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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, 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, rapidamente, 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.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
1
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Um dos principais desafios para o Brasil é conhecer
a Amazônia. Sua vocação eminentemente hídrica impõe, ao
longo dos séculos, a necessidade do deslocamento de seus
habitantes através dos rios. Muito antes da chegada dos
colonizadores na Amazônia, os nativos já utilizavam canoas.
Ainda hoje, grande parte da população amazônica vive da
pesca. Além disso, o deslocamento do ribeirinho se faz através
da infinidade de rios que retalham a grandeza territorial.
Mas para conhecer a Amazônia de verdade é preciso
entender sua posição estratégica para o país. Os rios são a
chave para esse conhecimento. São as estradas que a natureza
construiu e em cujas margens se desenvolveram inúmeras
povoações. Portanto, é impossível pensar em Amazônia sem
associar a importância que os rios têm para o desenvolvimento
econômico e social. Eles devem ser vistos como os grandes
propulsores do desenvolvimento sustentável da região.

6

Em “a preços” (R.6), estaria correto o emprego do sinal
indicativo de crase.

7

Infere-se das informações do texto que o transporte por
hidrovia ajuda a preservar o meio ambiente, dado o baixo
consumo de combustível, e reduz a dependência do transporte
rodoviário.

8

O emprego de acento gráfico em “água”, “distância” e
“primário” justifica-se pela mesma regra de acentuação.

9

Estaria mantida a correção gramatical do texto, caso a
expressão “com transporte” (R.13) fosse reescrita como por
meio de transporte.
1

Domingos Savio Almeida Nogueira. In: Internet:
<www.portosenavios.com.br/artigos> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens a seguir.
1

4

Mantêm-se a correção gramatical do texto e suas informações
originais ao se substituir “Portanto” (R.13) por qualquer um dos
seguintes termos: Por isso, Logo, Por conseguinte.
Predomina no texto a narração, já que nele se identificam um
cenário e uma ação.
Na linha 2, o pronome “Sua” refere-se ao antecedente
“Amazônia”.
No segundo período do texto, as vírgulas isolam segmento —
“ao longo dos séculos” — com função de aposto explicativo.
No texto, o vocábulo “ribeirinho” (R.7) é empregado com o
sentido de barqueiro.
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Hidrovia é uma rota predeterminada para o tráfego
aquático. Há muito tempo, o homem utiliza a água como
estrada, e a Amazônia é o maior exemplo disso. O transporte
por hidrovias apresenta grande capacidade de movimentação
de cargas a grandes distâncias com baixo consumo de
combustível, além de propiciar uma oferta de produtos a preços
competitivos. A ampliação do uso da hidrovia é uma tendência
mundial por uma questão ambiental.
A viabilização de uma navegação segura no rio
Madeira, por exemplo, permite o escoamento da produção de
grãos de Rondônia e Mato Grosso para o Amazonas e daí para
o Atlântico. Isso cria um corredor de desenvolvimento
integrado, com transporte de alta capacidade e baixo custo para
grandes distâncias, elimina um grave problema estrutural do
setor primário, com a redução significativa da dependência do
modal rodoviário até os portos do Sudeste, e representa mais
uma opção de integração nacional, com a redução de trânsito
pesado nas rodovias da região Centro-Sul.
Idem (com adaptações).

Em relação aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto
acima, julgue os itens de 6 a 9.

7

As obras de dragagem objetivam remover os
sedimentos que se encontram no fundo do corpo d'água para
permitir a passagem das embarcações, garantindo o acesso ao
porto. Na maioria das vezes, a dragagem é necessária quando
da implantação do porto, para o aumento da profundidade
natural no canal de navegação, no cais de atracação e na bacia
de evolução. Também é necessária sua realização periódica
para o alcance das profundidades que atendam o calado das
embarcações.
Internet: <www.antaq.gov.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os itens subsequentes.
10

Mantém-se a correção gramatical do texto ao se reescrever o
trecho “As obras de dragagem objetivam” (R.1) da seguinte
forma: As obras de dragagem têm o objetivo de.

11

A oração “que se encontram no fundo do corpo d'água” (R.2)
tem função restritiva.

12

Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso o trecho
“para permitir a passagem das embarcações, garantindo o
acesso ao porto” (R. 2 a 4) fosse assim reescrito: para permitir
a passagem das embarcações e garantir o acesso ao porto.

13

Nas linhas 2, 5 e 8, “para” confere noção de finalidade aos
trechos que introduz.

14

A vírgula empregada após “navegação” (R.6) é utilizada para
isolar elementos de mesma função sintática que compõem uma
enumeração.

