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Português
Leia o texto 1 e responda às questões de 01 a 07.
Texto 1
Mobilidade urbana no Brasil
Nos últimos anos, o debate sobre a mobilidade urbana no Brasil vem se acirrando cada vez mais, haja vista que
a maior parte das grandes cidades do país vem encontrando dificuldades em desenvolver meios para diminuir a
quantidade de congestionamentos ao longo do dia e o excesso de pedestres em áreas centrais dos espaços urbanos.
Trata-se, também, de uma questão ambiental, pois o excesso de veículos nas ruas gera mais poluição, interferindo em
problemas naturais e climáticos em larga escala e também nas próprias cidades, a exemplo do aumento do problema
das ilhas de calor.
A principal causa dos problemas de mobilidade urbana no Brasil relaciona-se ao aumento do uso de transportes
individuais em detrimento da utilização de transportes coletivos, embora esses últimos também encontrem dificuldades
com a superlotação. Esse aumento do uso de veículos como carros e motos deve-se a, pelo menos, cinco fatores: má
qualidade do transporte público no Brasil; aumento da renda média do brasileiro nos últimos anos; redução de impostos
por parte do Governo Federal sobre produtos industrializados (o que inclui os carros); concessão de mais crédito ao
consumidor; e, por fim, herança histórica da política rodoviária do país.
Entre as principais soluções para o problema da mobilidade urbana, na visão de muitos especialistas, estaria o
estímulo aos transportes coletivos públicos, através da melhoria de suas qualidades e eficiências e do desenvolvimento
de um trânsito focado na circulação desses veículos, e a diversificação dos modais de transporte. Ao longo do século
XX, o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros. A ideia é investir mais
nesses modos alternativos, o que pode atenuar os excessivos números de veículos transitando nas ruas das grandes
cidades do país.
De toda forma, é preciso ampliar os debates, regulamentando ações públicas para o interesse da questão, tais
como a difusão dos fóruns de mobilidade urbana e a melhoria do Estatuto das Cidades, com ênfase na melhoria da
qualidade e da eficiência dos deslocamentos por parte das populações.
(PENA, Rodolfo F. Alves. "Mobilidade urbana no Brasil". Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/mobilidade-urbanano-brasil.htm>. Acesso em 25/03/2016. Adaptado).

01 Analisando-se a estrutura do texto, conclui-se que se trata de um /uma:
a) Depoimento.
d) Artigo de opinião.

b) Debate.
e) Reportagem.

c) Notícia.

02 Segundo o texto, a mobilidade urbana é também um problema:
a) Político.

b) Ambiental.

c) Econômico.

d) Educacional.

e) Social.

03 Qual das alternativas NÃO apresenta uma causa para o aumento de transportes individuais?
a) Política ferroviária precária no país.
b) Aumento do poder de compra dos brasileiros.
c) Superlotação dos transportes coletivos.
d) Redução de impostos para compra de automóveis.
e) Construção de ciclovias para redução do tráfego.
04 Assinale a alternativa que apresenta, segundo o texto, soluções para o problema da mobilidade urbana:
a) Eficiência nas vias de circulação de veículos individuais e diminuição da concessão de créditos.
b) Melhoria de transportes alternativos individuais e livre circulação nas rodovias.
c) Melhoria de transportes coletivos públicos e diversificação de outros meios de locomoção.
d) Recuperação de ciclovias e pavimentação das ruas.
e) Recuperação de rodovias e de ruas das grandes cidades do país.
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05 O trecho “o Brasil foi essencialmente rodoviarista, em detrimento do uso de trens, metrôs e outros” (3º §) significa
que o país priorizou o uso de
a) animais de carga.
b) transportes aéreos.
c) trens e metrôs.
d) carros, motos e ônibus.
e) embarcações marítimas.
06 A expressão “em detrimento de” estabelece, no texto, a relação de:
a) Ressalva.
b) Comparação.
c) Acréscimo.
d) Exemplificação.
e) Conclusão.
07 Considerando as relações sintáticas do fragmento “é preciso ampliar os debates” (4º §), pode-se afirmar que
ampliar os debates funciona como:
a) Adjunto adnominal.
b) Objeto indireto.
c) Predicativo.
d) Objeto direto.
e) Sujeito.
Texto 2
Leia o infográfico que segue e responda às questões de 08 a 10:

