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1) O número hexadecimal FA5 corresponde a 
 

a) 6442. 
b) 4005. 
c) 4663. 
d) 5155. 
e) 3900. 

 
2) A fragmentação em um HD pode ser eliminada pela (o) 
 

a) reinicialização do sistema. 
b) eliminação dos cookies. 
c) relocação dos blocos dos arquivos armazenados. 
d) uso de antivirus. 
e) uso da memória cache. 

 
 
3) USB (Universal Serial Bus) é 
 

a) um cabo que permite a conexão do computador com o hub. 
b) um filamento de vidro com capacidade para transmitir luz. 
c) constituído por diversas camadas concêntricas de condutores e isolantes. 
d) um cabo com cinco pares trançados blindados. 
e) um cabo que permite a conexão de periféricos sem a necessidade de desligar o computador. 

 
 
4) A camada de transporte no modelo TCP/IP usa o número da porta para identificar 
 

a) a máquina de destino. 
b) o processo que receberá a mensagem. 
c) o domínio da rede onde fica o equipamento. 
d) o nível de segurança usado na comunicação. 
e) o protocolo usado na camada de redes. 

 
 
5) O mecanismo que pode ser usado para garantir integridade da informação e autenticação de remetente no 
envio de mensagens é 
 

a) Criptografia por chave simétrica. 
b) Proxy seguro. 
c) VPN. 
d) Criptografia por chave pública. 
e) Listas de acesso. 
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6) O nome dado a uma rede formada por computadores invadidos por software malicioso sob controle de um 
mesmo indivíduo ou programa é 
 

a) Honeynet. 
b) Botnet. 
c) Extranet. 
d) Zombienet. 
e) Wormnet. 

 
 

7) Numa rede com servidor de DHCP configurado para atrelar IP a endereço MAC, a distribuição de IP para um 
computador que se ligar à rede local deste servidor é 
 

a) o computador deverá ter seu endereço MAC cadastrado no servidor de DHCP e este computador 
receberá o mesmo IP sempre que se conectar à rede. 

b) Sempre que o computador se conectar à rede, ele receberá um IP disponível na faixa, cuja associação 
ao MAC ficará registrada para fins de auditoria.  

c) O computador deverá ter seu MAC cadastrado no servidor de DHCP e um IP disponível na faixa deverá 
ser configurado como IP secundário na interface de rede do computador. 

d) O computador deverá ter seu IP cadastrado no servidor de DHCP e este computador receberá o mesmo 
endereço MAC sempre que se conectar à rede. 

e) Sempre que o computador se conectar à rede, ele receberá um endereço MAC disponível na faixa, cuja 
associação ao IP ficará registrada para fins de auditoria.  

 
 
8) O nome dado ao armazenamento temporário dos arquivos submetidos para impressão de maneira a liberar o 
processo que a solicitou é denominado 
 

a) arquivo de spool. 
b) buffer de impressão. 
c) registro de entrada e saída. 
d) contexto de software. 
e) canal de entrada e saída. 

 
 
9) O comando que pode ser usado, tanto em sistemas operacionais Windows e UNIX-like, para exibir o estado 
das conexões TCP ativas num computador é denominado 
 

a) netstat. 
b) ifconfig. 
c) ipconfig. 
d) tcpdump. 
e) Iptables. 

 
 
10) Em relação ao protocolo ARP (Address Resolution Protocol) é correto afirmar que 
 

a) é usado para descobrir o endereço MAC do equipamento de destino. 
b) envia uma mensagem broadcast para a rede do equipamento de destino quando o equipamento de 

destino está em outra rede e o equipamento de origem não sabe o seu endereço MAC. 
c) substitui o endereço MAC pelo endereço IP quando o computador de destino está em outra rede. 
d) mantém uma tabela de mapeamento dos endereços MAC e portas de serviço. 
e) assume o endereço FF-FF-FF-FF-FF-FF para os equipamentos que pertencem a redes distintas da rede 

de origem da mensagem. 
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11) A propriedade de atomicidade garante que  
 

a) a transação será executada no menor tempo possível. 
b) a execução da transação não interferirá na execução das transações concorrentes a ela. 
c) a transação cancelará as transações concorrentes. 
d) ou a transação será executada até seu fim com sucesso ou nenhuma operação da transação terá efeito. 
e) a execução das operações da transação serão registradas no log (histórico). 

