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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15

INSTRUCTION: Read the text “About Food” and answer the questions from 01 to 12.

About Food
1 Some food claims are easy to dispel (no, just because your soda tastes like lemon does not mean it’s allnatural), but other rumors can make the most well-informed individuals think twice (about that soda – you
know it’s bad for your kidneys, right?). Sometimes it’s hard to separate fact from fiction, especially when email forwards sound so similar to the latest health headlines. Here, a review of 9 food myths and the truth
5 about what’s right and what’s downright absurd.
Q: Does working out on an empty stomach burn more fat?
A: Yes, but don’t expect any fat-melting miracles. When you exercise, your body burns calories from both
fat and carbohydrates. Recent studies show that working out on an empty stomach might burn a few more
fat calories since you don’t have as many spare carb calories. And, based on research so far, that's what
10 really counts when it comes to fitting into a smaller size.
Q: Does drinking water help you lose weight?
A: Only if it makes you eat less. Just adding water to a normal diet doesn’t seem to promote weight loss.
But if you have water instead of sugary drinks or snacks, then the calories you’ve saved will help shed
pounds.
15 Q: Can eating too much sugar cause diabetes?
A: Not in the same smoking-gun way that cigarettes cause cancer, but research shows that sugar may play a
part – and it’s smart to limit your intake. First and foremost, being overweight does increase your risk of
developing type 2 diabetes, and consuming too much sugar can contribute to weight gain.
Still, some emerging research suggests that excess sugar intake can increase diabetes risk regardless of
20 weight. A landmark JAMA study found that women nearly doubled their diabetes risk when they increased
the number of sugar-added drinks they consumed from 1 or fewer a week to 1 or more per day over a 4-year
period.
Q: Do spicy foods boost metabolism?
A: We wish! Your metabolic rate is determined by your gender, height, present weight/body composition,
25 and age. These factors determine the amount of calories the body will burn to maintain the basic functions
of life that occur even when we sleep – the energy used by the heart, brain, lungs, intestines, etc. Eating
spicy foods cannot significantly increase metabolic rate and help you burn more calories at rest.
Although your body temperature may temporarily rise and your heart may beat a bit faster after eating “hot”
foods, over the long term spices will not make any changes in the rate of metabolism.
30 Q: It’s safe to follow the 5-second rule for dropped food, right?
A: It’s probably not even safe to follow a 1-second rule: the transfer of bacteria from a contaminated surface
to food is almost instantaneous – or, at the very least, quicker than your reflexes. In one study, Clemson
University food scientist Paul Dawson, Ph.D., and students contaminated several surfaces (ceramic tile,
wood flooring, and carpet) with Salmonella. They then dropped pieces of bologna and slices of bread on the
35 surfaces for as little as 5 seconds and as long as 60 seconds. After just 5 seconds, both food types had
already picked up as many as 1,800 bacteria (more bad bugs adhered to the moisture-rich bologna than the
bread); after a full minute, it was up to 10 times that amount.
Q: I’ve heard mixed things about soy. Is it safe for women to eat?
A: Yes, when it’s eaten as a whole food – as an edamame appetizer, for example. (This is how soy is eaten
40 in countries like Japan and China, where breast cancer rates don't appear to be elevated.) The problem with
processed soy, which is often found in soy chips, patties, and especially supplements, is that we do not
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always know the amount of phytoestrogens (plant chemicals in soy that function in ways similar to the
hormone estrogen) in it. This can make its effects on the human body unpredictable. And exposure to high
concentrations of phytoestrogens could stimulate the growth of cells that are responsive to estrogen, which
include many breast cancers.
Q: Will eating after 9 p.m. cause weight gain?
A: It can, but not because your metabolism suddenly slows down at night (a common myth). It’s mainly
how much you eat – not when you eat – in a given day that affects weight gain. Many people eat at night out
of boredom or other emotions instead of hunger, and they wind up consuming more calories than they need
for the day – calories that are then stored as fat.
Q: Is soda really bad for your kidneys?
A: Yes. Drinking 16 ounces or more daily (whether diet or regular) doubles your risk of chronic kidney
disease, according to an NIH study of more than 900 people. The researchers already knew that consuming
any type of soft drink – the average American adult guzzles 59 gallons' worth per year – is associated with
several risk factors for kidney disease (hypertension, diabetes, and kidney stones), but the spike in the cola
category was remarkable.
