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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, e 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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De acordo com uma lista da International Union for
the Conservation of Nature, o Brasil é o país com o maior
número de espécies de aves ameaçadas de extinção, com um
total de 123 espécies sofrendo risco real de desaparecer da
natureza em um futuro não tão distante. A Mata Atlântica
concentra cerca de 80% de todas as aves ameaçadas no país,
fato que resulta de muitos anos de exploração e
desmatamentos. Atualmente, restam apenas cerca de 10% da
floresta original, não sendo homogênea essa proporção de
floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. A
situação é mais séria na região Nordeste, especialmente nos
estados de Alagoas e Pernambuco, onde a maior parte da
floresta original foi substituída por plantações de
cana-de-açúcar. É nessa região que ainda podem ser
encontrados os últimos exemplares das aves mais raras em todo
o país, como o criticamente ameaçado limpa-folha-do-nordeste
(Philydor novaesi). Essa pequena ave de dezoito centímetros
vive no estrato médio e dossel de florestas bem conservadas e
ricas em bromélias, onde procura artrópodes dos quais se
alimenta. Atualmente, as duas únicas localidades onde a
espécie pode ser encontrada são a Estação Ecológica de
Murici, em Alagoas, e a Serra do Urubu, em Pernambuco.
Pedro F. Develey et al. O Brasil e suas aves.
In: Scientific American Brasil, 2013 (com adaptações).

Julgue os itens seguintes, relativos às ideias e aos aspectos
estruturais do texto acima.
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A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
preservados caso o vocábulo “onde”, nas linhas 12 e 19 fosse
substituído pela expressão em que.
A inserção de vírgula logo após o vocábulo “encontrada”
(R.21), além de preservar a correção gramatical do texto, daria
ênfase à informação contida no trecho “as duas únicas
localidades onde a espécie pode ser encontrada” (R.20-21).
Nas sequências “toda a Mata Atlântica” (R.10) e “todo o país”
(R.15-16), os artigos definidos “a” e “o” são opcionais,
podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo à correção
gramatical e à significação dos períodos de que fazem parte.
A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos
“homogênea” (R.9), “médio” (R.18) e “bromélias” (R.19).
O vocábulo “remanescente” (R.10) poderia ser substituído por
ameaçada, sem alteração do sentido original do texto.
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Construímos coisas o tempo todo, mas como
saberemos quanto tempo vão durar? Se construirmos depósitos
para resíduos nucleares, precisaremos ter certeza de que os
contêineres vão resistir até que o material dentro deles não
mais seja perigoso. E, se não quisermos encher o planeta de
lixo, é bom sabermos quanto tempo leva para que plásticos e
outros materiais se decomponham. A única forma de termos
certeza é submetendo esses materiais a testes de estresse por
cerca de 100 mil anos para ver como reagem. Então,
poderíamos aprender a construir coisas que realmente duram
— ou que se decompõem de uma forma “verde”. Experimentos
submeteriam materiais ao desgaste e a ataques químicos, como
variações de alcalinidade, e, ainda, alterariam a temperatura
ambiente para simular os ciclos de dia e noite e das estações.
Com as técnicas de simulação em laboratórios de que dispomos
atualmente, por exemplo, não se pode prever como será o
desempenho da bateria de um carro elétrico nos próximos
quinze anos. As simulações de computador podem, por fim,
tornar-se sofisticadas a ponto de substituir experimentos de
longo prazo. Enquanto isso, no entanto, precisamos adotar
cautela extra ao construirmos coisas que precisam durar.
Kristin Persson. Como os materiais se decompõem?
In: Scientific American Brasil, s/d, 2013 (com adaptações).

Acerca de aspectos estruturais do texto acima e das ideias nele
contidas, julgue os itens a seguir.
6