 
 
12) Nas linguagens de programação do tipo Object Pascal, um método abstrato é 
 

a) todo método que tem implementações nas classes descendentes onde está declarado. 
b) um método declarado como private. 
c) um método cuja implementação está oculta ou ainda não foi realizada. 
d) um método ocultado por outro método por este não ter sido declarado como override. 
e) um método virtual ou dinâmico que não tem implementação na classe em que foi declarado. 

 
 
13) Em Java, um membro sob o modificador de nível de acesso protected  
 

a) só poderá ser acessado dentro da sua classe. 
b) só poderá ser acessado por classes contidas no mesmo pacote.  
c) não poderá ser acessado enquanto estiver sob o nível protected.  
d) só poderá ser acessado por classes contidas no mesmo pacote e por subclasses de sua classe em 

outros pacotes.  
e) só poderá ser acessado por subclasses de sua classe. 

 
 
14) Um servidor proxy  
 

a) é um firewall para bloquear o acesso a determinados servidores. 
b) é um firewall para obter recursos de outros clientes. 
c) atende requisições de clientes, obtendo recursos em outros servidores. 
d) executa a compressão de dados a serem transmitidos em uma rede. 
e) simula o comportamento humano visando a burlar a segurança de uma rede. 

 
 
15) XML é 
 

a) linguagem de especificação baseada no SOAP.  
b) um tipo de HTML voltado a aplicações e serviços internet.  
c) subconjunto de SGML e pode ser usado para a criação de linguagens de marcação específicas.  
d) um protocolo para a troca de mensagens e documentos escritos em uma linguagem de marcação. 
e) um modelo conceitual de dados, usado para a especificação de bancos de dados. 

 
 
16) Em Java, a palavra-chave throws é usada para 
 

a) causar uma exceção e fornecer seus argumentos.  
b) especificar os métodos que trataram uma dada exceção.  
c) causar a exceção que está sendo tratada. 
d) especificar um código a ser executado, após qualquer tratamento de exceção no bloco. 
e) especificar os tipos de exceções que um dado método pode causar. 



                       

                                                                         4 – Técnico em Tecnologia da Informação 

17) A estrutura de dados pilha segue uma política de inserção e remoção do tipo 
 

a) LIFO – Last In, First Out (o último a entrar é o primeiro a sair). 
b) FIFO – First In, First Out (o primeiro a entrar é o primeiro a sair). 
c) Depth-First (priorizando a profundidade).  
d) Beadth-First (Priorizando a largura). 
e) Best-First (Priorizando o melhor de acordo com uma dada regra). 

 
 
18) O termo malware designa 
 

a) software projetado para remover vírus. 
b)  software malicioso, projetado para deliberadamente prejudicar o seu computador. 
c) software projetado para remover spyware. 
d) software projetado para remover vírus e spyware. 
e) conjunto de jogos e sites com acesso restrito em uma organização. 

 
 
19) Uma relação está na primeira forma normal 
  

a) se e somente se não contém dependências funcionais. 
b) se e somente se não é uma relação derivada. 
c) somente antes da primeira fase do processo de normalização. 
d) se e somente se os valores de seus atributos são atômicos e monovalorados. 
e) se e somente se não está em nenhuma outra forma normal. 

 
 
20) Na sintaxe do comando SQL SELECT, como em 
SELECT *  
FROM Clientes, Pedidos  
WHERE Clientes.CodigoCliente=Pedidos.CodigoCliente; 
 
o significado do símbolo * (asterisco) é 
 

a) obter o produto cartesiano das tabelas envolvidas. 
b) incluir no resultado todos os atributos não chave das tabelas. 
c) realizar uma junção natural entre as tabelas envolvidas. 
d) efetuar uma contagem de tuplas no resultado da consulta. 
e) listar todos os atributos das tabelas envolvidas. 

 
 
21) Considere duas tabelas em um banco de dados, CURSOS e ALUNOS, relacionadas por chave estrangeira 
em ALUNOS que referencia a tabela CURSOS. A operação que será realizada pelo comando SQL é 
SELECT * FROM CURSOS, ALUNOS 
 

a) Produto Cartesiano. 
b) Interseção. 
c) União. 
d) Junção Natural. 
e) Seleção. 
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22) Segundo o ITIL, são boas práticas na gestão de serviços de Tecnologia da Informação que devem estar 
presentes no suporte a serviços (ITIL versão 2), como também na operação de serviços (ITIL versão 3). Os 
processos de gerenciamento de 
 

a) capacidade e incidentes. 
b) disponibilidade e mudanças. 
c) mudanças e capacidade. 
d) incidentes e problemas. 
e) problemas e disponibilidade. 