Experts suspect that the ingredient phosphoric acid may be the culprit; it’s been repeatedly linked to
“urinary changes that promote kidney stones”, say the study authors. Cola has an additional knock against
it: consumption is associated with significantly lower bone density in women, increasing the risk of
osteoporosis and bone fractures, says a separate study.
Q: Does double-dipping a chip spread germs?
A: In a classic episode of Seinfeld a partygoer accused George Costanza of spreading germs by “doubledipping” – swiping a chip into a bowl of dip, taking a bite, and then dipping the same chip again. Having
settled the 5-second rule debate, Clemson University's Dawson decided to do the same recently with this
alleged party faux pas.
It turns out that George really was contaminating the other guests: Using Wheat Thins and various dips,
Dawson found that a double-dip deposited thousands of saliva bacteria into the dip – and of those, 50 to 100
were later transferred through the dip to a clean cracker, presumably destined for another guest’s mouth.
Still unknown, however, is how long such bacteria can survive in the dip or if they can actually infect
another dipper upon ingestion.
(prevention.com, 14-4-2010 – with adaptations)

QUESTÃO 01
Which of the following is true in the first paragraph?
A) There’s no reason to stop drinking lemon soda.
B) E-mails contribute to avoid doubts about food.
C) Some food is only aparently good for our body.
D) The well-informed individuals eat less.
QUESTÃO 02
In the first paragraph, the question “... about that soda – you know it’s bad for your kidneys, right?” (lines 23) most nearly indicates that the author knows:
A) the reader can be no sure about the disadvantages soda brings for our kidneys.
B) the reader has no doubt about the disadvantages of soda for our kidneys.
C) there’s no sign that gives proof or reasons to believe soda is bad for us.
D) there’s insufficient evidence to suggest that soda is unhealthy.
QUESTÃO 03
Which of the following is true in the first myth?
A) It depends on the factors related to our body such as amounts of carb calories.
B) It brought a complete change in ways of working out.
C) It makes people consume carbohydrate in a smaller amount.
D) It sounds as a miracle of modern days – a simple way to burn undesirable fat.
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QUESTÃO 04
Which of the following is true in the third myth?
A) Sugar can cause diabetes in proportion to the cigarettes can cause cancer.
B) Sugar can lead to obesity, which can lead to diabetes.
C) Sugar has the same damaging effect to cause both diabetes and cancer.
D) Sugar-added drinks cause 2 more common types of diabetes, according to a research.
QUESTÃO 05
What is the true information about the text?
A) Our metabolism changes at night.
B) Any type of soft drink has an extra component to cause osteoporosis in women.
C) Soft drinks with cola are the “villain of the piece” for our body.
D) Any type of drink is related to chronic kidney diseases.
QUESTÃO 06
Choose the correct information according to the text.
A) Water cannot be so good to stomach.
B) The amounts of calories the body burns at night are unknown.
C) There are more than one way of spreading germs.
D) Drinks in general contribute to diseases and weight gain.
QUESTÃO 07
What is the false information about the text?
A) Drinking water and eating less can be a combination to lose weight.
B) In fact, “hot” foods cannot increase the metabolism.
C) It’s not smart or safe to eat dropped food.
D) Soy eaten in Japan and China makes satisfactory effects because it is processed with high concentrations
of phytoestrogens.
QUESTÃO 08
In relation to the structure of the text, choose the incorrect information.
A) The opinions, ideas, information in the text are supported by piece of research, scientific facts.
B) There are extracts used in the text to explain words, e.g., phytoestrogens.
C) The author uses questions and answers, which facilitate the arrangement, the approach of the subject of
the text.
D) The author uses colloquial language to describe the meaning of technical terms, which predominate
within the text.
QUESTÃO 09
“It” (line 43) makes reference to
A) the amount of phytoestrogens.
B) processed soy.
C) the problem with processed soy.
D) a whole food.
QUESTÃO 10
“We wish!” (line 24) as it is used in the text, most nearly means:
A) No.
B) Possibly.
C) Yes.
D) Maybe.
QUESTÃO 11
As it is used in the text, which pair of words does not have the same meaning?
A) Bugs (line 36)  germs (line 62).
B) Fiction (line 3)  myths (line 4).
C) Adding (line 12)  stored (line 50).
D) Fact (line 3)  truth (line 4).
