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•

Cada item das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um
deles esteja vinculado, 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 constituídos pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como situação hipotética
devem ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
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
Texto I
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Texto II

Anísio Spínola Teixeira nasceu no dia 12 de julho
de 1900, em Caetité – BA, onde passou os primeiros anos de
vida sob os cuidados da mãe, Anna Spínola Teixeira.
O pai, Deocleciano Pires Teixeira, sonhava que o filho
fosse político e o mandou estudar no Rio de Janeiro. Anísio
diplomou-se na Faculdade de Direito da Universidade do Rio
de Janeiro em 1922.
Como educador, Teixeira viajou para a Europa e os
Estados Unidos da América para observar os sistemas
escolares. No Brasil, defendeu o conceito de escola única,
pública e gratuita como forma de garantir a democracia e foi o
primeiro a tratar a educação com base filosófica.
Instituiu na Bahia, em 1950, a primeira escola-parque,
que procurava oferecer à criança uma escola integral, que
cuidasse da alimentação, da higiene, da socialização, além do
preparo para o trabalho. Nas escolas-parques, os alunos ainda
tinham contato com as artes plásticas. Naquela época, essas
aulas eram orientadas por profissionais de renome, como
Caribé e Mário Cravo.
Sempre brigou pela democracia na educação. Publicou
vários livros defendendo a educação e a cultura para todos. Foi
um dos fundadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Universidade de
Brasília (UnB), da qual foi reitor em 1963.
Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras,
em 1971, mas faleceu antes da eleição, ao cair no poço do
elevador de seu prédio, em 11 de março de 1971, quando saía
para visitar Aurélio Buarque de Holanda.
Internet: <www.unb.br> (com adaptações).
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Camila Rabelo. Moscovici é Doutor Honoris Causa.
Internet: <www.secom.unb.br> (com adaptações).

A respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto II, julgue os
próximos itens.
5

Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos do texto,
a vírgula empregada logo após “Norte” (R.14) poderia ser
omitida.

6

Depreende-se do texto que, no Brasil, a UnB foi a primeira
instituição de ensino superior a laurear o criador da Teoria das
Representações Sociais.

7

O emprego da forma verbal “são” (R.2) na terceira pessoa do
plural justifica-se pela concordância com os núcleos do sujeito
da oração: “originalidade” e “capacidade”, ambos na linha 1.

8

Sem prejuízo para o sentido original do texto, a forma verbal
“repercute” (R.10) poderia ser substituída por reflete.

9

A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se
inserisse acento indicativo de crase no “a”, em “a homenagear
o especialista” (R. 16 e 17).

Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto I, julgue os
itens subsecutivos.
1

No primeiro período do quarto parágrafo, feitos os devidos
ajustes de pontuação, o deslocamento da expressão “em 1950”
para o final do período preservaria a correção do texto, mas
acarretar-lhe-ia ambiguidade.

2

A forma nominal “filho” (R.4) e a forma pronominal
“se” (R. 6 e 25) referem-se a Anísio Spínola Teixeira.

3

O emprego do acento indicativo de crase em “Candidatou-se
à Academia Brasileira de Letras” (R.25) é obrigatório, devido
à fusão da preposição que segue a forma verbal com o artigo
definido feminino singular que precede o termo “Academia”.

4

Em “à criança” (R.14), caso o vocábulo “criança” fosse
empregado no plural, o acento indicativo de crase deveria ser
mantido.