(Disponível em <http://www.webbikers.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/10/Screen-shot-2012-10-12-at-6.30.10-PM.png,>
Acesso em 26/03/2016).
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08 Que informação INCORRETA é dada a partir da leitura do infográfico?
a) A bicicleta é o transporte individual mais econômico, embora seja menos utilizado que o carro próprio.
b) O carro próprio é o meio de transporte mais caro e menos utilizado que o ônibus.
c) O ônibus é o meio de transporte mais utilizado e o mais econômico no Brasil.
d) O ônibus é o transporte coletivo mais utilizado no Brasil, mas não é o mais econômico se comparado aos individuais.
e) A motocicleta, embora seja um transporte individual mais econômico que o carro próprio, não é o mais utilizado no
Brasil.
09 A relação que se estabelece entre as informações do infográfico e as do texto 1 é de:
a) Contradição.
b) Reforço.
c) Negação.
d) Oposição.
e) Ilustração.
10 Sobre os títulos “Os meios de transporte mais utilizados no Brasil” e “Mobilidade urbana no Brasil”, é correto afirmar
que ambos são organizados por:
a) Frases.
b) Orações.
c) Períodos simples.
d) Períodos compostos por subordinação.
e) Períodos compostos por coordenação.
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Legislação
11 De acordo com o Estatuto da UFCG, na organização e no desenvolvimento de suas atividades, a UFCG respeitará
os seguintes princípios, EXCETO:
a) A dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
b) A natureza pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade socialmente referenciada, sendo de responsabilidade
da União a garantia de recursos para a manutenção da instituição.
c) A igualdade de acesso e de permanência na Instituição.
d) A transparência, a publicidade a probidade, a racionalidade, a impessoalidade, a eficiência e a regularidade nos atos
e na gestão de recursos da Instituição, com direito ao contraditório.
e) O compromisso com a ampliação do ensino público e gratuito, com padrão unitário de qualidade em todos os níveis.
12 Marque a alternativa INCORRETA quanto aos casos em que poderá ocorrer o afastamento do pessoal técnicoadministrativo, previsto no Regimento da UFCG :
a) Para capacitação em instituições nacionais ou estrangeiras.
b) Para prestação de colaboração técnica em atividades definidas com base em convênio específico.
c) Para colaboração temporária em outras instituições públicas;.
d) Para comparecer a eventos técnico-científicos e reuniões relacionadas com a sua atividade.
e) Para colaboração temporária em instituições privadas.
13 De acordo com a lei 8.112/90 marque a assertiva INCORRETA:
a) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
b) A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.
c) Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
d) A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica oficial.
e) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da
posse.
14 São requisitos de validade do ato administrativo:
a) Competência, conveniência, finalidade, motivo e objetivo.
b) Forma, competência, finalidade, motivo e objeto.
c) Imperatividade, competência, legitimidade, motivo e objeto.
d) Forma, competência, finalidade, oportunidade e objeto.
e) Oportunidade, objetivo, finalidade, imperatividade e motivo.
15 Não é considerado atributo do ato administrativo:
a) Presunção de legitimidade.
b) Finalidade
c) Imperatividade
d) Autoexecutoriedade
e) Tipicidade.
16 Indique qual a modalidade de licitação em que a ampla publicidade e universalidade são consideradas como suas
características intrínsecas:
a) Convite.
b) Concorrência.
c) Tomada de Preços.
d) Leilão.
e) Concurso.
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17 Marque a assertiva em que NÃO constitui forma de provimento de cargo público, nos termos da Lei nº 8.112/90:
a) Promoção.
b) Readaptação.
c) Transferência.
d) Aproveitamento.
e) Recondução.
18 De acordo com o que se encontra previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale a
alternativa correta:
a) A pena de morte não pode ser aplicada no Brasil, em nenhuma hipótese.
b) A pena de morte pode ser introduzida no Brasil por meio de emenda constitucional.
c) A pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra declarada;
d) A pena de morte pode ser introduzida em processo de revisão constitucional.
e) A pena de morte pode ser aplicada no Brasil, em qualquer circunstância.
19 De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 são direitos sociais:
a) A educação, a saúde, a proteção à maternidade e à infância.
b) O trabalho, a previdência social, a anistia e o salário família.
c) A moradia, o lazer, a segurança e o habeas corpus.
d) O salário mínimo, as férias e a assistência aos desamparados.
e) A educação, a saúde, o mandado de segurança e a previdência social.
20 A observância da adequação e da exigibilidade, por parte do agente público, constitui fundamento do seguinte
princípio da Administração Pública:
a) Publicidade.
b) Moralidade.
c) Legalidade.
d) Proporcionalidade.
e) Impessoalidade.
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Politica Pública de Educação
21 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n. 9394/96) é dever do Estado para
com a educação escolar pública:
a) Garantir ensino fundamental, obrigatório e gratuito, para aqueles que estão na idade própria.
b) Garantir vaga na escola pública de ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança que completar
3 anos.
c) Oferta de ensino noturno irregular, adequado às condições do educando trabalhador.
d) Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
e) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças pobres de 0 a 3 anos.
22 Considerando-se as propostas da política neoliberal para a educação:
I- Focalização e redução dos gastos públicos;
II- Aumento dos gastos públicos com a educação pública;
III- Privatização dos sistemas educacionais;
IV- Descentralização e redução das responsabilidades da União quanto à manutenção dos sistemas;
V- Estado como mero regulador e avaliador dos sistemas.
São corretas as seguintes afirmativas:
a) I, III, IV e V.