15

Depreende-se das informações do texto que a dragagem
realizada na implantação do porto para garantir o acesso das
embarcações é definitiva, não havendo necessidade de ser
refeita.
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Durante a operação de lastreamento do navio, junto

Com base no Manual de Redação da Presidência da República,

com a água também são capturados pequenos organismos que

julgue os itens a seguir, acerca de aspectos gerais da redação oficial.

podem acabar sendo transportados e introduzidos em um outro

21

que tem como funções básicas sinalizar o final da

porto previsto na rota de navegação. Teoricamente, qualquer

correspondência e saudar aquele a quem ela se destina.

organismo pequeno o suficiente para passar através do sistema
de água de lastro pode ser transferido entre diferentes áreas
7

22

circunstância, a linguagem técnica, pois ela só é inteligível

vírus, pequenos invertebrados, algas, plantas, cistos, esporos,

10

àqueles que com ela estejam familiarizados.
Acerca do formato das correspondências oficiais, de sua função e

Devido à grande intensidade e abrangência do tráfego

da linguagem empregada nessas comunicações, julgue os itens a

marítimo internacional, a água de lastro é considerada como

seguir, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da

um dos principais vetores responsáveis pela movimentação
13

transoceânica e interoceânica de organismos costeiros.

República.
23

está associada uma estrutura formal rígida. Essa flexibilidade,

de espécies exóticas e nocivas são: o desequilíbrio ecológico

19

no entanto, não se estende à linguagem, que deve ser

das áreas invadidas, com a possível perda de biodiversidade; os
prejuízos em atividades econômicas utilizadoras de recursos

O correio eletrônico é uma forma de comunicação
caracterizada pela flexibilidade, ou seja, é um texto ao qual não

As principais consequências negativas da introdução

16

Para que os textos oficiais sejam entendidos em sua plenitude
e por todos os cidadãos, não se deve empregar, em nenhuma

portuárias no mundo. Isso inclui bactérias e outros micróbios,

além de ovos e larvas de vários animais.

O fecho é um elemento da estrutura das comunicações oficiais

compatível com a comunicação oficial.
24

O trecho a seguir é adequado para introduzir expediente que

naturais afetados e consequente desestabilização social de

encaminha documentos solicitados anteriormente por meio de

comunidades tradicionais; e a disseminação de enfermidades

outro expediente:
Encaminho, anexa, cópia do Ofício n.º 123, de 12 de

em populações costeiras, causadas pela introdução de

agosto de 2014, da Superintendência de Administração e
organismos patogênicos.

Finanças,
Idem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, julgue os próximos itens.
16

17

trata

da

alocação

dos

servidores

recém-admitidos.
25

O memorando, texto oficial cuja esfera de circulação é interna,
isto é, estabelece comunicação entre unidades administrativas
de um mesmo órgão, caracteriza-se pela tramitação ágil e

A concordância de “são capturados” (R.2), “podem” (R.3) e
“transportados e introduzidos” (R.3) é feita com base em

que

procedimento burocrático simples.
26

O aviso e o ofício, embora partilhem a mesma função, diferem

referentes diferentes.

em relação aos interlocutores envolvidos: o aviso é expedido

A forma verbal “pode” (R.6) está no singular porque concorda

por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia;
o ofício é expedido para e pelas demais autoridades.

com “sistema de água de lastro” (R. 5 e 6).

Considerando os conceitos de ética e moral, julgue o item abaixo.
18

Entre as acepções da palavra “vetores” (R.12) inclui-se a de
seres vivos que podem transmitir parasitas, bactérias ou vírus.

27

A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade.

19

Se a forma “causadas” (R.20) estivesse no singular
— causada —, a correção gramatical do período ficaria

Com relação à ética e à função pública, julgue os seguintes itens.
28

Os atos administrativos praticados por órgãos do Poder
Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário devem
observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.

29

Cortesia, boa vontade e respeito ao cidadão correspondem a
valores da administração pública federal.

prejudicada.
20

No texto, a palavra “lastreamento” (R.1) é empregada com o
sentido de ação de acrescentar água para garantir mais peso e
dar mais firmeza e estabilidade à embarcação.
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Com base nas disposições do Decreto n.º 1.171/1994, julgue os
itens que se seguem.
30

A função pública representa exercício profissional do servidor,
não devendo integrar-se à vida particular do servidor público.

31

Considera-se servidor público, para fins de apuração de
comprometimento ético, todo indivíduo que presta serviços de
natureza permanente, temporária, ou excepcional, ligado direta
ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal.

