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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Já se tornou crônica a escassez de mão de obra1

qualificada no Brasil, o que pode comprometer ainda mais a
capacidade produtiva do país nos próximos anos. Se nada for
feito urgentemente para começar a reverter esse quadro, o país4

estará condenado a ter por muito tempo ainda o crescimento
econômico reduzido que apresenta hoje, com efeitos negativos
na distribuição de riqueza.7

Desde 2012, o número de trabalhadores pouco
escolarizados diminuiu, mas os indicadores apontam para o
fato de que a escolarização ainda continua sendo muito10

precária, insuficiente para atender à demanda cada vez maior
das indústrias e mesmo dos setores de serviços e da construção
civil, que tradicionalmente exigem menos especialistas na hora13

de contratar.

O Estado de S.Paulo, 26/1/2014 (com adaptações).

Julgue os itens a seguir, relativos às ideias e às estruturas
linguísticas do texto acima.

1 A eliminação do sinal indicativo de crase em “à demanda”
(R.11) prejudicaria a correção gramatical do texto.

2 Nas duas ocorrências, “se” (R.1) e “Se” (R.3), têm a mesma
função sintática.

3 A expressão “ainda mais” (R.2) reforça a ideia de que a
capacidade produtiva do Brasil já está comprometida.

4 A expressão “esse quadro” (R.4) é elemento coesivo que retoma
informação contida no período anterior.

5 Depreende-se das informações do texto que, no Brasil, a
distribuição da riqueza depende da ampliação dos quadros de
mão de obra qualificada.

O remédio para as empresas que precisam contratar é1

reduzir as exigências. Cerca de 51% das companhias deixam de
requerer experiência dos candidatos, enquanto chega a 13%
o percentual de empresas que aceitam empregados até mesmo4

sem nenhuma habilidade. Mesmo assim, nem todos os cargos
são preenchidos, e então é necessário buscar funcionários no
exterior. O tempo que as empresas levam para contratar e7

treinar um profissional de nível técnico e superior pode levar
até oito meses, algo que também afeta diretamente a
produtividade.10

A disponibilidade de mão de obra estreitou-se, e a
maior parte desta é despreparada para o necessário salto da
capacidade produtiva. A solução do problema não passa apenas13

pelo estímulo aos cursos de capacitação técnica. Estes são
necessários, porém insuficientes, pois seus resultados, em boa
parte dos casos, são apenas paliativos. O importante, reitere-se,16

seria ter investimentos maciços e duradouros em educação
básica, cuja precariedade condena o setor produtivo brasileiro
à redução de seu crescimento.19

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência aos sentidos e às estruturas do texto acima, julgue
os itens de 6 a 10.

6 Na linha 1, o segmento “que precisam contratar” tem natureza
restritiva, já que limita a informação presente no termo
“empresas”.

7 A substituição de “o percentual” (R.4) por a porcentagem
alteraria o período tanto gramatical quanto semanticamente e,
além disso, prejudicaria a informação do texto.

8 A substituição da palavra “paliativos” (R.16) por atenuantes
manteria a informação original do período.

9 Depreende-se das informações do texto que, ao reduzirem as
exigências de qualificação, as empresas conseguem preencher
todas as vagas disponíveis com empregados brasileiros, até
porque os sistemas de treinamento continuado em serviço são
muito eficientes.

10 Na linha 11, o pronome “se”, em “estreitou-se”, indica que o
sujeito da forma verbal “estreitou” é indeterminado.

A desigualdade está entre os principais fatores de risco1

que preocupam a elite mundial, a julgar pela atenção dada ao
tema no fórum econômico de Davos.

Por outro lado, estudo recente do Banco Mundial4

mostra que, pela primeira vez desde a Revolução Industrial,
caiu a diferença de renda entre os países na fronteira do
desenvolvimento e os emergentes.7

Após o fim da cortina de ferro e a abertura econômica
da China e da Índia, centenas de milhões de pessoas passaram
de um estado de subsistência precária à condição de nova10

classe média global. Entretanto, é preciso que os países não só
reforcem políticas compensatórias para reduzir a exclusão, mas
também atuem para promover a igualdade de oportunidades.13

A educação, como sempre, é o instrumento decisivo
para garantir que a sorte de um indivíduo não seja determinada
por sua origem social ou geográfica.16

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens.

11 Mantêm-se a correção gramatical e as informações originais do
texto ao se substituir a correlação “não só (...) mas também”
(R.11-13) por não somente (...) como também. 

12 Os acentos gráficos das palavras “países” e “políticas” têm a
mesma justificativa gramatical.

13 A expressão “políticas compensatórias” (R.12) significa
políticas que procurem neutralizar os efeitos de algo negativo
— a exclusão social — com ações, medidas, iniciativas ou
influências positivas para combater uma desigualdade.

