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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com o enunciado das 70 (setenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões: 

 

 

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao 
fiscal ao término da prova. 

 

02- É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO 
CARTÃO RESPOSTA. Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões 
confere com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem 
na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.  

 

04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta 
esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

 

05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha somente 
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO 
PARA LEITURA ÓTICA. 

 

06- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado. 
 

07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da 
questão de cada bloco de respostas. 

 

08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, 
MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

 

09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O 
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos 
retângulos ao lado. 

 

10- Ao candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o 
término da prova, conforme alínea “c” do item 8.15. Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus 
assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva, conforme item 8.15, alínea “d”, do edital.  

 
 

11- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que: 
 

a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, de armas, máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 
como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie, que seja na sala 
de prova ou nas dependências do seu local de prova; 
 

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Resposta; 
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;  
d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova. 
 

12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
Caderno de Questões NÃO SERÃO CONSIDERADOS. 

 

13- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA. 
 

14- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DA REDAÇÃO É DE QUATRO (4) HORAS. 
 

15- Por motivo de segurança, a FUNRIO solicita que o candidato transcreva em letra cursiva, no espaço próprio da Folha de 
Respostas, a frase abaixo apresentada. 

 
"A satisfação está no esforço feito para alcançar o objetivo, e não em tê-lo alcançado.” 

             (Mahatma Gandhi) 

Língua 
Portuguesa 

Conhecimentos 
de Informática 

Legislação  
do MDIC 
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Público 
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Específicos 
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Leia o texto e responda às questões 1, 2, 3, 4 e 5.

A atualidade de Charles Darwin

      Três novos livros somam-se às comemorações do nascimento do pai da teoria da evolução, mostram a perenidade de suas ideias

e revelam como elas ainda ajudam a ciência a avançar.

      As comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista inglês Charles Darwin e dos 150 anos da publicação de seu livro

mais célebre, A Origem das Espécies, foram tisnadas pela falsa, mas ardente disputa entre criacionistas e evolucionistas. Os

primeiros creem na versão bíblica de que o ser humano é uma criação divina, um anjo decaído feito à imagem e semelhança de

Deus. Os segundos defendem o princípio científico darwinista de que, assim como todos os outros seres vivos, os humanos atuais

são o produto de milhões de anos de um processo de seleção natural. Entre os darwinistas se contam ferozes prosélitos do ateísmo,

como o biólogo britânico Richard Dawkins e o filósofo americano Daniel Dennett.

* Língua Portuguesa *
Questão 1
Das frases abaixo, a única em que o termo SE está classificado CORRETAMENTE é

A)  "Entre os darwinistas se contam ferozes prosélitos do ateísmo como o biólogo britânico Richard Dawkins e o filósofo

americano Daniel Dennett." (SE – pronome apassivador).

B)  “Ao contrário do que se costuma dizer, o Brasil e o Chile foram muito mais importantes para sedimentar o conhecimento que

resultou na teoria da seleção natural do que as Ilhas Galápagos.” (SE – pronome reflexivo)

C)  “Três novos livros somam-se às comemorações do nascimento do pai da teoria da evolução”. (SE –  índice de indeterminação

do sujeito)

D)  “Três livros recém-chegados às livrarias dão ao leitor a oportunidade de se desintoxicar desse embate estéril entre ciência e

religião”. (SE – pronome recíproco)

E)  “No Brasil, onde passou vários meses, Darwin se surpreendeu com o fato de todas as cargas serem carregadas no lombo de

escravo”. (SE – palavra expectiva)

Questão 2
No trecho "Três novos livros somam-se às comemorações do nascimento do pai da teoria da evolução, mostram a perenidade de

suas ideias e revelam como elas ainda ajudam a ciência a avançar", o pronome possessivo estabelece um vínculo de coesão no texto

porque se  refere

A)  “a ideias”.

B)  “às comemorações”

C)  “à ciência”.

D)  “a três novos livros.”

E)  “ao pai da teoria da evolução”.

Questão 3
Assinale a alternativa que contém uma afirmação INCORRETA.

A)  Na palavra SEMELHANTE, há dez letras e oito fonemas.

B)  Em DECAÍDO, há três sílabas e um ditongo.

C)  Na palavra PROSÉLITOS, há um encontro consonantal.

D)  Na palavra TEORIA, ocorrem dois hiatos.

E)  Em MILHÕES, há seis fonemas e um dígrafo.