b) I, III e V.

c) II, IV e V.

d) II, III, IV.

e) I, II, III e IV.

23 A meta 4 do Plano Nacional de Educação (2014-2024) tem por objetivo:
a) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino.
b) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
exclusivamente na rede regular de ensino.
c) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento em salas especiais e separados
dos demais alunos.
d) Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
prioritariamente em estabelecimentos privados e conveniados.
e) Universalizar, para a população de zero a dezoito anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino.
24 Uma análise crítica acerca da concepção educacional presente no documento “Pátria Educadora”, publicado pela
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em abril de 2015, permite afirmar que tal documento:
a) Expressa um projeto progressista de educação voltado para a qualificação do ensino básico como obra de
construção nacional para enfrentar os problemas educacionais do século XXI.
b) Expressa uma perspectiva gerencial de educação, segundo a qual o ensino deve estar pautado pela eficiência, pela
eficácia, pela produtividade e pela responsabilização dos indivíduos, seguindo a lógica empresarial.
c) Estabelece princípios pertinentes para a educação, entre elas a de melhorar a qualidade da educação básica,
sugerindo que o Estado tenha maior responsabilidade nessa tarefa.
d) Estabelece a educação como prioridade nos investimentos do Estado, de modo que o país melhore sua posição nas
estatísticas oficiais e seja visto internacionalmente como Pátria Educadora.
e) Expressa o desejo dos movimentos dos educadores, de construir uma educação mais democrática e voltada para as
demandas da classe trabalhadora.
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25 Qual das seguintes alternativas expressa uma definição crítica acerca da atual política de construção de uma Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) que vem sendo encaminhada pelo Ministério da Educação?
a) Trata-se de uma proposta de unificação dos esforços de toda a rede pública de educação básica, para que a
educação escolar tenha a mesma qualidade de norte a sul do país.
b) Trata-se de uma proposta de organização da educação básica, já que a mesma não conta com nenhuma diretriz ou
parâmetro curricular nacional que oriente os professores e que garanta que os alunos das diferentes regiões do país
tenham acesso aos mesmos conhecimentos.
c) Trata-se de uma proposta de reformulação da educação básica em todo o país, que consiste em padronizar 60% dos
conteúdos a serem lecionados, a qual beneficiará, em grande medida, os grupos empresariais responsáveis pela
confecção de materiais didáticos a serem distribuídos às escolas de todo o país.
d) Não se trata de uma padronização dos conteúdos da educação básica, pois a Base Comum refere-se apenas a 60%
dos conteúdos a serem trabalhados, deixando os sistemas de ensino livres para escolher os demais 40%.
e) Trata-se de uma política que garante maior autonomia aos docentes sobre os conteúdos a serem lecionados, uma
vez que define previamente a maior parte dos conteúdos de cada área de ensino e estes devem somente aplicá-los
em suas aulas.
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Conhecimentos Específicos
26 Sobre teclas de atalho no Excel 2013, marque a alternativa INCORRETA:
a) CTRL+3 - Aplica ou remove o sublinhado.
b) CTRL+M - Aplica o formato de número Geral.
c) CTRL+PgDn - Alterna entre separadores da folha de cálculo, da esquerda para a direita.
d) CTRL+SHIFT+% - Aplica o formato Percentagem sem casas decimais.
e) CTRL+SHIFT+# - Aplica o formato Data, com dia, mês e ano.
27 Sobre o LibreOffice 3.6, analise as afirmativas abaixo:
I – A função ARRED arredonda um número para o valor mais próximo até uma quantidade de dígitos definida pelo
usuário.
II – A função SINAL identifica se um número fornecido como argumento é positivo ou negativo.
III – A função ALEATÓRIO retorna um número qualquer entre 0 e 10 como resultado.
IV – A função TRANSPOR apresenta como resultado a matriz transposta de uma matriz inserida como argumento.
Estão corretas:
a) somente I.
b) somente I e II.
c) somente III e IV.
d) somente I, II e IV.
e) I, II, III e IV.
28 No ambiente Linux, o comando $ ls:
a) Mostra a quantidade de espaço usada no disco rígido.
b) Mostra o uso da memória.
c) Lista todos os arquivos do diretório.
d) Abre um arquivo.
e) Abre o explorador de informações.
29 Em uma instituição pública, é comum o servidor ter acesso a diversos sistemas de informação por meio de senhas.
São exemplos de senhas frágeis, EXCETO:
a) Nome do sistema operacional ou da máquina que está sendo utilizada.
b) Identificador do usuário (ID), mesmo que seus caracteres estejam embaralhados.
c) Números de telefone, de cartão de crédito, de carteira de identidade ou de outros documentos pessoais.
d) Letras seguidas do teclado do computador (QWERT, ASDFG, YUIOP).
e) Primeiros caracteres de frase significativa para o usuário, inserindo símbolos entre eles.
30 São exemplos de dispositivos de Entrada/Saída Mistos, EXCETO:
a) Modem.
b) TouchPads.
c) Placas de som.
d) Touch Screens.
e) Placas de captura de TV.
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31 São exemplos de distribuição do Linux, EXCETO:
a) Ubuntu.