14 A substituição de “na fronteira do desenvolvimento” (R.6-7)
por desenvolvidos prejudicaria a correção gramatical do
período.

15 O emprego do sinal indicativo de crase em “à condição” (R.10)
deve-se à regência de “passaram” (R.9), que exige
complemento antecedido pela preposição “a”, e à presença de
artigo definido feminino antes de “condição”.

16 Predomina no fragmento em análise o tipo textual narrativo, já
que ele apresenta fatos ocorridos no passado.

17 O emprego de vírgula após “Índia” (R.9) justifica-se por isolar
adjunto adverbial anteposto, deslocado de sua posição
tradicional.

18 A expressão “como sempre” (R.14) está entre vírgulas porque
constitui aposto explicativo.
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Dando início ao planejamento de compras da Universidade de
Brasília no exercício de 2014, o Decanato de Administração
desenvolverá a atualização da cartilha de compras e realizará evento
de capacitação dos agentes indicados de cada centro de custo da
Universidade de Brasília.

Nesse sentido, solicitamos a esse Centro de Custo que indique um
agente administrativo para participar do evento.

Certos de podermos contar com a sua colaboração, ficamos no
aguardo da indicação, visto que essa ação é estratégica para o bom
andamento das atividades de compra da Universidade.

Atenciosamente,

José da Silva
Decano de Administração

Com base no trecho de documento acima, adaptado da página
eletrônica www.unb.br, e nas Normas para Padronização de
Documentos da Universidade de Brasília, julgue os itens
subsequentes.

19 O conteúdo do documento permite classificá-lo como
memorando.

20 No rodapé do documento, devem constar, em fonte 12, dados
que identifiquem o endereço do remetente, como o nome da
Universidade de Brasília e da unidade acadêmica, o número de
telefone e o endereço eletrônico.

21 A indicação do servidor pelo centro de custo pode ser feita no
formulário específico de despacho.

22 Sem prejuízo às ideias originais do texto e às Normas para
Padronização de Documentos da UnB, a sentença “Certos de
podermos contar com a sua colaboração” poderia ser reescrita
desta forma: Certos de podermos contar com a colaboração de
Vossa Excelência.

Considerando a figura acima, que ilustra a janela Painel de Controle,
do sistema operacional Windows 7 Professional, julgue os itens
seguintes.

23 Funcionalidades disponibilizadas em Contas de Usuário

possibilitam alterar as permissões das contas existentes no
computador, se o responsável pelas alterações tiver poderes
administrativos. 

24 Por meio de funcionalidades encontradas em Rede e Internet, é
possível excluir o histórico de navegação e cookies do
navegador de Internet instalado no computador.

25 As funcionalidades encontradas em Programas não permitem
alterar as configurações-padrão para a mídia ou os
dispositivos.

No que se refere a ferramentas de Internet, julgue os itens que se
seguem.

26 O navegador Google Chrome não permitirá a visualização de
páginas HTTPS, caso a conexão com a Internet seja realizada
por meio de uma rede sem fio.

27 O Google Drive é uma ferramenta que possibilita a criação e
edição de documentos, planilhas e apresentações.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Microsoft
Word 2013 com um documento em edição, em um computador com
o sistema operacional Windows 7 Professional, julgue os itens
subsecutivos.

28 Para adicionar, ao documento, o nome de um autor, é correto
adotar o seguinte procedimento: clicar o menu Arquivo e, na
lista disponibilizada, clicar a opção Adicionar um autor.

29 O ícone , na barra de ferramentas de acesso rápido, indica
que o documento em edição foi enviado para uma impressora
e a impressão ocorreu sem falhas.

30 Ao se clicar, com o botão esquerdo do mouse, em
60 PALAVRAS, na barra de status, serão mostradas informações
como o número de caracteres com e sem espaço, as linhas e os
parágrafos do documento.

Com relação à segurança da informação, julgue os próximos itens.

31 Computadores podem ser infectados por vírus mesmo que não
estejam conectados à Internet.

32 Em uma rede local protegida por firewall, não é necessário
instalar um software antivírus, pelo fato de o firewall proteger
a rede contra mensagens de spam, vírus e trojans.

A respeito de organização e de gerenciamento de informações,
arquivos, pastas e programas, julgue os itens subsequentes.

33 Em um computador com o sistema Windows 7 Professional, a
pasta Documentos, localizada na pasta Bibliotecas, no Windows
Explorer, indica o local físico dentro do sistema de arquivos do
sistema operacional.

