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Cada um dos itens 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 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.
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.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
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Saúde: direito de todos e dever do Estado. É assim que
a Constituição Federal de 1988 inicia a sua seção sobre o tema.
Uma vez que muitas ações ou omissões vão de encontro a essa
previsão, cotidianamente é possível observar graves
desrespeitos à Carta Magna. A Defensoria Pública, importante
instituição garantida por lei assim como a saúde, busca sanar
o problema por meio da via judicial quando a mediação não
produz resultados. Recentemente, a Defensoria Pública em Foz
do Iguaçu, por exemplo, obteve três decisões liminares
garantindo o direito à saúde a três pessoas por ela assistidas.
Em todos os casos, a Defensoria Pública fez intervenção
judicial para suprir a negativa ou a má prestação do serviço
público de saúde na localidade.
Em um dos casos, atendeu uma gestante com histórico
de abortos decorrentes de doença trombofílica e que
necessitava de uma medicação diária de alto custo. A
medicação, única opção na manutenção da gestação, havia sido
negada pelo município e pelo estado, o que colocava a gestante
em sério risco de sofrer mais um aborto.
Em mais uma intervenção judiciária do defensor
público, foi deferida liminar em favor da assistida, tendo o
estado e o município sido obrigados a fornecer o medicamento
necessário durante toda a sua gestação e enquanto houver
prescrição médica, sob pena de multa diária.
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Internet: <www.defensoriapublica.pr.gov.br> (com adaptações).
31

Com relação às informações e aos aspectos linguísticos do texto
acima, julgue os itens a seguir.
1

2

3

4

O sujeito da forma verbal “atendeu” (R.14), que está
elíptico, refere-se a “serviço público de saúde na
localidade” (R. 12 e 13).
Sem prejuízo para a correção gramatical do texto nem para seu
sentido original, o trecho “a Defensoria Pública fez intervenção
judicial” (R. 11 e 12) poderia ser reescrito da seguinte forma:
a Defensoria Pública interviu judicialmente.
Conclui-se do texto que, a despeito do que prevê a
Constituição Federal, muitos cidadãos encontram dificuldades
em conseguir atendimento na rede pública de saúde e acabam
por recorrer à Defensoria Pública para que seus direitos sejam
respeitados e garantidos.
Seria mantida a coerência do texto caso “cotidianamente” (R.4)
fosse substituído por habitualmente.

Maria Silva é moradora do Assentamento Noroeste,
onde moram cerca de cem pessoas cuja principal forma de
renda é o trabalho com reciclagem. Ela é uma das líderes que
lutam pelos direitos daquela comunidade. Vinda do estado do
Ceará, Maria chegou a Brasília em 2002 e conheceu o trabalho
da Defensoria Pública por meio do projeto Monitoramento
da Política Nacional para a População em Situação de Rua,
tendo seu primeiro contato com a defensoria ocorrido quando
ela precisou de novos documentos para substituir os que
haviam sido perdidos no período em que esteve nas ruas.
O objetivo do referido projeto é o de ir até a
população que normalmente não tem acesso à Defensoria
Pública. “Nós chegamos de forma humanizada até essas
pessoas em situação de rua. Com esse trabalho nós estamos
garantindo seu acesso à justiça e aos direitos para que
consigam se beneficiar de outras políticas públicas”, explica a
coordenadora do Departamento de Atividade Psicossocial.
A mais recente visita de participantes de outro projeto,
o Atenção à População de Rua do Assentamento Noroeste,
levou respostas às demandas solicitadas pelos moradores. O
foco foram soluções e retornos de casos como o de um
morador que tem problemas com a justiça e que está sendo
assistido por um defensor público e o de uma senhora que
estava internada em um hospital público e conseguiu uma
cirurgia por meio dos serviços da defensoria.
As visitas acontecem mensalmente, sendo a maior
demanda a solicitação de registro civil. “As certidões de
nascimento figuram entre as demandas porque essas pessoas
não as conseguiram por outros serviços, e a defensoria teve que
intervir. Nós entramos para solucionar problemas: vamos até
as ruas para informar sobre o trabalho da defensoria, para que
seus direitos sejam garantidos”, afirma a coordenadora.
Internet: <www.defensoria.df.gov.br.> (com adaptações).