A expressão “no entanto” (R.20) poderia ser substituída pelo
vocábulo entretanto, sem que houvesse prejuízo à correção
gramatical e ao sentido do texto.
Em “se decompõem” (R.11) e “se pode” (R.16), o pronome “se”
poderia ser posposto à forma verbal — decompõem-se e
pode-se —, sem prejuízo para a correção gramatical do texto.
O texto permaneceria gramaticalmente correto caso as formas
verbais infinitivas “ver” (R.9), “aprender” (R.10) e “substituir”
(R.19) fossem substituídas pelas formas flexionadas vermos,
aprendermos e substituírem, respectivamente.
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Se a Dinamarca tivesse seguido a corrente rodoviária
dominante desde a década de 60 do século passado, nunca
viraria um modelo de planejamento urbano. Em uma época em
que parecia fazer mais sentido priorizar o trânsito de carros,
Copenhague apostou na criação da primeira rua para pedestres
do país. Antes de se tornar o maior calçadão da Europa, com
um quilômetro de extensão, a Strøget era uma rua comercial
dominada por automóveis, assim como todo o centro da cidade.
O arquiteto por trás da iniciativa, Jan Gehl, acreditava que os
espaços urbanos deveriam servir para a interação social. Na
época, foi criticado pela imprensa e por comerciantes, que
ponderavam que as pessoas não passariam muito tempo ao ar
livre em uma capital gélida. Erraram. As vendas triplicaram, e
a rua de pedestres foi ocupada pelos moradores. A experiência
reforçou as convicções de Gehl, que defende o planejamento
das cidades para o usufruto e o conforto das pessoas.
Camilo Gomide. Cidades prazerosas. In: Planeta, fev./2014 (com adaptações).

Julgue os itens de 9 a 11, referentes às ideias e às estruturas
linguísticas do texto acima.
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É objetivo do texto defender a ideia de que comerciantes do
mundo inteiro podem triplicar seu faturamento caso seja
adotado o modelo de planejamento urbano da Dinamarca.
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As sequências “primeira rua para pedestres do país” (R.5-6), “o
maior calçadão da Europa” (R.6) e “uma rua comercial
dominada por automóveis” (R.7-8) identificam um mesmo
referente: a rua Strøget.
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Nas sequências “acreditava que os espaços urbanos” (R.9-10)
e “ponderavam que as pessoas não passariam” (R.12), o “que”
introduz complementos oracionais para as formas verbais
“acreditava” e “ponderavam”.
O ofício de catador conquistou espaço em âmbito
público em 2010, com a sanção da Política Nacional de
Resíduos Sólidos. Após vinte anos de tramitação, a nova lei
regula a destinação dos produtos com ciclo de vida durável,
integrando o poder público, as empresas e a população na
gestão dos resíduos. Os estados e municípios deverão adotar os
novos parâmetros até agosto de 2014, caso contrário, não
receberão recursos da União. Nesse contexto, a lei propõe
incentivos dos municípios para a organização desses
trabalhadores em cooperativas, em detrimento do trabalho
autônomo dos catadores de rua. A maioria dos catadores
autônomos, entretanto, é moradora de rua ou desempregada,
sem acesso ao mercado de trabalho formal. Em muitos casos,
são dependentes químicos ou alcoólatras, e não têm horários
estabelecidos para o trabalho. Entre as razões para preferir a
informalidade, estão a liberdade para estabelecer horários, a
desconfiança da hierarquia das cooperativas, o pagamento
semanal em vez de diário e a incompatibilidade com a forma da
organização.
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Em resposta aos recorrentes pedidos, tratando de solicitação de
materiais para uso interno, informamos que a Sessão de Compras e
Materiais disponibiliza formulários para preenchimento das
demandas de cada setor, com as respectivas justificativas para
compras de material para uso interno.
Cordialmente,
Maria Silva
Supervisora da Sessão de Compras e Materiais
Considerando esse texto e as normas do Manual de Redação da
Presidência da República, julgue os itens subsequentes.
16

Caso fosse parte de um ofício, ou fosse um memorando, o texto
acima deveria apresentar os seguintes elementos pré-textuais:
a) tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que
o expede; b) local e data em que foi assinado, por extenso, com
alinhamento à direita; c) assunto; e d) destinatário.
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Se o texto acima participasse da composição de um
memorando, os despachos deveriam ser dados no próprio
documento e, no caso de falta de espaço, em folha de
continuação.
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Caso o texto de Maria Silva fosse enviado por meio de correio
eletrônico, estaria correto constar da mensagem um pedido de
confirmação de recebimento.

19

O texto assinado por Maria Silva segue os princípios da
redação oficial, quais sejam: impessoalidade, clareza,
uniformidade, concisão e uso de linguagem formal.

Com relação a programas de navegação e de correio eletrônico,
julgue os itens a seguir.
20

Na central de favoritos do Internet Explorer encontram-se os
históricos de visitação de sítios e também os sítios favoritos
adicionados pelo usuário do programa.
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O recurso do Mozilla Thunderbird que permite agrupar e
ordenar mensagens é utilizado somente quando cada
mensagem tiver sido marcada por um dos filtros da opção
Marcadores.

