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

_____________________________________________________________________________________
Texto A (para as questões1 a 4)
A ideia de que a beleza não é apenas aparência ilusória, mas deve servir aos bons propósitos, já era defendida pelo
filósofo Platão, na Grécia antiga. Na Idade Média, artistas e eruditos também estavam convencidos de que o que era
verdadeiro não poderia ser feio. Na língua portuguesa a proximidade (e a confusão) entre atributos como beleza, correção e
bondade já se tornou corriqueira – afinal, quem nunca ouviu um adulto dizer a uma criança algo do tipo: “Que menino bonito,
fez tudo certinho!”? Entre cientistas são comuns os relatos de que a “elegância” de uma teoria lhes fornece um primeiro indício
sobre sua correção. Certa vez, o matemático alemão Hermann Weyl (1885-1955) chegou a ponto de sustentar uma hipótese
refutada sobre a gravidade apenas porque sua fórmula lhe parecia muito bela. A intuição de Weyl provou-se correta – e seu
conceito matemático fundamental teve seu valor reconhecido mais tarde por estudiosos da eletrodinâmica quântica.
Naturalmente, mesmo a mais elegante teoria pode se revelar falsa. A associação entre “belo” e “correto”, portanto, não
pode ser tomada como óbvia. (...)
Fragmento de artigo da revista Mente & Cérebro, edição 207 - Abril 2010, intitulada “Simples + belo = correto. Será?”.
Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/reportagens/simples___belo_correto__sera_.html

Questão 1 – Português
Pela análise desse texto pode-se afirmar, exceto:
A.
B.
C.
D.

A intenção é de informar o leitor, por isso o texto se atém à descrição do fato exposto.
O suporte usado para sua veiculação foi um tipo específico de mídia impressa, que ganhou também versão eletrônica.
A ideia-núcleo do primeiro parágrafo está exposta em sua primeira frase.
A exemplificação é a forma escolhida para desenvolver o tópico frasal.

Questão 2 – Português
É possível deduzir que a coesão sequencial entre o 1º e o 2º parágrafo é feita por meio de:
A.
B.
C.
D.

encadeamento temporal de fatos cronológicos.
justaposição de ideias complementares.
contradição da ideia exposta no primeiro parágrafo.
correlação entre causa e consequência.

Questão 3 – Português
Em “Que menino bonito, fez tudo certinho!”:
A. “Bonito” e “certinho” são adjetivos que caracterizam o substantivo “menino”.
B. O sufixo –inho, presente na última palavra, não indica diminutivo.
C. Por introduzir o substantivo “menino”, o vocábulo “que” é classificado como artigo definido.
D. A vírgula está mal empregada, pois não se pode “quebrar” a sequência entre sujeito e predicado.

Questão 4 – Português
As inversões de redação sugeridas a seguir não alteram a estrutura das orações, exceto em:
A.

