No que se refere aos princípios fundamentais e à organização
do Estado, assinale a opção correta nos termos da Constituição
do estado de Alagoas.
A Se, por qualquer motivo que seja, determinado município não
pagar a sua dívida fundada, o Estado deverá decretar a
intervenção desse município.
B Pelo princípio da independência dos poderes, compete à
Câmara Municipal fixar a remuneração apenas de seus
funcionários e vereadores.
C O controle interno e externo dos municípios é exercido pela
Câmara Municipal, com o auxílio do tribunal de contas do
estado.
D Se o número de habitantes no município for superior a
cinquenta e cinco mil, poderá ser criado um tribunal de contas
municipal.
E Uma das finalidades do Estado, expressamente disposta na
Constituição do Estado de Alagoas, é assegurar a dignidade da
pessoa humana, de modo a proporcionar idênticas
oportunidades a todos os cidadãos, sem distinção de orientação
sexual.
QUESTÃO 27

Com relação ao prefeito e ao vice-prefeito, assinale a opção correta,
nos termos da Constituição do estado de Alagoas.
A Nos municípios com até cinquenta mil habitantes, o subsídio
do vice-prefeito será equivalente à metade ao que o prefeito
faz jus.
B A remuneração de vice-prefeito compreende a representação
e o subsídio, ambos correspondentes ao que o prefeito percebe.
C Quando o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara
Municipal estiverem impedidos de exercer a chefia do Poder
Executivo Municipal, o vice-presidente da câmara será
chamado ao exercício do cargo.
D Se, após dois anos de exercício, ocorrer vacância dos cargos de
prefeito e vice-prefeito municipal, far-se-á eleição nos
noventa dias que se seguirem à data em que se deu a última
vaga, na forma do que dispuser a Lei Orgânica.
E Se, após um ano de exercício, ocorrer vacância dos cargos de
prefeito e vice-prefeito municipal, dar-se-á eleição, pela
Câmara Municipal, trinta dias após a ocorrência da última
vaga, na forma do que dispuser a Lei Orgânica.
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QUESTÃO 28

Quando um servidor passa a ter exercício em nova sede, por
interesse do serviço, com mudança de domicílio permanente, ele faz
jus à ajuda de custo. Com relação a essa ajuda, assinale a opção
correta, nos termos do regime jurídico único dos servidores
públicos civis do estado de Alagoas.
A Se um servidor do Estado for nomeado para cargo em
comissão, ele receberá ajuda de custo, ainda que não ocorra a
mudança de domicílio.
B Se, após receber ajuda de custo, o servidor não se apresentar
na nova sede em trinta dias, sem apresentar motivo de sua
ausência, ele não estará obrigado a restituir o valor recebido.
C A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor
e tem o limite máximo correspondente a um mês.
D As despesas de transporte do servidor e de sua família são de
responsabilidade da administração. Além da passagem e
bagagem, as despesas compreendem as dos bens pessoais.
E Se o servidor se afastar do cargo, em virtude de mandato
eletivo, ele não poderá receber ajuda de custo, ainda que
implique em mudança de domicílio.
QUESTÃO 29

Com relação aos servidores públicos em exercício de mandato
eletivo, assinale a opção correta, nos termos da Constituição do
estado de Alagoas.
A Se for investido no mandato de vereador, o tempo de serviço
do servidor será contado para todos os efeitos legais, inclusive
para promoção por merecimento.
B Se for investido no mandato de prefeito, havendo
compatibilidade de horários, reconhecida pelo plenário da
Câmara Municipal, o servidor perceberá as vantagens do seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do
cargo eletivo.
C Se for investido no mandato de prefeito, o servidor perceberá
as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, independentemente de haver
compatibilidade de horário.
D Se for investido no mandato de senador da República, o
servidor perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo,
observado o limite constitucional estabelecido.
E Se for investido no mandato de deputado estadual, o servidor
ficará afastado do seu cargo, emprego ou função.
QUESTÃO 30

No que se refere à responsabilidade civil, administrativa e criminal
do servidor, assinale a opção correta, nos termos do regime jurídico
único dos servidores públicos civis do estado de Alagoas.
A A responsabilidade civil de servidor apenas ocorre em caso
de dolo ou fraude no exercício da função.
B É vedada a aplicação simultânea de sanções civis e
administrativas ao servidor que cometer irregularidade no
exercício de suas atribuições.
C Quando o servidor é absolvido criminalmente
independentemente do motivo, ele não pode ser
responsabilizado administrativamente.
D A responsabilidade civil administrativa apenas ocorre por ato
omissivo praticado no desempenho do cargo ou função.
E Quando o servidor que causou danos ao erário e a terceiros
falece, a obrigação de reparar o dano estende-se aos seus
sucessores, que responderão até o limite da herança recebida.
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