b) Debian.

c) Kernel.

d) Kurumin.

e) Fedora.

32 Sobre o pacote LibreOffice, caso o usuário queira fazer uso de uma planilha eletrônica, o aplicativo mais indicado
da suite é:
a) Writer.

b) Calc.

c) Impress.

d) Math.

e) Draw.

33 No Excel 2010, as teclas de atalho usadas para inserir a data atual em uma célula são:
a) CTRL + ;
b) CTRL + 1
c) CTRL + '
d) CTRL + 2
e) CTRL + 3
34 Ao utilizar o Word 2013, o usuário que deseja inserir uma Nota de Rodapé, deve executar os seguintes passos:
a) Guia Inserir > Rodapé.
b) Guia Referências > grupo Inserir > Inserir Nota de Rodapé.
c) Guia Design > grupo Notas de Rodapé > Inserir Nota de Rodapé.
d) Guia Referências > grupo Notas de Rodapé > Inserir Nota de Rodapé.
e) Guia Inserir > grupo Notas> Inserir Nota de Rodapé.
35 Ainda sobre o Word 2013, caso o usuário deseje utilizar teclas de atalho para inserir uma Nota de Rodapé, deve
pressionar:
a) ALT+G
b) ALT+SHIFT+X
c) CTRL+F
d) ALT+CTRL+O
e) ALT+CTRL+F
36 De acordo com o conceito definido no PowerPoint Microsoft Office, o slide principal em uma hierarquia de slides
que armazena informações sobre o tema e os layouts de slide de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor,
as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e o posicionamento, é denominado:
a) Slide Mestre.
b) Slide Modelo.
c) Slide Hierárquico.
d) Slide de Atuação.
e) Slide Ativo.
37 De acordo com as definições do Access Microsoft Office, o objeto que é utilizado para impressão dos dados, que
também pode conter totais e subtotais é:
a) Macro.

b) Formulário.

c) Relatório.

d) Consulta.