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QUESTÃO 12
According to the text, the extract “Cola has an additional knock against it...” (lines 58-59) expresses about
cola, except
A) unfavourable judgment.
B) uncertainty.
C) disapproval.
D) weak point.
QUESTÃO 13
Hoffamman (2002) diferencia pesquisar e avaliar ao dizer “enquanto a pesquisa tem por objetivo a coleta de
informações e a análise e a compreensão dos dados obtidos, a avaliação está predominantemente a serviço
da ação, colocando o conhecimento obtido, pela observação ou investigação, a serviço da melhoria da
situação avaliada”.
Nessa perspectiva, analise as afirmativas abaixo.
1. As ações de observar, compreender, explicar não são de avaliá-las.
2. A avaliação está além da investigação e interpretação.
3. As mudanças fundamentais na avaliação dizem respeito à finalidade dos procedimentos avaliativos.
4. A maioria das escolas iniciam processos de mudanças delineando, com os professores, princípios
norteadores de suas práticas.
São CORRETAS as afirmativas
A) 1 e 2, apenas.
B) 3 e 4, apenas.
C) 1, 2 e 3, apenas.
D) 2, 3 e 4, apenas.
QUESTÃO 14
A otimização de espaços significativos de aprendizagem consiste em oferecer a professores e alunos
oportunidades de interação com objetos de conhecimento. Isso ocorre quando
A) analisamos horas/aula oferecidas.
B) damos notas nas apresentações teatrais ou dramatizações.
C) oferecemos noções de seriação para apropriação de regras.
D) diversificamos as atividades, portadores de textos, de forma gradativa e complementar.
QUESTÃO 15
Para Perrenoud (1999), a avaliação na lógica formativa NÃO deve
A) considerar uma pedagogia diferenciada.
B) ser ativa e transmissiva.
C) ser aberta e cooperativa.
D) ser eficiente.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia parte de uma entrevista publicada nas páginas amarelas da revista Veja de 14/4/2010,
para responder às questões de 16 a 25, em cujo texto se baseiam.

O VISIONÁRIO DE AVATAR
O cineasta diz que a sequência do filme de maior
faturamento da história mostrará a necessidade de
encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente
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O cineasta canadense James Cameron, de 55 anos, é o criador de alguns dos maiores sucessos do
cinema, como O Exterminador do Futuro, Aliens, Titanic e, recentemente, Avatar, uma produção de mais de
300 milhões de dólares que ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares de faturamento em venda de
ingressos. Cameron planeja dar sequência a Avatar. Profeta da tecnologia aplicada ao cinema e dono de um
dom quase infalível para saber o que fará sucesso entre os espectadores, Cameron também tenta ser um
visionário do meio ambiente. Ele esteve no mês passado no Brasil para participar, em Manaus, do Fórum
Internacional de Sustentabilidade, realizado pela Seminars e promovido pelo Lide. Aproveitou a ocasião
para sobrevoar pela primeira vez a Floresta Amazônica e conhecer a região onde será construída a Usina
Hidrelétrica de Belo Monte, no Xingu. Após a visita, decidiu organizar uma campanha internacional contra
a usina. Cameron concedeu a seguinte entrevista a VEJA.
Qual foi sua motivação para filmar Avatar? O filme surgiu da minha necessidade de dizer algo sobre
como a destruição da natureza ameaça o mundo. Gosto de comparar a questão ambiental com o naufrágio
do Titanic. Quando foi dado o aviso de que havia um iceberg na rota do navio, não dava mais tempo de
desviar. O impacto ocorreu noventa segundos após o sino de alerta ter sido tocado. A questão é: o mundo já
se encontra no estágio em que nada mais pode ser feito para evitar o desastre ambiental? Ou estamos em um
momento anterior, em que ainda dá tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o pior?
Avatar é a minha maneira, como artista e cineasta, de tocar o sino de alerta. Uma das imagens recorrentes
em Avatar é a dos personagens abrindo os olhos. Há sempre alguém acordando no filme. A mensagem
subliminar é que a sociedade precisa acordar para os problemas ambientais e lidar com eles.
Avatar valoriza experiências sensoriais como entrar em uma floresta cheia de flores coloridas ou
sentir a terra sob os pés nus. A humanidade esqueceu como apreciar essas sensações? Sim. As pessoas
estão se afastando não apenas da natureza, mas do contato humano. Os jovens têm as suas interações sociais
on-line, em vez de pessoalmente. As aventuras acontecem em jogos de computador, não mais fora de casa.