Questão 4
Em “As comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista inglês Charles Darwin e dos 150 anos da publicação de seu livro

mais célebre, A Origem das Espécies, foram tisnadas pela falsa, mas ardente disputa entre criacionistas e evolucionistas.”, a função

textual das vírgulas é isolar

A)  o adjunto adverbial e indicar a omissão de uma palavra.

B)  o predicado e marcar a oração subordinada adverbial.

C)  o aposto e separar a oração coordenada adversativa.

D)  o vocativo e o predicativo do sujeito.

E)  o termo com valor enfático e elementos com a mesma função sintática.
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Questão 5
Assinale a opção em que a frase está redigida de acordo com o registro formal da língua.

A)  A crise que todos falam originou-se da falta de sensibilidade daqueles governantes.

B)  As disposições segundo as quais se rege este concurso são claras e transparentes.

C)  A "Origem das Espécies" é a obra em cujas as páginas estão expostas a teoria de Darwin.

D)  Darwin é o cientista do qual todos conhecemos a teoria da evolução das espécies.

E)  Trata-se de medida jurídica onde se pode surpreender a boa vontade do legislador.

Leia o texto e responda às questões 6, 7 e 8.

Reunião sobre clima termina com racha

      A penúltima reunião de negociação antes da conferência do clima de Copenhague terminou ontem em Bancoc, Tailândia, com

duas promessas: uma dos países desenvolvidos, de que vão acabar com o Protocolo de Kyoto em favor de um acordo do clima único

para ricos e pobres. A outra, dos países em desenvolvimento, de que não deixarão isso acontecer.

      "O Grupo da África se opõe à substituição do Protocolo de Kyoto por quaisquer outros acordos. Vou repetir: o Grupo da África

se opõe à substituição do Protocolo de Kyoto por quaisquer outros acordos", declarou o representante da Argélia numa das plenárias

finais do encontro, ontem de manhã. Foi apoiado por todo o G77, o grupo dos países em desenvolvimento, que o Brasil integra.

Questão 6
Neste texto, as aspas foram empregadas para

A)  ressaltar uma frase em discurso indireto.

B)  assinalar expressões peculiares a quem escreve.

C)  acentuar o valor significativo de uma proposta.

D)  destacar uma fala em discurso direto.

E)  realçar ironicamente uma proposta inusitada.

Questão 7
No texto “Reunião sobre clima termina com racha”, o acento grave indicador da crase foi empregado duas vezes pela mesma razão

que em

A)  “À tarde, deu um pulo no foro e às quatro horas voltou para apanhar a mala de mão.”

B)  “Da janela da cozinha, as mulheres assistiam à cena.”

C)  “Em minutos se viu transportado à Rua da Relação, fotografado, fechado, interrogado.”

D)  “No tabuleiro da baiana dormiam jornaleiros à espera dos matutinos.”

E)  “Daqui à sede da reunião são trinta minutos de carro.”

Questão 8
O título da notícia jornalística “Reunião sobre clima termina com racha” apresenta marca de variação linguística própria

A)   da expressão retórica no nível lexical.

B)   do estilo jornalístico no nível sintático.

C)   da fala popular no nível mórfico.

D)   do texto formal, no nível fonético.

E)   do registro informal no nível semântico.

Leia o texto e responda às questões 9, 10,  11 e 12.

Relatório vê falhas graves em estudo de impacto

      Relatório produzido por grupo de 40 pesquisadores ligados a centros como USP, Unicamp, ITA, Inpa (Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia) e UFPA (Universidade Federal do Pará) identificou falhas graves nos estudos de impacto ambiental para a

construção da megausina de Belo Monte (PA). O conjunto de pareceres analisou ponto a ponto o que foi entregue para o governo

federal.

      O quadro que as análises do painel de especialistas pintam é de morte e extinção de animais e plantas, perda de recursos hídricos,

caos causado pela migração de dezenas de milhares de pessoas e prejuízo à cultura indígena ? um "desastre anunciado", diz o texto.

Sentencia que, sob a ótica dele, o projeto é inviável economicamente.

      Os estudos do ictiólogo Geraldo Mendes dos Santos, do Inpa, por exemplo, indicam que a construção da usina secará partes da

bacia do Xingu, trazendo consequências diretas para a biodiversidade local.
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Questão 9
O vocábulo do texto cuja acentuação gráfica se justifica, segundo a mesma regra observada na palavra “RELATÓRIO”, é

A)  consequências.

B)  hídricos.

C)  prejuízo.

D)  inviável.

E)  secará.