22

No Outlook Express, caso se envie uma mensagem com o uso
do recurso CCo: a mais de um endereço eletrônico, a mensagem
encaminhada permitirá a todos os recebedores ver a relação de
destinatários.

Emily Almeida. Emancipação dos catadores.
In: Darcy, set.-out./2013 (com adaptações).

A respeito dos aspectos estruturais e interpretativos do texto acima,
julgue os seguintes itens.
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Na linha 13, caso se substituísse o trecho “ao mercado de
trabalho formal” por às benesses das leis trabalhistas, a
correção gramatical do período seria mantida, visto que o
elemento “acesso” rege complemento com a preposição a e
“benesses” está especificado pelo artigo as.
O elemento coesivo sentencial “entretanto” (R.12) tem a
finalidade semântica de introduzir uma relação de adversidade
entre a informação expressa no período de que faz parte e a
informação expressa nos períodos que o antecedem.

No que concerne à rede de computadores e à segurança da
informação, julgue os itens que se seguem.
23

Sem prejuízo para o sentido original e para a correção
gramatical do texto, o período “Em muitos casos (...) trabalho”
(R.13-15) poderia ser reescrito da seguinte forma: Em muitos
casos, o catador é dependente químico ou alcoólatra, e não tem
horários estabelecidos para o trabalho.

O nobreak, equipamento programado para ser acionado
automaticamente na falta de energia elétrica, oferece
disponibilidade e segurança aos computadores.
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Biometria é uma forma de se identificar o comportamento,
garantindo a segurança dos usuários de Internet.

25

O período “Os estados e municípios (...) recursos da União”
(R.6-8) poderia ser reescrito, sem que houvesse prejuízo para a
sua gramática e significação, da seguinte maneira: A menos
que adotem os novos parâmetros até agosto de 2014, os
estados e municípios receberão recursos da União.

O uso do becape do tipo incremental permite que sejam
copiados apenas os arquivos gravados desde o último becape
normal ou incremental.

26

A computação em nuvem é uma forma atual e segura de
armazenar dados em servidores remotos que não dependem da
Internet para se comunicar.
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Com relação à 19.ª Conferência sobre Mudanças Climáticas da
ONU (COP 19), que ocorreu em novembro de 2013, julgue os itens a
seguir.
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Definir estratégias para que os governos elaborem um novo acordo
global que substitua o Protocolo de Kyoto foi um dos objetivos da
COP 19.
Durante a COP 19, o governo da Polônia, país sede da conferência,
substituiu o então ministro do meio ambiente, o que causou
desconforto ao governo brasileiro em relação às possíveis
negociações durante o evento.
A COP 19 contou com a participação e o apoio das organizações
não governamentais internacionais, que discutiram pontos
importantes com relação à redução de emissões de gases poluentes.
Durante a COP 19, foi anunciado que a taxa de desmatamento na
Amazônia Legal aumentou, contribuindo para que o país perdesse
posição nas negociações internacionais sobre o clima.

Desde o fim de 2013, jovens têm organizado encontros pelas
redes sociais, principalmente em shoppings da capital paulista e da
grande São Paulo. Os eventos ficaram conhecidos como rolezinhos. A
primeira iniciativa a ganhar repercussão aconteceu no Shopping Metrô
Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Algumas lojas fecharam com medo
de saques e o centro comercial encerrou o expediente mais cedo.
Conheça a história dos rolezinhos em São Paulo. In: O Globo.
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Julgue os próximos itens, com base nas disposições da Lei
n.º 11.516/2007 e do Decreto n.º 7.515/2011.
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Julgue os itens que se seguem, com base nas disposições da
Lei n.º 8.112/1990 e da Lei n.º 9.784/1999.
44
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Tendo o texto acima como referência inicial, julgue os itens que se
seguem.
31
32
33

O caso dos rolezinhos suscita questões importantes a respeito da
organização da cidade e da ocupação do espaço público.
Os juristas que analisaram os rolezinhos foram unânimes em seus
pareceres, que relataram a ilegalidade desse tipo de manifestação.
Os organizadores dos rolezinhos alegam que essa prática está
relacionada à falta de opção de lazer para grande parte da população
brasileira.

