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Texto A (para questões 1 a 4)
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela COPS/UNIFEI.
1.2 O concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento, no quadro de pessoal da UNIFEI, nos Campi de Itajubá
(MG) e Itabira (MG), das vagas autorizadas pelas Portarias MP 124/2010, MEC 324/2010, 343/2010 e 468/2010, acrescidas
daquelas que vierem a ser autorizadas pelos citados órgãos durante sua validade, inclusive sua prorrogação.
Fragmento do Edital nº 007/2010 da Universidade Federal de Itajubá
Disponível em: http://www.unifei.edu.br/files/arquivos/COPS/concurso/sta2010/EDITAL%20_No_007_2010_STAEs.pdf

Questão 1 – Português
As seguintes afirmativas podem ser exemplificadas pelos termos COPS, UNIFEI e MEC, exceto:
A.

Por se tratar de uma forma incompleta, toda sigla deve ser seguida de ponto final, embora quase nunca isso seja feito por
quem a escreve.
B. A criação de siglas é um processo que permite simplificar sequências linguísticas extensas.
C. As siglas podem ser pronunciadas de modo silábico, quando as letras que as compõem assim o permitirem.
D. O gênero (masculino / feminino) de uma sigla corresponde ao gênero da primeira palavra que a forma.

Questão 2 – Português
Todo enunciado tem uma intencionalidade e pressupõe determinado interlocutor (público-alvo). Qual das palavras a seguir
contribui para a expressão dessa intencionalidade?
A. quadro.
B. vierem.
C. destina.
D. prorrogação.

Questão 3 – Português
Quanto à palavra campi, é correto afirmar:
A. A forma flexionada indicadora de plural é campus.
B. Justifica-se o itálico por se tratar de um estrangeirismo, no caso, uma palavra de origem latina.
C. Não deveria ser usada porque já há, em língua portuguesa, uma palavra correspondente a ela.
D. Campus é usado para faculdade e campi para universidade.

Questão 4 – Português
A forma de ordenação dos itens desse texto é denominada:
A.
B.
C.
D.

esquema.
parágrafo.
numeração progressiva.
inciso.

Texto B (para questões 5 a 8)
Folha online
24/03/2010 - 22h11
"Jogue Fora 50 Coisas" ensina a melhorar senso de organização
da Livraria da Folha Divulgação
Organize seu cotidiano. Não deixe sua vida ser sugada pelo caos. Isso atrapalha sua eficiência.
Não ganhe fama de bagunceiro nem de quem vive perdendo as coisas. Como alguém vai
confiar no seu trabalho se você é incapaz de manter as gavetas arrumadas? Não tenha apego
à tralha. Saiba separar o que é útil do que ocupa espaço desnecessariamente.
No livro "Jogue Fora 50 Coisas", martela-se uma ideia: o lixo material e o lixo mental não são
tão inofensivos quanto parecem. A autora Gail Blanke usa técnicas de motivação para colocar a
vida do leitor em ordem.
Ela sustenta que o acúmulo de coisas desnecessárias atrapalha nossas vidas e propõe o
exercício de jogar fora 50 delas em duas semanas. Esses são o número e o tempo necessário
para adquirir novos hábitos e recuperar o senso de organização.
"Jogue Fora 50 Coisas"
Autora: Gail Blanke
Editora: Ediouro
Páginas: 284
Quanto: R$ 29,90
Onde comprar: 0800-140090 ou na Livraria da Folha
(Disponível em: http://tools.folha.com.br/print?site=emcimadahora&url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffolha%2Flivrariadafolha%2Fult10082u710567.shtml)

Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação – UNIFEI – 13/06/2010

_____________________________________________________________________________________
Questão 5 – Português
Analise as afirmativas abaixo e selecione a alternativa adequada.
I. O primeiro parágrafo do texto usa como estratégia o apelo ao interlocutor, incitando-o a mudar seu
comportamento, suas atitudes.
II. O verbo “martelar”, no segundo parágrafo, é empregado em sentido figurado.
III. O uso do pronome “nossas”, no último parágrafo, instaura a ideia de coletividade e de inclusão.
A.
B.
C.
D.

Todas estão corretas.
Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

Questão 6 – Português
Pela análise dos recursos de coesão e coerência do texto, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a
alternativa que apresenta a sequência correta.
palavra ou expressão

A.
B.
C.
D.

referência

(1)
(2)

“você”
“ideia”

(
(

)
)

(3)
(4)

“ela”
“delas”

(
(

)
)

das coisas desnecessárias
o leitor ideal do texto, aquele que se interessará em adquirir a
obra divulgada
a autora Gail Blanke
“o lixo material e o lixo mental não são tão inofensivos quanto
parecem”

4, 1, 3, 2.
1, 4, 2, 3.
4, 2, 3, 1.
2, 1, 3, 4.

Questão 7 – Português
Observe:
“’Como alguém vai confiar no seu trabalho se você é incapaz de manter as gavetas arrumadas?”
Assinale a alternativa em que a palavra grifada é empregada com a mesma função exercida pelo vocábulo “se” nesse trecho.
A.
B.
C.
D.