A originalidade e a capacidade de enxergar o mundo
sob diferentes perspectivas são, sem dúvida, características dos
maiores pensadores. Exemplo disso é o romeno Serge
Moscovici, um dos grandes nomes da psicologia. Quando os
olhares na psicologia social estavam voltados para o indivíduo,
ele desenvolveu, em 1961, uma teoria que enxerga as
representações sociais e as ideias a partir do coletivo e dos
grupos sociais. A Teoria das Representações Sociais, como é
chamada, revolucionou a ciência nessa área e, até hoje,
repercute nos campos da sociologia, da comunicação e da
antropologia.
A importância de Moscovici para a ciência mundial
foi reconhecida por dez universidades da Europa e da América
do Norte, que lhe conferiram o título de Doutor Honoris
Causa. Em julho de 2007, a UnB tornou-se a primeira
instituição de ensino superior da América Latina a homenagear
o especialista com a honraria, outorgando-lhe o título durante
a V Jornada Internacional e III Conferência Brasileira sobre
Representação Social, em Brasília – DF.
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Texto III
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A UnB investe em ideias e projetos comprometidos
com a crítica social e a reflexão. Muitas dessas experiências
têm fomentado o debate nacional de temas polêmicos da
realidade brasileira, das quais uma foi a criação, em 2003, de
cotas no vestibular para inserir negros e indígenas na
universidade e ajudar a corrigir séculos de exclusão racial.
A medida foi polêmica, mas a UnB — a primeira universidade
federal a adotar o sistema — buscou assumir seu papel na luta
por um projeto de combate ao racismo e à exclusão.
Outra inovação é o Programa de Avaliação
Seriada (PAS), criado como alternativa ao vestibular, em que
candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de
cada uma das séries do ensino médio. A intenção é a de
estimular as escolas a preparar melhor o aluno, com conteúdos
mais densos desde o primeiro ano do ensino médio.
Em treze anos de criação, mais de oitenta mil estudantes
participaram desse processo seletivo, dos quais 13.402
tornaram-se calouros da UnB.

17

Considerando-se o emprego de pronomes nas comunicações
oficiais, poder-se-iam empregar, alternativamente, as formas
pronominais possessivas vosso e vossos na terceira pessoa.

18

No corpo do documento apresentado, faculta-se o emprego de
negrito ou de aspas no nome Departamento de Registro
Acadêmico, com o intuito de destacá-lo.

19

O número do documento apresentado segue a obrigatoriedade
de que, em ofícios, assim como em memorandos e resoluções,
sejam preenchidos com zeros os espaços dos números
compostos por menos de quatro dígitos.

De acordo com o Decreto n.º 1.171/1994 (Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal)
e com a Lei Federal n.º 8.112/1990 (Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União), julgue os itens a seguir.
20

Após a aposentadoria, o servidor público encontra-se isento
das penalidades previstas no regime disciplinar estabelecido
pela Lei n.º 8.112/1990.

21

O conteúdo normativo do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil é restrito à vida profissional e silente
em relação às condutas na vida particular do servidor.

22

De acordo com o Código de Ética do Servidor Público, deve
ser criada uma comissão de ética em todos os órgãos da
administração pública.

23

As formas de provimento de cargo público incluem a ascensão
e a transferência.

24

Entre os itens avaliados no desempenho do cargo do servidor
durante seu estágio probatório incluem-se sua capacidade de
iniciativa e sua disciplina.

25

De acordo com a Lei Federal n.º 8.112/1990, vencimento
e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo
exercício do cargo.

Internet: < www.unb.br> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem com relação às ideias e estruturas
linguísticas do texto III.
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Infere-se do texto que, até a data de criação do PAS,
13.402 alunos foram aprovados no vestibular da UnB.
Na linha 11, o pronome relativo “que” refere-se a “vestibular”.
A medida polêmica abordada no primeiro parágrafo promoveu
o debate nacional a respeito da questão dos negros e dos
indígenas na realidade brasileira.
Sem prejuízo para a correção gramatical e os sentidos originais
do texto, o período “A UnB (...) e a reflexão” (R. 1 e 2) poderia
ser assim reescrito: A UnB, comprometida com a crítica social
e a reflexão, investe em ideias e projetos.
Infere-se do trecho “Outra inovação” (R.10) que a adoção do
sistema de cotas foi uma inovação.
O texto é essencialmente argumentativo, haja vista a
quantidade de adjetivações que foram utilizadas para
convencer o leitor de que os projetos da UnB são positivos.