Questão 10
Em “Relatório produzido por grupo de 40 pesquisadores ligados a centros como USP, Unicamp, ITA, INPA (Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia) e UFPA (Universidade Federal do Pará) identificou falhas graves nos estudos de impacto ambiental para a

construção da megausina de Belo Monte (PA).”, as preposições POR e PARA expressam, respectivamente, uma relação com o

sentido de

A)  ação e finalidade.

B)  causa e condição.

C)  consequência e concessão.

D)  movimento e meio.

E)  tempo e direção.

Questão 11
Avalie as afirmações a propósito da formação das seguintes palavras:

I. megausina” e “ictiólogo” são formadas por composição.

II.  “perda” é deverbal de “perder”.

III.  “inviável” é derivada por prefixação.

IV.  “economicamente” é derivada por sufixação.

Está correto o que se afirma na alternativa

A)  todas estão corretas.

B)  apenas I e II estão corretas.

C)  apenas III e IV estão corretas.

D)  apenas I, II e III estão corretas.

E)  apenas II, III e IV estão corretas.

Questão 12
Lendo o texto “Relatório vê falhas graves em estudo de impacto”, observa-se que a maioria dos verbos está no

A)  pretérito perfeito do indicativo para indicar uma ação que se produziu em certo momento do passado e no presente do

indicativo para enunciar um fato atual.

B)  pretérito imperfeito do indicativo para indicar um fato passado não concluído e no presente do indicativo para enunciar um fato

futuro.

C)  particípio para exprimir o estado resultante de uma ação acabada e no pretérito perfeito do indicativo para indicar uma ação

concluída.

D)  gerúndio para expressar uma ação em curso e no futuro do presente do indicativo para exprimir a intenção de realizar um ato.

E)  futuro do pretérito do indicativo para exprimir probabilidade sobre fatos passados e no presente do subjuntivo para indicar um

fato habitual.

Questão 13
As opiniões pessoais expressam apreciações, pontos de vista, julgamento, que representam por parte de quem fala sua aprovação ou

desaprovação sobre algum fato ou acontecimento. As opiniões, entretanto, precisam vir apoiadas em argumentos para que tenham

poder de convencimento.

As alternativas, a seguir, apresentam opiniões e argumentos usados para defender ou criticar o novo acordo ortográfico, EXCETO

A)  “Serão mais perdas do que lucros; a reforma nos custará uma fortuna e ainda temos a resolver a questão dos estoques atuais”.

B)  “Acho fundamental que o Acordo entre em vigor, pois é resultado de quase 100 anos de parlamentações, estagnação e inércia”.

C)  “Sou pela unificação pelo valor político e cultural do sistema ortográfico. Por que o espanhol, língua de várias nações, o francês

e o italiano têm uma ortografia e o português duas?”

D)  “Acho a reforma desnecessária, pois a fala e a escrita não se unificarão. Cada povo continua com o vocabulário, a sintaxe, as

expressões e locuções, os regionalismos próprios.”

E)  “Muita gente ainda se opõe à unificação, principalmente em Portugal. Criou-se lá, há algum tempo, o ‘Movimento Contra o

Acordo Orográfico’, que o classificou de ‘Desacordo Ortográfico’.”
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Questão 14
Na frase “O Acordo Ortográfico que entrou em vigor em 2009 parece ter a aprovação de alguns usuários, mas existem outros que

detectam incoerências com respeito ao uso do hífen.”, se o verbo EXISTIR for substituído por HAVER, mantendo o mesmo sentido

da frase original, a forma resultante será a seguinte:

A)  haveria.

B)  há.

C)  havia.

D)  houve.

E)  haverá.

Questão 15
Das frases arroladas a seguir, indique a que serve para exemplificar o uso adequado de elementos coesivos, de acordo com o padrão

formal da língua.

A)  Enquanto professora não aceito imposições de leigos no meu trabalho.

B)  Ninguém foi processado uma vez que as provas não foram suficientes.

C)  Classificou nossa atitude como sendo precipitada.

D)  João não veio à reunião e nem enviou justificativa.

E)  O projeto estava a nível de execução no Tribunal Superior.

* Conhecimentos de Informática *
Questão 16
Escolha a opção que completa corretamente a lacuna:

O............é o coração do Sistema Operacional. Ele representa a camada mais baixa de interface com o hardware, pois faz a

comunicação mais básica entre ele e o software, sendo responsável por gerenciar os recursos do sistema.

A)  Bios.

B)  Compilador.

C)  Kernel.

D)  Harddisk.

E)  Processador de texto.