A interação com a realidade, com outras pessoas e com a natureza está diminuindo. A tecnologia permite
isso.
O senhor, contudo, é o diretor de cinema que mais usa tecnologia no mundo. Como explicar esse
paradoxo?
De fato, é um paradoxo. Eu sempre tive uma relação de amor e ódio com a tecnologia. Durante as filmagens
de Avatar, os atores tiveram de entrar em contato com o lado mais primitivo de si próprios e, ao mesmo
tempo, atuar nas condições mais high-tech possíveis. Para dar uma ideia da tecnologia envolvida, este foi o
primeiro filme a demandar uma memória de 1 petabyte (1 milhão de gigabytes) para ser armazenado. Para
processar as imagens digitais, na Nova Zelândia, tivemos de desenvolver o computador mais potente do
Hemisfério Sul. Ou seja, não podemos ser ludistas e afirmar que toda tecnologia é ruim. A solução para
salvar nosso planeta também passa pelo uso da tecnologia. Por isso, penso que, antes de construir uma
hidrelétrica como a de Belo Monte, no Pará, por exemplo, o governo brasileiro poderia buscar outras saídas
para atender à necessidade de energia do país. Todo projeto de represa com um impacto negativo sobre os
moradores da região deveria ser evitado. A alternativa, no nível nacional, pode ser aumentar a eficiência no
uso de energia nas cidades.
Na construção de um projeto como o de Belo Monte há duas forças legítimas em conflito: o
desenvolvimento econômico e a defesa do ambiente. É possível conciliar os dois, desde que se encontre
um meio-termo. Em Avatar não existe o meio-termo. Por quê? A explicação é simples: a solução
moderada provavelmente não é a melhor solução. Imagine um caçador sufocando um animal aos poucos.
Ele aperta o seu pescoço, depois solta só um pouquinho — e assim sucessivamente até que o animal para de
6

respirar. Quando a civilização bate de frente com a natureza, não dá para ter meio-termo. Ou o governo
45 constrói a represa de Belo Monte, ou não a constrói.
Em Avatar 2, o meio-termo entre economia e meio ambiente será encontrado?
Sim. O próximo filme não deverá ser tão preto no branco quanto o primeiro. Durante uma projeção de
Avatar no Equador, a anciã de uma tribo indígena criticou o filme por escolher a violência como solução
para o conflito ambiental. Por isso, pretendo mostrar, na continuação da obra, que as partes têm de chegar a
50 um acordo. Outras questões a que Avatar 2 e, talvez, Avatar 3 precisam responder: a humanidade pode ser
salva? O modo de vida dos Na'vi (o povo azul que habita Pandora, a lua fictícia do filme) pode transformar
o planeta Terra ou estamos condenados? Os seres humanos serão capazes de absorver as ideias poderosas de
Pandora e aplicá-las à própria vida, de maneira a recuperar tudo o que perderam? Em outras palavras, os
Na'vi podem ter uma mensagem de esperança para nós, terráqueos? O primeiro Avatar é apenas o tiro
55 inaugural de uma gigantesca batalha de ideias e civilizações.
Diogo Schelp
QUESTÃO 16
O cineasta James Cameron é chamado, aqui, de visionário por, entre outras razões,
A) aproveitar a estada no Brasil para conhecer a região onde será construída a Usina Hidrelétrica de Belo
Monte.
B) acreditar que, independentemente do desequilíbrio entre desenvolvimento e meio ambiente, a
humanidade pode ser salva.
C) ser capaz de prever o que fará sucesso entre os espectadores.
D) ser o diretor de cinema que mais usa tecnologia, no mundo.
QUESTÃO 17
A palavra do texto com que se relaciona, pelo sentido, o termo visionário é
A) esperança (linha 54).
B) sustentabilidade (linha 7).
C) profeta (linha 4).
D) criador (linha 1).
QUESTÃO 18
O cineasta compara a questão ambiental ao naufrágio do Titanic, ressaltando que
A) não se pode deixar para tocar o sino de alerta quando o desastre ambiental se tornar inevitável.
B) o mundo já se encontra no estágio em que nada mais pode ser feito para evitar o desastre ambiental.
C) ainda há tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição, e evitar o pior.
D) o filme Avatar surgiu da necessidade que o cineasta e artista tinha de dizer algo sobre como a destruição
da natureza ameaça o mundo.