 
 
23) Dado o script Shell abaixo, gravado num arquivo executável, 

#!/bin/bash 
cd /tmp 
find . -type f -atime +60 -print 

 
O efeito da sua execução no prompt de comandos do Linux pelo administrador do sistema é 
 

a) procura no diretório /tmp os últimos 60 arquivos que foram impressos e lhes atribui o tipo f. 
b) apaga arquivos e diretórios da pasta /tmp que tenham sido alterados, há mais de 1 hora. 
c) imprime no terminal os nomes dos arquivos encontrados, a partir do diretório /tmp, que tenham sido 

acessados, há mais de 60 dias. 
d) move para o diretório /tmp todos os arquivos encontrados com mais de 60 dias do último acesso. 
e) muda o diretório corrente para /tmp e imprime no terminal os nomes dos primeiros 60 arquivos em ordem 

cronológica de acesso. 
 
24) Um protocolo muito usado para transferência de arquivos através da Internet é conhecido pela sigla 
 

a) UDP. 
b) RTP. 
c) TCP. 
d) POP. 
e) FTP. 

 
25) O comando ps dos sistemas operacionais Unix e Linux tem como função 
 

a) mostrar os processos em execução. 
b) exibir o conteúdo do diretório corrente. 
c) mudar o status de um programa. 
d) trocar a senha de um usuário. 
e) imprimir o nome do diretório corrente. 

 
26) O conceito de encapsulamento na orientação a objetos refere-se 
 

a) ao mecanismo pelo qual uma classe pode estender outra classe, aproveitando seus comportamentos 
(métodos) e variáveis possíveis (atributos). 

b) à separação dos aspectos internos e externos de um objeto, restringindo o acesso direto ao estado do 
objeto. 

c) à habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características 
menos importantes ou acidentais. 

d) ao princípio pelo qual classes distintas podem invocar métodos que têm a mesma assinatura, mas 
comportamentos especializados. 

e) à utilização do mesmo nome para símbolos ou métodos com funcionalidades distintas, geralmente 
diferenciados pela sua assinatura. 
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27) Na modelagem orientada a objetos, o tipo de associação entre as classes “caminhão” e “veículo” é 
identificado na sentença “um caminhão é um tipo de veículo”. Esta associação é denominada 
 

a) agregação. 
b) composição. 
c) especialização. 
d) inclusão. 
e) delegação. 

 
 
28) Um exemplo de dispositivo periférico que funciona como dispositivo de entrada e de saída é o 
 

a) mouse. 
b) modem. 
c) alto falante. 
d) microfone. 
e) teclado. 

 
 
29) Ao pressionar a combinação de teclas Ctrl+Esc no sistema operacional Windows, o efeito resultante é 
equivalente a 
 

a) abrir uma janela de ajuda. 
b) pressionar o botão iniciar. 
c) cancelar a última operação. 
d) alternar para outra janela aberta. 
e) fechar a janela atual. 

 
 
30) Uma das consequências da crise financeira internacional foi a valorização do dólar. A moeda americana, que 
era vendida a R$1,60, na primeira semana de agosto de 2008, passou a valer R$2,20, na primeira semana de 
outubro do mesmo ano, o que corresponde a um aumento de 
 

a) 22,5%. 
b) 27,5%. 
c) 37,5%. 
d) 32,5%. 
e) 42,5%. 

 
 
31) Em uma turma de 10 alunos, 3 são meninos e 7 são meninas. Um professor aplicou um teste e verificou que 
a média aritmética das notas dos meninos foi 6,5 e a média aritmética das notas das meninas foi 5,5. A média 
aritmética das notas da turma foi 
 

a) 5,2. 
b) 5,4. 
c) 5,6. 
d) 5,8. 
e) 5,0. 
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32) Para testar a sua popularidade, um político encomendou uma pesquisa de intenção de voto em duas cidades 
X e Y. Na cidade X, 20% de sua população votaria nele e na cidade Y, com 200 habitantes a mais do que X, ele 
teria votos de 15 % da população. Se um total de 380 eleitores das 2 cidades votariam neste político, o número de 
habitantes da cidade X que não votaria nele é de 
 
a) 750.     
b) 850.     
c) 900.    
d) 800.    
e) 950.  
 