34 Para armazenar um único arquivo com tamanho de 650 MB,
pode-se utilizar uma mídia DVD, já que um CD-R
convencional não suporta arquivos com mais de 600 MB.
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Em relação ao Estatuto da Universidade de Brasília, julgue o item

abaixo.

35 O conselho, de instituto ou de faculdade, conforme o caso, é o

órgão máximo deliberativo e recursal dessas unidades

acadêmicas, no que diz respeito a matéria administrativa e

acadêmica.

Considerando o disposto no Código de Ética Profissional do

Servidor Público e no Regime Jurídico dos Servidores Públicos

Civis da União, julgue os itens que se seguem.

36 Comprovadas a incompatibilidade entre o horário escolar e o

da repartição e a ausência de prejuízo ao exercício do cargo e

cumprida a compensação de horário no órgão em que o

servidor tiver exercício, respeitando-se a duração semanal do

trabalho, deve a administração pública conceder o horário

especial a que tem direito o servidor estudante.

37 Considere que um superior hierárquico tenha determinado a

servidor a prática de ato manifestamente ilegal que concederia

favores indevidos a determinado grupo de pessoas. Nesse caso,

embora o servidor não possa se recusar a praticar o ato, em

decorrência do dever funcional de respeito à hierarquia, deverá

denunciar o seu superior.

38 Independentemente do tipo de transgressão ao Código de Ética

cometida por servidor público, a penalidade aplicável pela

comissão de ética se limita à censura, devendo a

fundamentação para a aplicação da penalidade constar em

parecer assinado por todos os integrantes da comissão.

39 Ao servidor em estágio probatório é assegurada a licença sem

remuneração para o desempenho de mandato classista, sendo

o período de afastamento considerado como de efetivo

exercício.

Com base nas disposições das Leis n.os 9.784/1999 e 8.429/1992,

julgue os itens subsequentes.

40 Aquele que exercer, mediante designação, função transitória e

sem remuneração na Universidade de Brasília poderá

responder por ato de improbidade administrativa.

41 Desde que garantidos os princípios do contraditório e da ampla

defesa, a autoridade poderá decidir pela aplicação retroativa de

nova interpretação a norma administrativa se essa interpretação

melhor garantir o atendimento do fim público a que se dirige. 

42 Considere que a administração pública tenha enviado a

determinado cidadão intimação, por via postal, para endereço

diverso daquele constante em seus cadastros. Nessa situação,

caso a intimação seja devolvida em razão de não ter sido

localizado o interessado, a autoridade administrativa deverá

renovar o ato, sob pena de nulidade, ainda que o interessado

compareça espontaneamente.

No dia 5 de dezembro de 2013, foi anunciada a morte de Nelson

Mandela, líder sul-africano que lutou contra as desigualdades

raciais em seu país. Com relação a esse assunto, julgue os itens a

seguir.

43 Nelson Mandela e o ex-presidente da África do Sul, Frederik

Willem de Klerk, receberam, conjuntamente, o Prêmio Nobel

da Paz.

44 No sistema de segregação racial contra o qual Mandela lutou,

a cor da pele definia aspectos como o poder de voto, o local de

moradia e o trabalho das pessoas, o que diferenciava lugares e

posições de brancos e negros na sociedade.

45 Na luta contra o apartheid, Mandela, que era favorável apenas

à organização de ações não violentas, jamais utilizou ou

estimulou a luta armada para a promoção da igualdade racial.

Acerca do Programa Mais Médicos, iniciativa do governo federal,

julgue os itens que se seguem.

46 Parte das críticas ao Programa Mais Médicos se refere aos

problemas de infraestrutura do sistema de saúde no Brasil e ao

tipo de contrato estabelecido com os profissionais, que não

garante todos os direitos trabalhistas previstos em lei. 

47 O programa foi instituído com o único objetivo de levar

médicos para regiões do Brasil onde há carência ou ausência

desses profissionais.

O calendário para as eleições de 2014 começou em 5 de outubro de

2013, momento em que todos os partidos interessados em participar

das eleições solicitaram seus registros no Tribunal Superior

Eleitoral (TSE). A esse respeito, julgue os itens a seguir.

48 Para aumentar as chances de sucesso nas eleições de 2014, a

Rede Sustentabilidade aliou-se ao Partido da Social

Democracia Brasileira (PSDB).

49 A justiça eleitoral brasileira negou o pedido de registro da

Rede Sustentabilidade por avaliar que a legenda partidária não

havia conseguido o mínimo de assinaturas de apoio exigido

pela legislação eleitoral brasileira. 

50 Após o Ministério Público Eleitoral apontar indícios de fraude

que poderiam comprometer a legalidade da legenda partidária

Solidariedade, o TSE negou o seu registro.
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