Na língua portuguesa a proximidade (e a confusão) entre atributos como beleza, correção e bondade já se tornou
corriqueira ↔ A proximidade (e a confusão) entre atributos como beleza, correção e bondade já se tornou corriqueira na
língua portuguesa.
B. Quem nunca ouviu um adulto dizer a uma criança algo do tipo: “Que menino bonito, fez tudo certinho!”? ↔ Quem nunca
ouviu um adulto dizer algo do tipo: “Que menino bonito, fez tudo certinho!” a uma criança?
C. Seu conceito matemático fundamental teve seu valor reconhecido mais tarde por estudiosos da eletrodinâmica
quântica. ↔ Seu conceito matemático teve seu valor fundamental reconhecido por estudiosos da eletrodinâmica quântica
mais tarde.
D. Entre cientistas são comuns os relatos de que a “elegância” de uma teoria lhes fornece um primeiro indício sobre sua
correção. ↔ Os relatos de que a “elegância” de uma teoria lhes fornece um primeiro indício sobre sua correção são
comuns entre cientistas.
Texto B (para as questões 5 a 9)
Sony encerrará produção de disquetes
IDG News Service
26/04/2010
A companhia deixará de fabricar discos flexíveis a partir de março de 2011,
devido à queda na demanda.
O disquete, que já foi abandonado nos computadores atuais, ficou mais próximo de sua extinção depois da decisão da
Sony de encerrar a fabricação das mídias no próximo ano. A empresa, uma de várias que ainda vendem discos flexíveis no
Japão, não produzirá mais disquetes a partir de março de 2011, devido à queda na demanda.
O mercado doméstico japonês de disquetes vendeu cerca de 12 milhões de unidades no último ano, das quais a Sony
possui 70% de participação. Em uma loja central de Tóquio, um pacote com 10 disquetes da empresa custa aproximadamente
seis dólares. Muitos dos consumidores são usuários de equipamentos antigos nos setores de educação e pesquisas, segundo
a companhia.
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A demanda pelos discos chegou ao ápice durante os anos 90, quando o tipo mais popular de disquete, o disco “HD”,
oferecia 1.44MB de espaço de armazenamento, mas começou a cair no final da década, quando mídias com maior duração e
capacidade como os discos CD-R e CD-RW chegaram ao mercado de massa. Em contraste à pequena capacidade de um
disco flexível, um CD pode armazenar até 650MB, oferecendo um benefício óbvio aos usuários. Nos anos recentes,
dispositivos de armazenamento USB se tornaram mais populares para transferir dados entre computadores.
Para se ter uma ideia, ao todo, esses 12 milhões de discos vendidos no Japão em 2009 podem armazenar cerca de
17GB de dados, que ainda não é suficiente para preencher um único disco Blu-ray.
(http://pcworld.uol.com.br/noticias/2010/04/26/sony-encerrara-producao-de-disquetes)

Questão 5 – Português
Quanto ao gênero textual “notícia”, pode-se afirmar, exceto:
A. Para garantir a sensação de objetividade e de isenção, as notícias são escritas em primeira pessoa.
B. Há, entre o título (manchete) e o corpo do texto, a presença do lead, um relato inicial da notícia.
C. A veracidade e a importância da notícia são aspectos que atraem a atenção do leitor e dão credibilidade a um veículo de
comunicação.
D. A seleção dos fatos noticiados e o modo de escrever as notícias dependem do perfil do público a que se destina.

Questão 6 – Português
A decisão da Sony de encerrar a fabricação de disquetes é consequência:
A.
B.
C.
D.

da queda na demanda de discos flexíveis.
da venda de 12 milhões de unidades em 2009.
do alto valor do pacote com 10 unidades.
do pequeno espaço de armazenamento desse tipo de mídia.

Questão 7 – Português
A repetição de terminações iguais nas palavras é denominada eco e deve ser evitada, pois é considerada vício de linguagem.
Assinale a opção em que se pode constatar a presença de eco.
A.
B.
C.
D.

“abandonado nos computadores atuais”.
”usuários de equipamentos antigos”.
“nos anos recentes”.
“sua extinção depois da decisão da Sony de encerrar a fabricação”.

Questão 8 - Português
Leia o excerto abaixo, retirado de um artigo da área de Ciência da Informação.
(Disponível em: http://revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/download/435/393).

Exemplo : o sistema de informação. Neste SN [Sintagma Nominal], o centro do sintagma é sistema. Entretanto, a palavra
informação tem tanta importância quanto o próprio centro do sintagma.
Também serviria de exemplo o seguinte sintagma nominal:
A.
B.
C.
D.

a decisão da Sony.
12 milhões de unidades.
os setores de educação.
muitos dos consumidores.