32
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37

Ao se aplicar um clique duplo em algum lugar da primeira
linha de texto e clicar o botão

, toda essa linha será

apagada.
38

Ao se aplicar um clique triplo em qualquer lugar de uma das
linhas do texto, todo o parágrafo correspondente será
selecionado. Se, em seguida, for clicado o botão

, todo o

parágrafo será sublinhado; ao se clicar novamente o mesmo

É vedado ao servidor público desviar outros servidores para
atender a seus interesses particulares, exceto em casos que
envolvam risco da imagem do servidor ou da organização.

botão, o sublinhado será retirado.

Julgue os itens a seguir, com base no disposto na Lei
n.º 8.112/1990.
33

Inassiduidade eventual configura motivo para demissão do
servidor público.

34

Os antecedentes funcionais não devem ser considerados na
aplicação de penalidades ao servidor público.

Com relação ao que dispõe a Lei n.º 8.429/1992, julgue os
próximos itens.
35

Constituem atos de improbidade administrativa a permissão,
a facilitação e a concorrência para o enriquecimento ilícito de
terceiros.

36

O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público
está sujeito às cominações dessa lei até o limite do valor da
herança.

A figura acima mostra uma janela do Excel 2013 em um
computador com o sistema operacional Windows 8. A respeito
dessa figura e do Excel 2013, julgue os itens subsequentes.
39

Para se selecionar as células de B1 a E1, é suficiente realizar
a seguinte sequência de ações: clicar a célula B1, pressionar e
manter pressionada a tecla

40

¨, clicar a célula E1.

Se o usuário clicar a célula F2, digitar =$B2+D$3 e, em
seguida teclar

«, o conteúdo da célula F2 será 31, a soma

dos conteúdos das células B2 e D3. Se, em seguida, o usuário
clicar a célula F2; pressionar e manter pressionada a tecla

§; teclar a tecla C, liberando em seguida a tecla §;
clicar a célula G3; pressionar e manter pressionada a tecla

A figura acima mostra uma janela do Word 2013 em um
computador com o sistema operacional Windows 8. Com relação a
essa figura e ao Word 2013, julgue os itens 37 e 38.

§; teclar a tecla V, liberando em seguida a tecla §, a
célula G3 passará a conter o número 50, soma dos conteúdos
das células B3 e E3.
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Uma pesquisa sobre o objeto de atividade de 600 empresas
apresentou o seguinte resultado:
C

dessas empresas atuam no mercado de transporte
fluvial de cargas;

C

dessas empresas atuam no mercado de transporte
fluvial de passageiros;

C

50 dessas empresas não atuam com transporte fluvial, nem
de cargas, nem de passageiros;

Com base nessa situação hipotética e sabendo-se que as 600
empresas pesquisadas se enquadram em, pelo menos, uma das 3
opções acima, julgue os itens a seguir.
48

A figura acima mostra uma janela do Google Chrome em um
computador com o sistema operacional Windows 8.
Com relação à figura, ao Google Chrome e aos conceitos básicos,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet, julgue os
próximos itens.
41

O Facebook, sítio de serviço de rede de propriedade do
governo dos Estados Unidos da América, permite a interação
online entre pessoas.

42

Ao se clicar o botão

, será iniciado um aplicativo online

A partir do resultado da pesquisa, é correto concluir que
dessas empresas atuam tanto no mercado de transporte fluvial
de cargas quanto no de passageiros.

49

Selecionada, ao acaso, uma dessas empresas, a probabilidade
de que ela não atue com transporte fluvial de cargas nem de
passageiros é inferior a 10%.

50

O número de empresas que atuam somente no mercado de
transporte fluvial de passageiros é superior ao número
de empresas que não atuam com transporte fluvial, nem de
cargas, nem de passageiros.

RASCUNHO

do Google, cuja função principal é a busca, na página, por
elementos que ameacem a segurança do computador, tais como
vírus de computador e spyware.
43

Ao se digitar uma palavra para busca no Google, e clicar o
, serão apresentados links para várias

botão

páginas da Web que contenham a palavra digitada. Se, em vez
de

, for clicado o botão

, irá

aparecer como resultado apenas o link de uma página, que é
escolhido de forma aleatória entre os resultados que seriam
obtidos com a busca por meio da utilização do botão
.
44

Ao se clicar o botão

, será iniciada uma página da Web

cujo objetivo é o envio e o recebimento de mensagens de
correio eletrônico.
Julgue os itens seguintes, acerca da proposição P: Quando acreditar
que estou certo, não me importarei com a opinião dos outros.
45

A proposição P é logicamente equivalente a “Como não me
importo com a opinião dos outros, acredito que esteja certo”.

46

Se a proposição “Acredito que estou certo” for verdadeira,
então a veracidade da proposição P estará condicionada à
veracidade da proposição “Não me importo com a opinião dos
outros”.

47

Uma negação correta da proposição “Acredito que estou certo”
seria “Acredito que não estou certo”.
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