Ofício n.º 0072/2015/PROGRAD

Brasília, 30 de junho de 2015.

Senhor Professor,
Como Pró-Reitor de Graduação, cabe-me agradecer a
Vossa Senhoria os serviços prestados para o alcance, com êxito, dos
objetivos da Pró-Reitoria durante o primeiro período letivo de
2015.
Nesta oportunidade, expresso oficialmente o
reconhecimento, por esta Universidade, de vosso trabalho e
dedicação como colaborador direto, na direção do Departamento de
Registro Acadêmico.
Isso posto, estendo o reconhecimento a vossos
colaboradores e subscrevo-me atenciosamente.
Fulano de tal,
Pró-Reitor
Tendo como referência a comunicação hipotética apresentada,
julgue os itens a seguir à luz das Normas para Padronização de
Documentos da Universidade de Brasília.
16

O expediente em análise deveria ter sido redigido sob a forma
de carta, devido ao fato de ser essa a comunicação oficial
adequada para agradecimentos.

Com base na Lei de Licitações e Contratos e no Estatuto
e Regimento Geral da Universidade de Brasília, julgue os itens que
se seguem.
26

Entre os objetivos da UnB, o ensino e a pesquisa são
as finalidades essenciais, ao passo que a extensão constitui
finalidade secundária.

27

Se, em determinado processo licitatório, houver empate
e igualdade de condições entre concorrentes, deverá ser dada
preferência à concorrente que produzir bens e serviços
no Brasil em detrimento da empresa que o fizer em país
estrangeiro.

Acerca dos direitos e das garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os seguintes itens.
28

Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis ou de morte, de
caráter perpétuo, de trabalhos forçados e de banimento.

29

É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na
forma anônima.

30

É assegurada a ampla liberdade de associação,
independentemente de autorização dos poderes públicos.
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No que se refere às disposições gerais relacionadas aos servidores
públicos, julgue os itens a seguir.
31

Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento as funções de confiança, exercidas
exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo bem
como os cargos em comissão, a serem preenchidos por
servidores de carreira, nos casos, nas condições e nos
percentuais mínimos previstos em lei.

32

De acordo com a CF, os servidores nomeados para cargo de
provimento efetivo em virtude de concurso público adquirem
a estabilidade após dois anos de efetivo exercício.

Grécia e China: dois países que hoje encaram os reflexos
da grande crise financeira de 2008. Na Grécia, o impacto do
colapso nos mercados financeiros globais provocados pela quebra
do banco norte-americano Lehman Brothers, em setembro de 2008,
foi imediato. Assim como outros países muito endividados, a Grécia
sofreu uma fuga de capitais, entrou em colapso em 2010 e iniciou
seu longo calvário de pacotes de socorro, ajuste fiscal, desemprego
e recessão. Na China, a crise de 2008 produziu um efeito colateral
cujos riscos à economia são sentidos hoje.
O Globo, 9/7/2015, p. 19 (com adaptações).

Com base nas classificações da CF, julgue os próximos itens.

Acerca do assunto abordado no texto anteriormente apresentado,
julgue os itens que se seguem, considerando o cenário econômico
global contemporâneo.

33

A CF, elaborada por representantes legítimos do povo, é
exemplo de Constituição outorgada.

41

34

Quanto ao modo de elaboração, a CF é dogmática, porque foi
constituída ao longo do tempo mediante lento e contínuo
processo de formação, reunindo a história e as tradições de um
povo.

Uma desaceleração da economia chinesa, como está ocorrendo
na atualidade, reflete diretamente na economia mundial, em
face da importância assumida pelo país asiático nos mercados
globais, seja como exportador de bens e de capitais, seja como
importador de grande dimensão.

42

Tanto a população da Grécia quanto a da China, apesar das
inúmeras especificidades de cada uma, manifestaram-se, por
meio de plebiscitos, contra as medidas de austeridade
propostas pelos governos para a saída da crise.