e) Tabela

38 Para exibir a barra de fórmulas no LibreOffice Writer, deve-se fazer uso da tecla:
a) F1

b) F2

c) F3

d) F4
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39 Para que todos os computadores conectados à Internet possam trocar informações, eles precisam utilizar uma
linguagem comum, um protocolo denominado:
a) ADSL
b) DNS
c) CSS
d) TCP/IP
e) WWW
40 Qual protocolo de rede é responsável por efetuar transferência de e-mails entre os servidores:
a) HTTP
b) SNMP
c) FTP
d) UDP
e) SMTP
41 Analise as afirmativas abaixo:
I – Telnet é um serviço que permite ao usuário conectar-se a um computador remoto interligado à rede.
II – Fazer um upload significa fazer a transferência de algum arquivo, como imagem, vídeo ou documento, armazenado
em um servidor remoto para o computador local.
III – Dropbox é um serviço de armazenamento e partilha de arquivos, baseado no conceito de cloud computing.
IV – BitTorrent é um protocolo P2P, ponto a ponto, que permite ao usuário baixar diversos tipos de arquivos que estão
indexados em sites da web.
Estão corretas:
a) somente I e II.
b) somente II e III.
c) somente I e III.
d) somente I, III e IV.
e) I, II, III e IV.
42 A segurança da informação trata sobre a proteção ao acesso a informações não-autorizadas, e está fundamentada
em três princípios básicos:
a) Confidencialidade, Privacidade e Certificação
b) Privacidade, Estabilidade e Verificação
c) Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade
d) Privacidade, Disponibilidade e Velocidade
e) Integridade, Proteção e Verificação
43 Analise as afirmativas abaixo:
I – Hoax é um alarme falso, um boato, uma notícia sobre uma ameça inexistente.
II – Spam é uma mensagem eletrônica não solicitada.
III – Phishing é o termo usado para denominar os tipos de programas usados para praticar ações maliciosas/ameacas
em uma máquina.
IV – Keyloggers tem função de projetar propagandas por meio de um browser ou programa instalado no computador.
Estão corretas:
a) somente I.

b) somente I e II.

c) somente III.
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44 Antivirus são programas de computador desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computadores.
São exemplos de antivirus disponíveis no mercado, EXCETO:
a) Avira Free Antivirus.
b) AVG AntiVirus.
c) Comodo.
d) Windows Defender.
e) Formoid.
45 A memória que armazena os programas (ou parte deles) e os dados que estão sendo trabalhados
momentaneamente, e é principalmente nela que é executada a maioria das operações, é conhecida por:
a) RAM

b) ROM

c) PROM

d) EPROM

e) Cache

46 Analise as afirmativa abaixo:
I – Scanner é um tipo de periférico de saída.
II – Data show é um periférico de saída.
III – A placa de rede é um exemplo de periférico misto.
IV – O HD é um periférico de armazenamento de entrada.
Estão corretas:
a) apenas I e II.

b) apenas II e III.

c) apenas III.

d) apenas III e IV.

e) I, II, III e IV.

47 Analisando e comparando as memórias DRAM e SRAM, são características da memória DRAM, EXCETO:
a) menor custo.
b) mais lenta.
c) exige circuito de renovação.
d) exige multiplexação de endereço para acesso a linha/coluna.
e) menor densidade.
48 Pasta é um contêiner que serve para armazenar arquivos. No ambiente Windows, as pastas podem possuir
nomenclatura bem variada. São exemplos de nomes de pastas válidos no Windows 8, EXCETO:
a) Pasta_1, Pasta_2, Pasta-3
b) Diretório 1, Diretório 2, Diretório 3
c) Musicas&cia, Conta$$, Em@ils
d) Fotos_01/01/2016, Férias**, Dúvidas?
e) #Contatos, Casamento(Parte I), Casamento(Parte II)
49 No ambiente Linux o comando para criação de uma pasta é:
a) cd

b) ls

c) mkdir

d) mkps

50 Ainda sobre o ambiente Linux, o comando pwd retorna o seguinte resultado:
a) Exibe o caminho completo do diretório atual.
b) Abre um arquivo.
c) Lista todos os arquivos do diretório.
d) Remove um arquivo.
e) Gera senha para acesso de uma pasta.
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e) crtdir
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