 
33) Uma equipe de artesãos, trabalhando 6 horas por dia, confecciona 18 braceletes para uma joalheria. Se a 
joalheria encomendar mais 12 braceletes e o número de artesãos da equipe for duplicado, a nova jornada de 
trabalho para que eles entreguem os braceletes no prazo previsto deverá ser de 
 

a) 5 horas por dia. 
b) 3 e meia horas por dia.   
c) 4 horas por dia.    
d) 4 horas e meia por dia.    
e) 5 horas e meia por dia. 

 
 
34) A soma das raízes da equação do 2º grau 0357)1( 2 =+−+ kxxk  é igual a 6. A menor raiz desta 
equação é  
 

a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 4. 
e) 5.  

 
 
35) Um retângulo tem perímetro igual a 34 metros e sua diagonal mede 13 metros. A área deste retângulo é 
igual a 
 

a) 30 2m  . 
b) 60 2m . 
c) 45 2m . 
d) 75 2m . 
e) 90 2m . 

 
 
36) Ao aumentar a aresta de um cubo em 50%, o seu volume aumenta 513 3cm . A diagonal deste cubo mede 
 

a) 32 cm.    
b) 33 cm.    
c) 34 cm.    
d) 35 cm.    
e) 36 cm. 



                       

                                                                         8 – Técnico em Tecnologia da Informação 

37) Seja um banco de dados contendo: a relação FABRICANTE com um atributo NOME (nome do 
fabricante) e a chave primária CODF (código do fabricante); a relação PECA com chave primária NUMP 
(número da peça) e o atributo COR; e a relação PF implementando o relacionamento de fabricação entre 
fabricantes e peças. Que outra consulta é equivalente à seguinte consulta SQL? 

 
SELECT DISTINCT F.NOME 
FROM FABRICANTE F, PF, PECA P 
WHERE F.CODF = PF.NUMF 
AND P.NUMP = PF.NUMP 
AND COR = 'Azul' 

 
a) SELECT DISTINCT F.NOME 

  FROM FABRICANTE F 
  WHERE F.CODF IN 
   (SELECT PF.NUMF FROM PF 
    WHERE PF.NUMP IN 
    (SELECT P.NUMP FROM PECA P 
     WHERE COR = 'Azul')))  

b) SELECT DISTINCT F.NOME 
FROM FABRICANTE F INNER JOIN PF INNER JOIN PECA P 
     ON F.CODF = PF.NUMF  
     AND PF.NUMP = P.NUMP 
WHERE COR = 'Azul' 

c) SELECT DISTINCT F.NOME, F.CODF, P.NUMP 
FROM FABRICANTE F, PF, PECA P 
WHERE F.CODF = PF.NUMF 
AND PF.NUMP = P.NUMP 
AND COR = 'Azul' 

d) SELECT DISTINCT F.NOME 
FROM FABRICANTE F 
WHERE (SELECT PF.NUMF FROM PF 
   WHERE (SELECT P.NUMP FROM PECA P 
      WHERE COR = 'Azul')))  

e) SELECT DISTINCT P.NUMP 
FROM FABRICANTE F, PF, PECA P 
WHERE PF.NUMP = P.NUMP 
AND F.CODF = PF.NUMF 
AND COR = 'Azul' 

 
 
38) Se 

b
a  é a fração irredutível equivalente ao número 

2
1

3)23)(23(....030303,1
1−

++−− ,  

o valor de  ab −  é 
 

a) 8    
b) 12    
c) 10 
d) 14   
e) 16   
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39) Se o sistema 
⎩
⎨
⎧

=+
=+
kmyx

yx
2

183
 possui infinitas soluções, o produto mk.  vale  

 
a) 8.    
b) 12.    
c) 15.    
d) 18.    
e) 20. 

 
 
 
40) Atualmente é possível encontrar discos rígidos de 1 terabyte. Um terabyte corresponde a 102  gigabytes, que 
corresponde a 102  megabytes, que corresponde a 102  kilobytes, que corresponde a 102  bytes. Deste modo, 
podemos afirmar que 1 terabyte corresponde a 
 

a) 302  bytes.  
b) 502  bytes. 
c) 602 bytes. 
d) 702 bytes. 
e) 402  bytes. 