46

No que se refere à ética no serviço público, julgue os itens subsecutivos.
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Exerce seu dever de cidadania, em conformidade com os padrões
éticos aceitos, o servidor público que não se deixa corromper e
denuncia todos os atos de corrupção de que toma conhecimento.
O servidor que, para algumas situações de trabalho, avalia com
cuidado qual a melhor maneira de agir para alcançar os resultados
esperados e se orienta por princípios de justiça, está em
concordância com a ética.
O servidor que é visto habitualmente embriagado fora de seu
horário de expediente, mas cumpre suas atividades com esmero
durante seu horário de trabalho não fere a ética do serviço público.
Um agente administrativo de um órgão público federal, que não
detenha posição de chefia, não pode ser autorizado a aplicar
penalidades administrativas.
Promover ações de apreço no interior da repartição pública não fere
nenhuma norma ética ou administrativa do serviço público, uma vez
que, com isso, pretende-se garantir um bom ambiente de trabalho.
Suponha que um servidor utilize, às vezes, o veículo da repartição
para resolver problemas particulares. Isso constitui ilícito no serviço
público mesmo que a resolução desses problemas proporcione
melhoria do desempenho do servidor no exercício de suas funções.
Considere que um servidor, ao atender um usuário, tenha-o deixado
esperando por muito tempo, fato que resultou na formação de uma
longa fila em seu setor. Nesse caso, como o servidor se prestou a
buscar informações benéficas para o usuário, primando pela
precisão de seu trabalho, acima da celeridade, ele não feriu o
Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal.

Considere que a União tenha criado uma unidade de
conservação de uso sustentável em um estado da
Federação e que outro estado tenha criado em seu
território o mesmo tipo de unidade. Nessa situação,
caberá ao ICMBio executar as políticas relativas ao uso
sustentável dos recursos naturais em ambas as áreas.
Competem ao comitê gestor do ICMBio o planejamento,
a coordenação e a execução da atividade de apoio
parlamentar de interesse do instituto.
Depois da criação do ICMBio, com finalidade específica
de exercer o poder de polícia ambiental para a proteção
das unidades de conservação instituídas pela União,
retirou-se do IBAMA a prerrogativa de exercer esse
poder.

Caso um analista do ICMBio tenha sido nomeado para
determinado cargo em comissão no próprio instituto, não
poderá ser nomeado, mesmo interinamente, para outro
cargo de confiança.
Considere que, ao conferir o conteúdo de requerimento
apresentado por um cidadão ao ICMBio, o analista
responsável tenha recusado o recebimento do documento
por ausência de alguns dados. Nessa situação, é vedada à
administração a recusa imotivada do documento, cabendo
ao servidor orientar o cidadão a suprir as falhas.
Considere que Pedro, técnico judiciário de um tribunal de
justiça, tenha tomado posse no cargo de analista do
ICMBio em 2011 e se aposentado voluntariamente, aos
sessenta anos de idade, em 2012. Nessa situação
hipotética, se Pedro requerer sua reversão ao instituto
em 2014, ainda que haja cargo vago e interesse da
administração, sua solicitação deverá ser indeferida.

Acerca das disposições da Lei n.º 12.527/2011, julgue os itens
subsequentes.
47
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Considere que, em 2014, um cidadão tenha solicitado
acesso a documentação produzida e classificada como
reservada pelo ICMBio em 2008. Nessa situação, o
instituto poderá indeferir o pedido, a depender do
conteúdo da documentação.
Considere que um servidor público tenha,
intencionalmente, fornecido informação incorreta a
respeito do relatório de monitoramento de determinada
unidade de conservação. Nessa situação, se for apurada
infração administrativa na conduta do agente, a ele será
aplicada a sanção de advertência.

Julgue os itens a seguir, com base nas disposições do Decreto
n.º 5.707/2006 e do Decreto n.º 7.133/2010.
49

50

Considere que um analista do ICMBio, empossado
no cargo em 2008, solicite licença, em 2014, para
capacitação, a fim de elaborar sua dissertação de
mestrado. Nessa situação, o instituto poderá concedê-la ao
servidor, que dela poderá utilizar integralmente para
produzir sua dissertação.
Caso um analista do ICMBio, empossado no cargo em
2009 e lotado na sede do próprio instituto, não ocupe
cargo em comissão nem função de confiança, as suas
avaliações anuais de desempenho individual serão
realizadas apenas pela chefia imediata.
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