QUESTÃO 19
Em “Uma das imagens recorrentes em Avatar é a dos personagem abrindo os olhos.” (linhas 17-18), a
expressão “abrir os olhos” tem sentido
A) denotativo ou literal.
B) anafórico.
C) pejorativo.
D) conotativo ou figurado.
INSTRUÇÃO: Releia a seguinte passagem, para responder à questão 20.
“A mensagem subliminar é que a sociedade precisa acordar para os problemas ambientais e lidar com eles.”
(linhas 18-19)
QUESTÃO 20
Todas as expressões abaixo explicam por que a mensagem é subliminar, EXCETO
A) a mensagem está por trás de algo.
B) a mensagem não chama a atenção.
C) a mensagem tem sentido implícito.
D) a mensagem é indireta.
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INSTRUÇÃO: Leia os conceitos abaixo das figuras de linguagem antítese e paradoxo, para responder à
questão 21.
A antítese consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto; já o
paradoxo consiste no uso, no plano das ideias, de um contrassenso ou contradição.
QUESTÃO 21
O que o entrevistado chama de paradoxo é ilustrado pela seguinte passagem do texto:
A) “Eu sempre tive uma relação de amor e ódio com a tecnologia. (linha 28)
B) “A interação com a realidade, com outras pessoas e com a natureza está diminuindo. A tecnologia
permite isso.” (linhas 24-25)
C) “Durante as filmagens de Avatar, os atores tiveram de entrar em contato com o lado mais primitivo de si
próprios e, ao mesmo tempo, atuar nas condições mais high-tech possíveis.” (linhas 28-30)
D) “A solução para salvar nosso planeta também passa pelo uso da tecnologia.” (linhas 33-34)
QUESTÃO 22
No texto, é usada a palavra “espectador” (aquele que assiste a qualquer espetáculo), parônima de
“expectador” (aquele que tem expectativa, que está na expectativa).
Em qual das alternativas abaixo os parônimos tiveram seu sentido trocado?
A) incipiente (ignorante); insipiente (principiante).
B) ratificar (confirmar); retificar (corrigir).
C) eminente (notável); iminente (próximo).
D) despercebido (não notado); desapercebido (desprevenido).
INSTRUÇÃO: A questão 23 refere-se ao seguinte trecho do texto:
“É possível conciliar os dois, desde que se encontre um meio-termo.” (linhas 40-41)
QUESTÃO 23
Na análise sintática do período acima, é INCORRETO afirmar que
A) a oração “conciliar os dois” se classifica como subjetiva.
B) o período é constituído de 3 orações.
C) “um meio-termo” tem a função de sujeito.
D) “desde que” introduz uma oração adverbial temporal.
QUESTÃO 24
Na palavra “necessidade”, o som |s| é representado por “c” e pelo dígrafo “ss”; na palavra “explicar”, esse
som é representado pela letra “x”.
Em qual das séries abaixo, o som |s| foi representado INCORRETAMENTE na escrita de uma palavra?
A) extensão – propensão – excursão.
B) compreensão – intenção – pretensão.
C) convalecer – rescindir – condescender.
D) exceto – excesso – exceção.
QUESTÃO 25
Fez-se corretamente a divisão silábica da palavra, obedecendo-se, dessa forma, às normas da língua escrita
em
A) tecnologia (te-cno-lo-gi-a).
B) subliminar (sub-li-mi-nar).
C) constrói (cons-tró-i).
D) ideia (i-de-i-a).
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PROVA DE NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questões numeradas de 26 a 30
QUESTÃO 26
Com base no direito de férias previsto na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público
do Município de Montes Claros, marque a afirmativa INCORRETA.
A) O servidor que opere, direta e permanentemente, com raios X ou substância radioativa, gozará de 20
(vinte) dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer
hipótese, a acumulação.
B) O servidor transferido, quando em gozo de férias, não será obrigado a apresentar-se antes de terminá-las.
C) Uma vez iniciadas as férias não poderão ser interrompidas por motivo algum, ainda que haja interesse
público.
D) Em caso de exoneração ou demissão do servidor, ser-lhe-á paga a remuneração correspondente ao
período de férias, cujo direito tenha adquirido.
QUESTÃO 27
Nos termos da Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes
Claros, na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os
danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes funcionais. Dessa forma, analise as afirmativas abaixo e marque a INCORRETA.