 
 
 
  TEXTO I  

CONTRA O BOM SENSO 
 

  Há uma espécie de vício de origem na proposta do Ministério do Esporte de criar uma carteirinha para o 
torcedor frequentar os estádios. Trata-se, antes de tudo, de desrespeito ao direito de locomoção do cidadão ― 
que, por aval da Constituição, é livre para ir a qualquer lugar. Mas, ainda que não esbarrasse nesse pressuposto, 
a idéia de burocratizar o saudável hábito de acompanhar o time do coração deveria ser arquivada sob a rubrica de 
providências infelizes.  

A proposta do ministério é adoçada pela palatável intenção de implantar no país uma política de 
segurança e prevenção da violência nos estádios de futebol. A ideia seria cadastrar os torcedores para, 
adicionalmente, desenhar o perfil de quem vai aos estádios e, dessa forma, municiar os clubes com informações 
que ajudariam na elaboração de políticas para atrair mais público aos jogos.  

No entanto, se o intento, por princípio, é correto, a ferramenta fere o bom senso. Garantir a segurança 
dos torcedores, e por extensão dos cidadãos, é dever constitucional do estado, seja em estádios ou em qualquer 
outro local do país. No caso específico da violência no futebol, é salutar que o poder público se preocupe com as 
condições em que o contribuinte vá exercer seu direito ao entretenimento. Mas é inconcebível que o ônus de uma 
política de segurança caia sobre quem deve ser preservado de selvagerias, o que, em última análise, aconteceria 
com a implantação da carteirinha. 

Tal papel cabe às autoridades constituídas. Não há de ser com ações burocráticas ―ademais de 
afrontarem direitos constituídos ― que se erradicará a violência nos estádios. Isso se faz, entre outras 
providências, com uma política séria de segurança coletiva, com programas que envolvam o torcedor nessa 
preocupação comum, com uma legislação que puna exemplarmente os bagunceiros e com outros exemplos que 
propugnem pela paz nos campos, em vez de estapafúrdios projetos de controle do cidadão.  

Além disso, a proposta ministerial embute um ataque ao bolso do contribuinte: se, como se cogita, o 
governo tiver de arcar com o custo das carteiras, eis aí outro exemplo de malversação de idéia. É justo o torcedor 
pagar pelo espetáculo do seu time, mas não é correto levá-lo a compulsoriamente financiar a leniência do poder 
público e delírios burocráticos. 
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41) A finalidade do texto I é  
 

a) descrever os aspectos mais significativos de nova medida constitucional.  
b) aconselhar as pessoas sobre atitudes adequadas ao tema proposto.  
c) caracterizar o perfil do novo torcedor e suas reais necessidades.  
d) apresentar um problema da atualidade com possível solução.  
e) expor um ponto de vista contrário à decisão recente.  

 
 
42) Considerando a estrutura do texto e seu propósito comunicativo, o texto I é caracterizado como  
 

a) editorial. 
b) carta do leitor. 
c) notícia de jornal. 
d) entrevista de torcedor. 
e) crônica futebolística.   

 
 

43) No primeiro parágrafo, as expressões que ratificam o ponto de vista defendido pelo produtor do texto em 
relação ao tema central são 
 

a)  “esbarrassem nesse pressuposto” / “providências infelizes”. 
b)   “criar uma carteirinha” /” saudável hábito”. 
c)  “Ministério do Esporte” /” Constituição”. 
d)  “vício de origem “/ “desrespeito ao direito”. 
e) “qualquer lugar” / “time do coração”. 

 
 

44) Além da seleção de palavras e expressões para marcar seu ponto de vista, o produtor do texto lança mão de 
alguns recursos discursivos para desenvolver seus argumentos. Predominantemente, é utilizado o seguinte 
elemento de ligação para marcar a contraposição do tema proposto:  
 

a) E  
b) Se 
c) Mas  
d) Que 
e) Como  

 
 

45) Em “Há uma espécie de vício na origem”, de acordo com a norma padrão, a substituição adequada da 
palavra sublinhada, sem alteração de sentido, ocorre com a palavra 
 

a) Existe  
b) Tem 
c) É  
d) Parece ter 
e) Deve representar 
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46) Em “Tal papel cabe às autoridades constituídas”, a expressão, em destaque, resume a seguinte ideia 
inferida do  §3°: 
 

a) Capacidade de implantação da carteirinha 
b) Preservador da segurança pública 
c) Condições favoráveis ao torcedor 
d) Dever constituinte do estado 
e) Êxito em evitar a selvageria 

 
 

47) É correto afirmar que o produtor do texto discorda do (da) 
 

a) necessidade de informação nos clubes sobre os torcedores. 
b) premência de preservação dos torcedores contra a violência. 
c) princípio que rege a medida de expedição de carteirinhas.  
d) erradicação da violência nos estádios futebolísticos. 
e) modo como a medida será posta em execução.  