Questão 17
Sempre que executamos o Windows, o menu iniciar é exibido automaticamente. Podemos ativar suas opções através da botão

iniciar.  Que combinação de teclas de atalho pode ser utilizada para abrir o menu iniciar?

A)  Alt+tab.

B)  Alt+Print screen.

C)  Alt+f4.

D)  Alt+f1.

E)  Ctrl+esc.

Questão 18
“Computadores compartilhando seus recursos através de sinais de rádio sem o uso de cabos ou fios”. O texto descreve um(a)

A)  Intranet.

B)  Backbone.

C)  Internet.

D)  Wireless lan.

E)  Acess Point.

Questão 19
O protocolo HTTP (hiper text transfer Protocol) tem a função básica de

A)  exibir páginas em formato HTML.

B)  transferir arquivos.

C)  traduzir URL em endereços IP.

D)  evitar o acesso não autorizado aos recursos de uma rede.

E)  criar páginas dinâmicas.
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Questão 20
AGP, ISA e PCI   são exemplos de

A)  UCP.

B)  CMOS.

C)  editores de texto.

D)  barramentos.

E)  sistemas operacionais.

* Legislação relacionada ao MDIC *
Questão 21
A organização da Presidência da República está conformada na Lei 10.683/2003 e atualizações, e define que a mesma é constituída,

essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria de Comunicação Social, pelo Gabinete Pessoal, pelo Gabinete de Segurança

Institucional, entre outros. Também descreve os órgãos que integram a Presidência da República, como de assessoramento imediato

ao Presidente da República, os seguintes órgãos, EXCETO o

A)  Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

B)  Conselho Nacional de Política Energética.

C)  Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte.

D)  Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

E)  Conselho Nacional de Justiça.

Questão 22
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é um órgão da administração direta do Poder Executivo Federal.

A ele compete o seguinte assunto:

A)  coordenar os assuntos relacionados com anteprojetos de leis, medidas provisórias, decretos e outros atos normativos.

B)  acompanhar e promover a avaliação de projetos e atividades.

C)  identificar e consolidar demandas que visem ao desenvolvimento da produção do setor industrial.

D)  formulação da política de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato.

E)  articular esforços para o aproveitamento dos ativos ecológicos do País.

Questão 23
Ao Gabinete do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior compete, EXCETO:

A)  auxiliar o Ministro de Estado na definição das diretrizes e na implementação das ações da área de competência do Ministério.

B)  acompanhar o andamento dos projetos de interesse do Ministério em tramitação no Congresso Nacional.

C)  providenciar o atendimento  às consultas e aos requerimentos formulados pelo Congresso Nacional.

D)  assistir ao Ministro de Estado nos assuntos de cooperação e assistência  técnica internacionais.

E)  providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação do Ministério.

Questão 24
As políticas de propriedade intelectual visam a promover a proteção e o desenvolvimento das atividades criativas e seus reflexos no

setor produtivo. Na estrutura do Ministério Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior esta competência está ao cargo do

seguinte Departamento:

A)  de Articulação Tecnológica.

B)  de Registro do Comércio.

C)  de Políticas de Comércio e Serviços.

D)  de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior.

E)  de Política Tecnológica.

Questão 25
A participação no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social é considerada uma função relevante. Ela é

A)  remunerada como cargo de natureza especial.

B)  temporária.

C)  exercida por servidor público titular de cargo efetivo.

D)  privativa dos Ministros de Estado.

E)  não remunerada.
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* Ética no Serviço Público *
Questão 26
A Comissão de Ética, a que se referem o Decreto no. 1171/94 e o Decreto no. 6029/07, deve ser constituída por

A)  3 titulares e 2 suplentes, servidores ou empregados de cargo efetivo ou emprego permanente.

B)  3 titulares e 3 suplentes, servidores ou empregados de cargo efetivo ou emprego permanente.

C)  3 titulares e 1 suplente, servidores ou empregados de cargo efetivo ou emprego permanente.

D)  3 titulares  servidores ou empregados de cargo efetivo ou emprego permanente e 3 suplentes que não precisam pertencer ao

quadro permanente.

E)  3 titulares  servidores ou empregados de cargo efetivo ou emprego permanente e 2 suplentes que não precisam pertencer ao

quadro permanente.

Questão 27
O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim terá que decidir principalmente entre

A)  o oportuno e o inoportuno.

B)  o conveniente e o inconveniente.

C)  o honesto e o desonesto.

D)  o justo e o injusto.

E)  o ilegal e o legal.