A) A provocação injusta de superior hierárquico é uma circunstância atenuante na fixação da penalidade.
B) O cometimento da infração durante o cumprimento de pena disciplinar não agrava nem atenua a
aplicação da penalidade.
C) A prestação de serviços considerados relevantes por lei é uma circunstância atenuante na fixação da
penalidade.
D) O bom desempenho anterior dos deveres funcionais é uma circunstância atenuante na fixação da
penalidade.
QUESTÃO 28
Diante da urgência e necessidade do serviço, X, servidor público da Prefeitura de Montes Claros, solicitou a
um amigo que estava desempregado que o auxiliasse gratuitamente na conclusão de um serviço,
digitalizando e arquivando alguns documentos no sistema informatizado da Prefeitura. Tendo em vista
apenas os fatos narrados e as previsões contidas na Lei 3.175/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor
Público do Município de Montes Claros, e na Lei 3.177/2003, que institui o Código de Ética Profissional do
Servidor Público do Poder Executivo Municipal quanto aos deveres, proibições e responsabilidades do
servidor público, marque a afirmativa CORRETA.
A) O servidor X não cometeu infração alguma, uma vez que não acarretou prejuízo à administração pública
e visou unicamente à agilidade na conclusão do serviço.
B) O servidor X cometeu infração punível com pena de suspensão não superior a 90 (noventa) dias.
C) O servidor X cometeu infração punível com pena de demissão por tratar-se de crime de improbidade
administrativa.
D) O servidor X cometeu infração punível com a penalidade de advertência.
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QUESTÃO 29
Tendo em vista as restrições impostas ao Professor ou Especialista em Educação quando colocado à
disposição e desvinculado do magistério, previstas na Lei 3.176/2003, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de
Cargos e a Remuneração do Magistério do Município de Montes Claros, analise as afirmativas abaixo e, ao
final, marque a sequência CORRETA.
I - O Professor ou Especialista em Educação terá suspensos os direitos, vantagens e incentivos da carreira
do magistério.
II - O Professor ou Especialista em Educação terá cancelado o regime especial de trabalho instituído nessa
Lei.
III - O Professor ou Especialista em Educação terá suspensa a contagem de tempo de serviço para fins de
adicional de magistério, promoção e progressão.
IV - O Professor ou Especialista em Educação terá a sua lotação cancelada.
A) Somente I, II e IV são verdadeiras.
B) Somente I, III e IV são verdadeiras.
C) Somente II e III são verdadeiras.
D) I, II, III e IV são verdadeiras.
QUESTÃO 30
Com relação aos procedimentos legais para revisão do processo administrativo, descritos na Lei 3.175/2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Montes Claros, marque a alternativa
INCORRETA.
A) No processo revisional, o ônus da prova caberá ao requerente quando a alegação for de injustiça na
aplicação da penalidade.
B) Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do punido, a revisão do processo poderá ser
requerida pelo cônjuge ou qualquer parente em linha ascendente, descente ou colateral até o terceiro
grau.
C) No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador.
D) O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido do interessado, desde que se
aduzam fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação
da penalidade aplicada.

]
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QUESTÃO DISCURSIVA
INSTRUÇÃO: Na entrevista dada à revista VEJA, o cineasta James Cameron comenta: “As pessoas estão
se afastando não apenas da natureza, mas do contato humano. Os jovens têm as suas
interações sociais on-line, em vez de pessoalmente. As aventuras acontecem em jogos de
computador, não mais fora de casa. A interação com a realidade, com outras pessoas e com
a natureza está diminuindo. A tecnologia permite isso.”
A edição de 24/3/2010 da referida revista traz uma reportagem na seção Comportamento
sob o título QUANDO A REDE VIRA UM VÍCIO, assim resumida: “É difícil perceber o
momento em que alguém deixa de fazer uso saudável e produtivo da internet para
estabelecer com ela uma relação de dependência – como já se vê em parcela preocupante
dos jovens.”
Com base nesses comentários, redija um texto dissertativo de 10 linhas sobre o seguinte tema:
Vantagens e desvantagens da internet.
NÃO É NECESSÁRIO DAR TÍTULO AO SEU TEXTO

O SEU TEXTO DEVE SER REDIGIDO NA FOLHA DE RESPOSTA DA QUESTÃO DISCURSIVA

RASCUNHO

11