Acerca dos aspectos linguísticos e das ideias do texto acima, julgue
os itens seguintes.
5
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A forma verbal “garantindo” (R.15) introduz uma oração
reduzida de gerúndio de caráter adverbial.
No trecho “respostas às demandas” (R.20), o emprego do sinal
indicativo de crase justifica-se pela regência do substantivo
“respostas”, que exige complemento antecedido da preposição
a, e pela presença de artigo feminino plural que determina
“demandas”.
Conforme o texto, a Defensoria Pública deve atuar sempre que
direitos dos cidadãos são negligenciados, por isso atua na
defesa das pessoas em situação de rua.
Seria mantida a correção gramatical do período caso a
partícula “se”, em “se beneficiar” (R.16), fosse deslocada para
imediatamente após a forma verbal “beneficiar” —
escrevendo-se beneficiar-se.
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Seria mantida a correção do texto caso o trecho ‘para que seus
direitos sejam garantidos’ (R. 31 e 32) fosse reescrito da
seguinte forma: visando à garantia de seus direitos.
Depreende-se do texto que os moradores do Assentamento
Noroeste buscam se organizar socialmente para levar ao poder
público reivindicações da comunidade, por intermédio de
lideranças, entre as quais se encontram mulheres.

Com base nas disposições da Lei n.º 8.112/1990, que trata do
regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue os itens a
seguir.
15

Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor
indenizações, gratificações e adicionais, vantagens que serão
incorporadas ao seu vencimento.

16

Situação hipotética: Carlos trabalha em atividade considerada
insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de
insalubridade e de periculosidade. Assertiva: Nesse caso,
Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado acumular
os dois adicionais.
O tempo de serviço público prestado a estado, a município ou
ao Distrito Federal será contado, para todos os efeitos, no
âmbito federal.
Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público,
a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus
sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da
herança recebida.
Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação
gratuita de serviços ao poder público.
Em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável
só perderá o cargo por força de decisão judicial.
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A União ajuizou ação contra réu patrocinado pela
Defensoria Pública. Na sentença, o juiz acolheu parecer do
Ministério Público, que se manifestou no feito como fiscal da lei.
Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
21

22

Na situação em apreço, a ação discute, necessariamente,
direitos individuais, visto que é vedado à Defensoria Pública
atuar em demandas que versem a respeito de direitos coletivos.
Como o parecer foi acolhido, o juiz deverá fixar honorários
também em favor do Ministério Público.

Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988, julgue
os itens subsequentes.
23

24

Cargos públicos vagos podem ser extintos por meio de decreto
presidencial, sendo dispensável a edição de lei em sentido
estrito.
O Congresso Nacional poderá editar lei complementar para a
fusão de dois estados em um novo, desde que as populações
diretamente interessadas aprovem a fusão mediante plebiscito.

Acerca de ato administrativo e de procedimento de licitação, julgue
os itens seguintes.
Quino. Toda Mafalda, 2003, p. 349, tira 2.

Julgue os itens subsequentes, relativos às ideias e aos aspectos
linguísticos da tirinha apresentada, da personagem Mafalda.
11
12

13

14

As palavras “proeza” (terceiro quadrinho) e “façanhas” (quinto
quadrinho) são empregadas na tirinha com o sentido de perigo.
No terceiro quadrinho, o pensamento de Mafalda é introduzido
por uma oração adversativa, que apresenta ideia que contrasta
com as ideias veiculadas nos quadrinhos anteriores.
O autor se utiliza da criatividade lúdica da personagem
Mafalda para criticar a omissão das autoridades quanto à
poluição e ao recolhimento de entulho.
As formas verbais empregadas na tirinha, embora flexionadas
na terceira pessoa do singular, indicam ações praticadas por
Mafalda e por ela relatadas no momento de sua realização, o
que justifica o emprego do presente do indicativo.

25
26

No caso de dispensa de licitação, ocorrerá a contratação direta
e, portanto, não será necessário justificar o preço pago.
Caso seja necessário, a administração pública poderá revogar
ato administrativo válido e legítimo.