Questão 28
A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade impondo sua omissão comprometimento

ético contra o bem comum, imputável a quem a negar, salvo somente nos casos de

A)  segurança nacional e investigações policiais, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da

lei.

B)  segurança nacional, investigações policiais ou interesse do Estado ou da Administração Pública, a serem preservados em

processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei.

C)  segurança nacional ou interesse do Estado ou da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente

declarado sigiloso, nos termos da lei.

D)  investigações policiais ou interesse do Estado ou da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente

declarado sigiloso, nos termos da lei.

E)  epidemia, segurança nacional ou interesse do Estado ou da Administração Pública, a serem preservados em processo

previamente declarado sigiloso, nos termos da lei.

Questão 29
À Comissão de Ética, criada nos termos do Decreto no. 1171, de 22/11/94, compete conhecer concretamente de imputação ou de

procedimento susceptível de

A)  censura.

B)  suspensão.

C)  demissão.

D)  censura e suspensão.

E)  demissão e suspensão.

Questão 30
O investigado notificado para se manifestar,  por escrito, no processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado

no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder

Executivo Federal, terá o prazo de

A)  10 dias.

B)  15 dias.

C)  30 dias.

D)  60 dias.

E)  5 dias.
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* Conhecimentos de Direito e Legislação *
Questão 31
A lei 8666/93 estabelece os seguintes princípios, dentre outros, que devem ser observados nos procedimentos de licitação:

A)  proporcionalidade, onerosidade e impessoalidade.

B)  sigilo, probidade administrativa e julgamento objetivo.

C)  igualdade, probidade administrativa e excepcionalidade.

D)  moralidade, publicidade e regionalidade.

E)  legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.

Questão 32
O Prefeito do município do Rio de Janeiro decide contratar o cantor e compositor Roberto Carlos para realizar um show na Praia de

Copacabana por ocasião do reveillon de 2009.  O artista em questão, quando convidado, concorda em fazer o show cobrando

metade do preço que recebe usualmente para se apresentar, o que totaliza a remuneração de duzentos e cinqüenta mil reais.

Considerando tal situação, assinale a alternativa correta:

A)  a Prefeitura do Rio de Janeiro pode contratar o artista por esse cachê, sendo dispensável nessa hipótese a licitação.

B)  Tendo em vista o valor do cachê cobrado, a prefeitura deverá fazer a licitação na modalidade carta convite para contratar o

artista.

C)  a Prefeitura do Rio de Janeiro pode contratar o artista por esse cachê, sendo inexigível nessa hipótese prévia licitação.

D)  Tendo em vista o valor do cachê cobrado, a prefeitura deverá fazer a licitação na modalidade tomada de preços para contratar o

artista.

E)  Tendo em vista o valor do cachê cobrado, a prefeitura somente poderá pagar o cachê com dinheiro de empresas privadas que

aceitarem patrocinar o evento.

Questão 33
A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, regido pela

Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8112/90, examine as afirmativas a seguir e assinale a opção correta.

I. A estabilidade do servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo é adquirida ao completar

três anos de efetivo exercício. Nos primeiros três anos de exercício do cargo, o servidor fica sujeito a estágio probatório, devendo

ser avaliado, antes do decurso desse prazo, por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o

regulamento da respectiva carreira ou cargo. A avaliação feita por tal comissão deverá ser homologada pela autoridade competente.

II. Serão computados exclusivamente para efeito de aposentadoria e disponibilidade do servidor público federal: 1. o tempo de

serviço público anterior prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal; 2. o tempo de serviço prestado em atividade privada,

vinculada à Previdência Social; 3.o tempo despendido com licença gestante e para tratamento da própria saúde; e 4. o tempo

correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público

federal.

III. A remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. É

assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos

três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. O teto de remuneração

dos servidores públicos federais do Poder Executivo é a importância paga ao Presidente da República.

A)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

B)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

C)  Está correta apenas a afirmativa III.

D)  Está correta apenas a afirmativa I.

E)  Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 34
Considerando o regime estabelecido pela lei 8112/90 para o processo administrativo disciplinar do servidor público federal,

assinale a alternativa correta:

A)  O servidor público efetivo que tiver adquirido estabilidade só poderá ser demitido do serviço público em virtude de sentença

judicial transitada em julgado.

B)  É assegurado ao servidor constituir procurador para acompanhar a produção das provas no processo administrativo disciplinar

sendo-lhe vedado arrolar testemunhas.