 
 
48) O texto I apresenta, na verdade, uma segunda crítica que é consequência da primeira. Esta crítica 
contundente está, claramente, apresentada no parágrafo 
 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 

49) O título do texto  ― Contra o Bom senso ― é justificado porque o locutor julga a medida 
 

a) um delírio burocrático. 
b) um vício do poder ministerial.  
c) uma leniência do poder público. 
d) uma prevenção contra a violência. 
e) um ônus da política de segurança. 

  
 
50) O trecho que apresenta uma expressão conotativa é  
 

a)  “... por aval da Constituição, é livre para ir a qualquer lugar.” (§1°.) 
b) “A proposta do ministério é adoçada pela palatável intenção de implantar no país...” (§2°.) 
c) “Garantir a segurança dos torcedores, e por extensão dos cidadãos,...” (§3°.) 
d) “Não há de ser com ações burocráticas ―ademais de afrontarem direitos constituídos...” (§4°.) 
e) “como se cogita, o governo tiver de arcar com o custo das carteiras,...” (§5°.) 
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 TEXTO II 
 

QUEM É O TORCEDOR 
 
  Em solenidade no Palácio do Planalto, a Conferência Brasileira De Futebol (CBF) e o Ministério do 
Esporte assinaram um Termo de Cooperação Técnica com o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional da Justiça 
(CNJ) e o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) para 
a implantação de uma política nacional de segurança e prevenção da violência nos espetáculos de futebol. 
 Entre as ações previstas, que seguem o exemplo de experiências internacionais como o combate aos 
holligans na Inglaterra, estão o cadastramento e monitoramento dos torcedores nos estádios com o controle de 
acesso e a instalação de catracas e câmeras filmadoras. 
  O cadastramento dos torcedores é importante não somente pela segurança. Uma base de dados 
detalhada sobre o perfil do público representa uma possibilidade concreta para aumentar as receitas dos clubes, 
que terão a oportunidade de desenvolver ações de  marketing e relacionamentos com a torcida.  

Arquibaldos e geraldinos sabem os nomes de jogadores, da diretoria dos clubes, dos árbitros e até das 
mães dos árbitros; Por outro lado, os clubes não sabem praticamente nada sobre os torcedores.  

 O Flamengo já vinha desenvolvendo um projeto chamado Cidadão Rubro-Negro, visando a conhecer 
melhor seus torcedores e implementar mecanismos para aproveitar o enorme potencial dessa nação. Por isso 
vemos com muita alegria a iniciativa do governo de cadastrar os torcedores brasileiros. 

Aliás, é preciso ressaltar que o presidente Lula tem sido atencioso com o futebol brasileiro. Os esforços 
para alterar a lei Pelé, de forma a permitir que o atleta fique mais tempo no clube formador, a Timemania, a Lei de 
Incentivo ao Esporte, e agora esse cadastramento dos torcedores são movimentos significativos para o 
desenvolvimento econômico dos clubes brasileiros, que dão alegria à população e geram empregos e renda. 
Estima-se que o futebol movimente cerca de 3% do PIB brasileiro. O incentivo governamental ao setor é positivo 
para o desenvolvimento nacional.  

Agora o torcedor vai ser de carteirinha. O Flamengo agradece! 
 

 Textos publicados em O Globo, 30 de março de 2009.  Tema em discussão: Carteirinha do torcedor  
 
51) O primeiro parágrafo do texto II tem como objetivo 
 

a) descrever os elementos essenciais dos termos de Cooperação Técnica.  
b) indicar a necessidade de uma política nacional de segurança. 
c) apresentar os órgãos  envolvidos  na decisão.  
d) contextualizar o leitor no fato ocorrido.  
e) ratificar os problemas de violência do Estado. 

 
52) Para defender seu ponto de vista, o locutor apresenta, no §2°, argumento inicial importante. Este argumento 
é do tipo 
 

a) depoimento de autoridade. 
b) narração de fatos ocorridos. 
c) exemplo comparativo. 
d) caracterização do time. 
e) dados estatísticos.   