43

No atual estágio da economia globalizada, crises surgidas em
determinados locais, como a de 2008 nos Estados Unidos da
América, tendem a se disseminar pelo mundo afora, haja vista,
entre outros fatores, a forte interdependência dos mercados e
a rápida circulação de bens e capitais.

35

36

A CF, no tocante a sua extensão, classifica-se como sintética,
uma vez que versa somente sobre os princípios gerais e as
regras básicas de organização do Estado.
Quanto à mutabilidade, a doutrina majoritária classifica a CF
como rígida, visto que, para a modificação do seu texto,
exige-se um processo legislativo especial.

O Vaticano e a Palestina assinaram um acordo histórico
sobre os direitos da Igreja Católica nos territórios palestinos.
A preparação do texto por uma comissão bilateral levou quinze
anos. Embora o Vaticano se refira ao “Estado da Palestina” desde
o início de 2013, os palestinos consideram que a assinatura do
acordo equivale a um reconhecimento de fato de seu Estado.
O Estado de S.Paulo, 27/6/2015, p. A21 (com adaptações).

Com relação ao Windows, ao Microsoft Office e aos programas de
correio eletrônico, julgue os itens a seguir.
44

Ainda que sejam utilizados diferentes sistemas operacionais,
no Mozilla Thunderbird é possível importar configurações e
contas de emails de outros ambientes, como, por exemplo, o
Outlook e o Eudora.

45

No MS Excel, o procedimento denominado referência absoluta
possibilita que, ao se copiar, na planilha, a fórmula de uma
célula para outra célula, o programa ajuste automaticamente a
fórmula para que ela se adapte à nova célula.

46

O Outlook Express dispõe de recursos que permitem manter os
emails no servidor para que os usuários possam ler suas
mensagens de quaisquer lugares ou máquinas que tiverem
acesso a esse servidor.

Tendo esse fragmento de texto como referência inicial e
considerando a amplitude do tema por ele abordado, bem como o
contexto geopolítico no qual este se insere, julgue os itens a seguir.
37

38

O acordo mencionado no texto tem significado simbólico,
pois, por não ser um Estado, o Vaticano tem sua atuação
circunstanciada por sua função religiosa, o que inviabiliza a
eventual influência política que poderia exercer em âmbito
mundial.
O Oriente Médio, onde se situa o território palestino, é região
estratégica para o mundo contemporâneo desde que o petróleo
passou a exercer papel relevante na economia mundial, o que
explica a histórica atenção que lhe é conferida pelas grandes
potências.

39

As tensões no Oriente Médio se elevaram no pós-Segunda
Guerra Mundial, quando, por resolução das Nações Unidas,
decidiu-se pela partilha do território conhecido como Palestina,
para nele serem criados dois Estados: um judeu e outro, árabe.

40

Segundo a posição oficial do governo de Tel Aviv, Israel, para
garantir a integridade de seu território, tem impedido, inclusive
pelo uso de armas, a criação do Estado da Palestina, objetivo
historicamente defendido pela unanimidade dos países árabes.

Julgue os itens que se seguem, referentes a Internet e segurança da
informação.
47

A função da autoridade certificadora é emitir certificado digital
de usuários da Internet.

48

O phishing é um procedimento que possibilita a obtenção de
dados sigilosos de usuários da Internet, em geral, por meio de
falsas mensagens de email.

49

Os navegadores de Internet, como o Internet Explorer ou o
Firefox, permitem que sejam abertas quaisquer páginas que
estejam no formato de arquivo denominado .http.

50

As cópias de segurança do ambiente Windows podem ser feitas
por meio da ferramenta de assistente de backup, a qual oferece
ao usuário opções de escolha de itens para serem copiados,
como, por exemplo, pastas e arquivos pessoais ou, ainda, todas
as informações do computador.