Quem se preocupa com isso?
Não se apegue à tralha.
A autora quer saber se você é organizado.
Se o acúmulo de coisas desnecessárias está atrapalhando seu cotidiano, é hora de adquirir o livro “Jogue fora 50 coisas”.

Questão 8 - Português
No segundo parágrafo, o sinal de pontuação “dois pontos” foi utilizado para introduzir
A.
B.
C.
D.

a presença de diálogo entre o autor e os leitores em geral.
uma citação em que o autor remete a outros autores.
um esclarecimento acerca de uma informação em que se usou palavra de noção muito ampla.
uma causa para o que se afirmou antes.

Texto C (para as questões 9 e 10)

(iPod... eu sou seu pai)

(Você se lembra?)

(Figura disponível em: http://www.designontherocks.com.br/wp-content/uploads/2009/11/father.jpg)
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Questão 9 - Português
Assinale a alternativa incorreta.
A.
B.
C.
D.

O gênero “propaganda impressa” constrói-se pela junção da linguagem verbal com a linguagem não-verbal.
Há, implícita nessa propaganda, uma crítica negativa ao comportamento saudosista das pessoas avessas à tecnologia.
O conteúdo dessa propaganda explora os avanços tecnológicos.
Embora não apareça nenhuma data na propaganda, a categoria “tempo” é imprescindível para a compreensão do
enunciado.

Questão 10 - Português
Ipod é exemplo de uma série de substantivos que passaram a enriquecer o léxico português, mantendo a mesma grafia de seu
idioma de origem. Há que se ressaltar que a formação da palavra iPod é explicada como um acrônimo, resultante das iniciais
de portable on demand, somadas ao “i” que caracteriza os produtos da Apple (iTones, iPhone etc). É palavra empregada no
cotidiano brasileiro que segue o mesmo processo de formação:
A. notebook.
B. CD-ROM.
C. playstation.
D. gigabyte.
Textos para as questões 11 e 12
Texto D

(Figura disponível em: http://img149.imageshack.us/i/diamanteafroms8.jpg)

Texto E

(Figura disponível em: http://www.designontherocks.com.br/wp-content/uploads/2009/11/Kitkat-180x180.jpg)

Questão 11 – Português
Pode-se afirmar acerca dos textos D e E, exceto:
A.
B.
C.
D.

Ambos têm como elemento principal a imagem sugestiva de uma barra de chocolate.
O texto E pode ser considerado uma propaganda impressa de uma marca de chocolate, com objetivo mercadológico.
O texto D veicula uma crítica a um aspecto social característico da atualidade.
O texto D pretende mostrar que o uso abusivo de chocolate faz mal à saúde, pois a caveira com tíbias é símbolo de
produtos tóxicos.

Questão 12 – Português
Dos elementos da linguagem verbal presentes no Texto D, o mais significativo para a compreensão global do conteúdo é:
A.
B.
C.
D.

chocolate ao leite com crocante.
Diamante Afro-descendente.
peso líquido: 200g.
Lacta.

Questão 13 – Legislação
No que concerne aos servidores públicos, estes são regidos pela Lei:
A.
B.
C.
D.

CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas.
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Questão 14 – Legislação
Pelo Código de Ética do Servidor Público Federal, aprovado pelo Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de 1994, a sanção aplicada
pela Comissão de Ética é de:
A. Multa.
B. Censura.
C. Advertência.
D. Suspensão.
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Questão 15 – Legislação
No âmbito da Administração Pública Federal, em conformidade com a Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, deverá ser
observada, quanto à competência:
A.

Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor
grau hierárquico para decidir.
B. Não será permitida, em qualquer hipótese, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente
inferior.
C. É vedado ao Órgão Administrativo e seu titular delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, quando
estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados.
D. Poderão ser objeto de delegação a decisão de recurso administrativo e a edição de atos de caráter normativo.

Questão 16 – Legislação
Assinale, dentre os seguintes benefícios da seguridade social do servidor, aquele que não é devido ao seu dependente.
A.
B.
C.
D.

Auxílio Funeral.
Auxílio-reclusão.
Assistência a Saúde.
Pensão vitalícia ou temporária.

Questão 17 – Legislação
Assinale a alternativa que apresenta somente cláusulas necessárias ao contrato administrativo, na forma da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.
A.
B.
C.
D.

Objeto, preço, condições de pagamento e confidencialidade.
Preço, condições de pagamento, confidencialidade e penalidades.
Objeto, preço, condições de pagamento e penalidades.
Preço, penalidades, condições de pagamento, confidencialidade e objeto.

Questão 18 – Legislação
Não é considerado efetivo exercício o afastamento em virtude de:
A.
B.
C.
D.

licença para acompanhar cônjuge.
férias.
licença gestante.
participação em programa de capacitação institucional.

Questão 19 – Legislação
São formas de provimento de cargo público, exceto:
A. Aproveitamento.
B. Nomeação.
C. Promoção.
D. Transferência.

Questão 20 – Legislação
Ato discricionário da administração pública é:
A.
B.
C.
D.

considerado ato arbitrário, desde que atenda ao interesse público.
ato não vinculado à Lei.
mero despacho administrativo, sem força decisória.
aquele que resulta da decisão para melhor atender ao interesse público, sempre que a Lei contemplar mais de uma
possibilidade.

4