 
53) Em relação ao 2°, o §3°., tem como objetivo 
 

a) ampliar a exposição de motivos para a tomada de decisão. 
b) ratificar a decisão a exemplo do que ocorreu na Inglaterra.  
c) exemplificar as diferentes formas de ação.  
d) delimitar o espaço de ação dos torcedores. 
e) reiterar o ponto de vista exposto no texto I. 
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54) O locutor do texto, ao apresentar o ponto de vista que defende, mostra-se como representante de um grupo. 
O trecho que, claramente, apresenta esta visão é 
 

a) “... para a implantação de uma política nacional de segurança e prevenção...” (§1°.) 
b) “O cadastramento dos torcedores é importante não somente pela segurança..” (§3°.) 
c) “... os clubes não sabem praticamente nada sobre os torcedores.” (§4°.) 
d) ”. Por isso vemos com muita alegria a iniciativa do governo...” (§5°.) 
e) “... de forma a permitir que o atleta fique mais tempo no clube formador...” (§6°.) 

 
55) O locutor, para provar que sua asserção é verdadeira, apresenta 
 

a) um exemplo ocorrido em estádio internacional para prevenir situações nacionais. 
b) uma ação de seu clube como uma antecipação da ação do governo.  
c) um fato ocorrido em seu clube que leva à atitude tomada pelo Governo.  
d) uma consideração filosófica para justificar o indicado pelo Ministério.   
e) um procedimento necessário para atender a apelo do torcedor.  

 
56) Diferentemente do texto I, o locutor do texto II defende a nova medida do Ministério sob a ótica do (a) 
 

a) necessidade de se alinhar à política do Governo Federal. 
b) progresso da política nacional de prevenção da violência.  
c) desenvolvimento econômico dos clubes brasileiros. 
d) segurança pública dos torcedores brasileiros. 
e) modernidade nas ações esportivas no Brasil. 

 
57) O efeito de sentido resultante do uso de aliás, no §6°., é 
 

a) provocação do leitor à concordância cabal com o fato decidido. 
b) temporalidade explícita para extração de conclusão.  
c) conformidade com a situação exposta.  
d) justificação da fala anterior e confronto com os anteriores. 
e) adição contundente de argumentos, a favor da conclusão.  

 
58) O uso dos verbos predominantemente no presente mais o uso de Agora, no último parágrafo, reforça  
 

a) uma forte aproximação do locutor em relação à medida do governo. 
b) uma visão real sobre a limitação dos diferentes clubes. 
c) um saber privilegiado em relação ao torcedor brasileiro. 
d) a voz do torcedor como co-responsável da decisão governamental. 
e) a banalização da violência nos estádios brasileiros. 

 
59) Considere o dois períodos destacados do texto:  
 
“O cadastramento dos torcedores é importante não somente pela segurança. Uma base de dados detalhada sobre 
o perfil do público representa...” Na união dos dois períodos, há uma relação semântica de  
 

a) conseqüência 
b) adversidade 
c) finalidade 
d) adição 
e) causa 
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60) O título do texto ratifica o ponto de vista. 
 

a) dos clubes de futebol. 
b) do leitor do jornal. 
c) do governo. 
d) dos árbitros de futebol. 
e) do torcedor. 

 
 

61) Em relação ao afastamento preventivo de servidor, como medida cautelar na apuração de irregularidade, 
segundo a Lei 8.112/90, pode-se afirmar que o afastamento 
 

a) do exercício do cargo pode se dar sem fixação de prazo, no mínimo de até sessenta dias até concluir o 
processo disciplinar. 

b) do exercício do cargo pode se dar até sessenta dias, prorrogado por igual período para a conclusão do  
processo disciplinar, sem prejuízo da remuneração. 

c) do servidor tem por objetivo evitar que venha a influir na apuração da sua privacidade, como ler  e-mail 
institucionais de assuntos de vida íntima.  

d) do servidor deve ser determinado pelo Presidente da Comissão do Inquérito Disciplinar.  
e) do servidor ocorre com prejuízo da remuneração, quando o inquérito não estiver concluso em trinta dias.  

 
 
62) A reinvestidura do servidor no cargo de técnico-administrativo anteriormente ocupado, quando invalidada a 
sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, é a forma de 
provimento denominada de  
 

a) readaptação.  
b) recondução.  
c) reintegração.  
d) reversão.  
e) readmissão.  