Questão 9 - Português
Analise o quadro abaixo e assinale a sequência correta.
Sujeito
O mercado doméstico japonês de disquetes
um pacote com 10 disquetes da empresa
o tipo mais popular de disquete
mídias com maior duração e capacidade como os discos
CD-R e CD-RW
dispositivos de armazenamento USB
esses 12 milhões de discos vendidos no Japão em 2009

Verbo
vendeu
custa
oferecia
chegaram

palavra com a qual o verbo concorda
mercado
disquetes
tipo
discos CD-R e CD-RW

se tornaram
podem armazenar

dispositivos
milhões

A. F, V, F, F, V, F.
B. V, F, V, F, V, V.
C. V, F, V, F, V, F.
D. V, F, F, F, V, V.
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TEXTO C (para as questões 10 a 12)

(Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira211.htm)

Questão 10 - Português
O humor observado na tirinha é resultante:
A.
B.
C.
D.

das características físicas das personagens, embora esse texto não seja descritivo.
da atribuição de um significado diferente à palavra “informação”, que é tomada como algo concreto e não abstrato.
do mau emprego do verbo “dar”, que resultou em má interpretação do pedido.
da falta de clareza na fala da personagem do primeiro quadrinho.

Questão 11 – Português
Não há uma oração no primeiro balão da tirinha, pois trata-se de:
A.
B.
C.
D.

uma frase verbal.
um outro código linguístico.
uma palavra que não pertence ao léxico da língua portuguesa.
uma interjeição.

Questão 12 – Português
Que elemento da linguagem não-verbal reforça a fala registrada no segundo balão?
A.
B.
C.
D.

o cenário.
a expressão facial da personagem.
a ausência de um interlocutor.
o formato do balão.

Questão 13 – Legislação
A Constituição Federal de 1988 prevê, no art. 7º, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social. Quais desses direitos são estendidos aos servidores públicos?
A.
B.
C.
D.

Seguro – desemprego, em caso de desemprego involuntário.
Fundo de garantia do tempo de serviço e repouso semanal remunerado.
Férias anuais, salário mínimo e décimo terceiro.
Participação nos lucros e salário-família.

Questão 14 – Legislação
Entre os requisitos do ato administrativo há um que diz respeito ao Poder legal para praticá-lo. Este requisito diz respeito à
(ao):
A. objeto.
B. competência.
C. finalidade.
D. motivo.
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Questão 15 – Legislação
A exoneração ex-officio implica a iniciativa da Administração de dispensar o servidor nas seguintes situações, exceto:
A.
B.
C.
D.

Por conveniência da autoridade competente.
Quando o servidor, ocupante de cargo efetivo, não satisfizer as condições de estágio probatório.
Quando o servidor, tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo legal.
A juízo da autoridade competente, no caso de cargo em comissão.

Questão 16 – Legislação
Compete privativamente à União legislar sobre:
A.
B.

Normas Gerais que disciplinam a Estrutura Organizacional e Administrativa dos Órgãos Públicos Federais.
Normas Gerais de Licitação e Contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e Municípios.
C. Normas Gerais sobre Processo Administrativo Disciplinar dos Servidores Públicos Federais.
D. Normas Gerais de Concurso e Progressão Funcional do Servidor Público Federal.

Questão 17 – Legislação
Sobre as modalidades de licitação, segundo a Lei de Licitações, é incorreto afirmar:
A. Se o objeto for bem ou serviço comum, deve ser utilizado preferencialmente o Pregão independentemente do valor.
B. Para a alienação de bens móveis (de até R$ 650.000,00) ou de imóveis, a modalidade adotada é o leilão.
C. Se o poder público objetiva escolher trabalho técnico, artístico ou científico mediante pagamento de prêmio, a modalidade
indicada é o convite.
D. O valor do contrato é o parâmetro para o administrador escolher a modalidade a ser utilizada, seja ela a concorrência, a
tomada de preços ou convite.

Questão 18 – Legislação
A espécie de provimento de cargo público que consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em
decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, denomina-se:
A.
B.
C.
D.

Recondução.
Reversão.
Reintegração.
Aproveitamento.

Questão 19 – 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 nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Questão 20 - Legislação
O instrumento constitucional a ser aplicado em situações em que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício
de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, denomina-se:
A. mandado de segurança.
B. ação popular.
C. habeas corpus.
D. mandado de injunção.
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