A respeito da Defensoria Pública (DP), julgue os itens a seguir, com
base nas disposições gerais da Lei Complementar n.º 80/1994.
27

28
29

Nas comarcas em que não houver defensor público constituído,
o exercício das atribuições do cargo de defensor público será
delegado a advogado com reputação ilibada e notório saber
jurídico.
A DP abrange a DP da União (DPU), a DP do Distrito Federal
e dos Territórios e as DPs dos estados.
Para evitar o conflito de interesses, os defensores são
impedidos de atuar contra a pessoa jurídica de direito público
à qual estão vinculados.
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Acerca da organização da DPU, julgue os itens subsequentes.
30

O exercício do poder normativo no âmbito da DPU compete ao
defensor público-geral federal.

31

O defensor público-geral federal é nomeado pelo presidente da
República para mandato de dois anos, permitida uma
recondução.

32

A DPU atuará nos estados, no Distrito Federal e nos territórios
junto aos órgãos do Poder Judiciário e às instâncias
administrativas da União.
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Em uma festa com 15 convidados, foram servidos
30 bombons: 10 de morango, 10 de cereja e 10 de pistache. Ao final
da festa, não sobrou nenhum bombom e
C
C
C

quem comeu bombom de morango comeu também bombom
de pistache;
quem comeu dois ou mais bombons de pistache comeu também
bombom de cereja;
quem comeu bombom de cereja não comeu de morango.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

A respeito das técnicas de organização de arquivos, julgue os itens
subsequentes.

45

É possível que um mesmo convidado tenha comido todos os
10 bombons de pistache.

33

Os documentos de arquivo são classificados por meio de
métodos predeterminados.

46

Quem comeu bombom de morango comeu somente um
bombom de pistache.

34

Os arquivos são classificados em institucionais, pessoais ou
familiares.

35

O arquivo intermediário, por ser pouco consultado pela
administração, pode ficar fisicamente afastado do seu
acumulador.

Na zona rural de um município, 50% dos agricultores
cultivam soja; 30%, arroz; 40%, milho; e 10% não cultivam
nenhum desses grãos. Os agricultores que produzem milho não
cultivam arroz e 15% deles cultivam milho e soja.

A respeito da gestão da informação e de documentos e dos tipos
documentais, julgue os itens que se seguem.
36

Expedição e microfilmagem de documentos são tarefas do
protocolo.

37

Os documentos de arquivo, quanto à natureza do assunto,
podem ser ostensivos ou sigilosos.

38

Os arquivos permanentes têm restrição de acesso ao público
em geral.

Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft
Office 2013, julgue os itens a seguir.
39

No Word 2013, a opção Controlar Alterações, disponível na guia
Exibição, quando ativada, permite que o usuário faça alterações
em um documento e realize marcações do que foi alterado no
próprio documento.

40

No Microsoft Outlook 2013, desde que configurado
adequadamente, um e-mail excluído acidentalmente pode ser
recuperado, mesmo depois de a pasta Itens Excluídos ter sido
esvaziada.

41

O Windows 7, por meio dos recursos de pesquisa, permite que
o usuário, em um computador, localize arquivos e pastas
armazenados em outros computadores a ele conectados.

Acerca dos conceitos e das tecnologias relacionados à Internet, ao
Internet Explorer 8 e à segurança da informação, julgue os itens
subsequentes.
42

O Modo de Exibição de Compatibilidade do Internet Explorer 8,
quando ativado, faz que páginas web desenvolvidas a partir de
versões anteriores ao Internet Explorer 8 sejam exibidas como
se estivessem usando uma versão mais recente do navegador.

43

Os protocolos de comunicação SSH e TELNET garantem
comunicação segura, uma vez que os dados são criptografados
antes de serem enviados.

44

O principal protocolo que garante o funcionamento da Internet
é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto
e a navegação na Web.

Considerando essa situação, julgue os itens que se seguem.
47

Os agricultores que plantam arroz, plantam soja.

48

Em exatamente 30% das propriedades, cultiva-se apenas
milho.
Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

C
C
C
C
C

Quando chove, Maria não vai ao cinema.
Quando Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema.
Quando Cláudio sai de casa, não faz frio.
Quando Fernando está estudando, não chove.
Durante a noite, faz frio.

Tendo como referência as proposições apresentadas, julgue os itens
subsecutivos.
49

Se Maria foi ao cinema, então Fernando estava estudando.

50

Durante a noite, não chove.

Espaço livre