 
 
63) Pedro, servidor nomeado para um cargo, público toma posse, mas não entra em exercício dentro do prazo 
de 15 dias. Pedro deverá  
 

a) ser transferido para outra carreira.  
b) ser demitido puramente.  
c) ser demitido com a nota de “a bem do serviço público”.  
d) ser exonerado de ofício.  
e) sofrer pena de advertência ou de suspensão. 

 
 
64) A vantagem paga ao servidor, além do seu vencimento, correspondente a um doze avos da sua 
remuneração de dezembro por mês de exercício durante o ano, que vulgarmente é conhecida como 13o salário, 
pela Lei 8.112/90, é denominada de  
 

a) adicional.  
b) abono.  
c) auxílio.  
d) gratificação.  
e) indenização. 
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65) A licença para tratar de interesses particulares é concedida ao servidor público federal, desde que não 
esteja em estágio probatório,na seguinte condição:  
 

a) por prazo indeterminado.  
b) com remuneração integral.  
c) independente de ser ele estável.  
d) por prazo de até dois anos, com remuneração integral.  
e) por prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração. 

 
66) Considera-se de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, inclusive para promoções, o afastamento do 
servidor público federal, qualquer que seja o tempo de duração, em virtude de  
 

a) licença para tratar da sua própria saúde.  
b) licença para tratar de pessoa da sua família.  
c) convocação para o serviço militar.  
d) exercício de mandado legislativo federal.  
e) exercício de Diretor  de faculdade privada.  

 
67) A lei 8.112/90 fixa um rol de condutas proibidas ao servidor público. A ação que se configura situação 
proibida ao funcionário é  
 

a) participar no conselho de administração de empresas públicas do governo federal. 
b) opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 
c) atuar como procurador de seu tio, junto à repartição pública, com vistas a obter benefício previdenciário.  
d) manter sob sua chefia imediata, em cargo de confiança, pessoa filiada a partido político de oposição.  
e) retirar, com prévio consentimento da autoridade competente, processos administrativos da repartição. 

 
68) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente, que segundo a Lei nº 
8.112, de 11.12.1990 deve-se observar que  
 

a) pela lei, o indivíduo considerado mentalmente inapto não pode tomar posse em cargo público.  
b) apenas o cidadão, pessoalmente, pode tomar posse em cargo público, sendo vedada a posse por 

procuração.  
c) após a posse, o servidor terá até trinta dias para entrar em exercício.  
d) sempre que o servidor for transferido, removido, redistribuído, requisitado ou cedido, devendo, em razão 

disso, ter exercício em outra sede, deverá iniciar o trabalho imediatamente após o período estritamente 
necessário ao deslocamento para a nova localidade.  

e) ao entrar em exercício em cargo de provimento efetivo em função perigosa e insalubre, o servidor 
dispensa-se dos fatores de assiduidade, disciplina e produtividade. 

 
69) Marcos foi aprovado em concurso público para o cargo de Técnico-administrativo da UNIRIO. Tomou posse 
e, no prazo legal, entrou em exercício. Durante o estágio probatório, verificou-se que infringiu, sistematicamente, 
o dever de assiduidade, o que foi apurado na avaliação final desse período. Considerando essa situação, Marcos 
violou os seguintes fatores da Lei nº 8.112/90: 
 

a) Marcos não poderá ser exonerado, durante o estágio probatório, apenas em razão da infringência do 
dever legal de assiduidade.  

b) Mesmo que Marcos fosse servidor estável da Administração Pública Federal, somente seria afastado do 
serviço público devido à reprovação no estágio probatório como fundamento da baixa produtividade. 

c) No período de avaliação conhecido como estágio probatório, o funcionário não pode ser afastado. 
Apenas, após trinta e quatro meses.  

d) Caso Marcos adquirisse estabilidade no novo cargo, só mediante sentença judicial poderia perdê-lo.  
e) A indisciplina, a falta de iniciativa, a deficiência de produtividade e a ausência de responsabilidade são 

causas que podem levar o servidor à reprovação no estágio probatório.  
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70) João Luiz, aposentado, da UNIRIO, por invalidez, retorna ao serviço público por conta da insubsistência dos 
motivos que autorizaram a sua aposentadoria. A essa categoria jurídica dá-se o nome de  
 

a) reversão.  
b) readmissão.  
c) retornação.  
d) cassação de aposentadoria.  
e) reempossamento. 

 
 
 


	b) 3 e meia horas por dia.  
	c) 4 horas por dia.   
	d) 4 horas e meia por dia.   
	e) 5 horas e meia por dia.