C)  Após o indiciamento, o servidor será obrigatoriamente afastado do exercício do cargo, pelo prazo improrrogável de 60 dias,

sem prejuízo da remuneração.

D)  Até o óbito do servidor, o processo disciplinar pode ser revisto na hipótese de surgirem novos fatos que indiquem sua inocência

ou a inadequação da pena aplicada.

E)  A penalidade de advertência ou suspensão de até trinta dias ao servidor público pode ser aplicada após sindicância não sendo

necessária a instauração de processo disciplinar.
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Questão 35
Nos termos da lei 9784/99, nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os seguintes critérios, exceto a

A)  divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição.

B)  adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos

administrados.

C)  interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada

aplicação retroativa de nova interpretação.

D)  vedação da impulsão de ofício do processo administrativo, a fim de preservar a  imparcialidade da autoridade que o preside.

E)  adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente

necessárias ao atendimento do interesse público.

Questão 36
A respeito do regime legal do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a opção correta.

A)  No processo administrativo, o interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e

pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

B)  Os atos do processo administrativo devem respeitar formalidade solene, sob pena de nulidade, exceto quando a lei

expressamente o dispensar.

C)  A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, sendo expressamente

vedada a delegação de competência.

D)  A autoridade responsável pelo processo administrativo deve franquear aos interessados pedido de diligências pertinentes à

tomada de decisão, não podendo, contudo realizar atividades de instrução de ofício.

E)  Das decisões administrativas cabe recurso tão somente quanto às razões de legalidade. É vedado à segunda instância

administrativa reexaminar a decisão impugnada quanto às razões de mérito.

Questão 37
Servidor público federal aposentado morre sem deixar esposa nem filhos. Sabendo dessa circunstância, sua antiga empregada

falsifica uma certidão de casamento, habilita-se perante a Administração como sua esposa, e tem deferido o direito ao pagamento

de pensão por morte. Passados dez anos, a falsidade é descoberta. Considerando tais fatos, assinale a alternativa correta.

A)  A administração não poderá anular o ato de concessão da pensão por morte, pois a decadência administrativa é de cinco anos a

partir da percepção do primeiro pagamento da pensão.

B)  A administração poderá revogar o ato de concessão da pensão por morte dentro do prazo decadencial de quinze anos, pois

presentes motivos de conveniência e oportunidade.

C)  A administração não poderá anular o ato de concessão da pensão por morte em razão da decadência, mas poderá revogá-lo a

qualquer tempo.

D)  A administração poderá anular o ato de concessão da pensão por morte, pois não corre o prazo de decadência administrativa no

caso de comprovada má-fé.

E)  A administração não poderá anular nem revogar o ato de concessão da pensão por morte, em razão do direito adquirido da

beneficiada.

Questão 38
A respeito do regime legal da improbidade administrativa praticada por agentes públicos, instituído pela lei nº 8.492/92, analise as

afirmativas a seguir e assinale a opção correta.

I. Aplica-se aos atos de improbidade administrativa o princípio da legalidade estrita ou da tipicidade, sendo vedada a

responsabilização do servidor por ato que não esteja descrito na lei de regência.

II. Só é considerado agente público para os efeitos da lei nº 8.492/92 o servidor que exerça cargo emprego ou função pública na

administração pública direta, com vínculo efetivo e mediante pagamento de remuneração.

III. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade

administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

IV. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, dentre outros previstos na lei nº 8.429, receber

vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que

esteja obrigado.

A)  Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.

B)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

C)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

D)  Todas as afirmativas estão corretas.

E)  Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.
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Questão 39
A respeito da modalidade de licitação pregão eletrônico, assinale a alternativa correta.

A)  O pregão na forma eletrônica não se aplica na modalidade de licitação do tipo menor preço.

B)  Pode ser utilizado o pregão na forma eletrônica para a contratação de obras de engenharia, desde que o custo final não

ultrapasse cem mil reais.

C)  O pregão na forma eletrônica é uma modalidade de licitação feita em sessão pública através da internet, na qual os licitantes

devem se credenciar previamente para ter acesso ao sistema.

D)  O pregão na forma eletrônica é um meio célere de licitação pública, não sendo cabível recurso da decisão do pregoeiro quanto à

proposta vencedora.

E)  É vedada a participação de empresas estrangeiras bem como de consórcios de empresas na licitação por pregão eletrônico.

Questão 40
O poder dever da Administração Pública de demolir um prédio que esteja na iminência de desabar sem precisar recorrer ao

Judiciário para obter autorização prévia para tomar tal medida é uma manifestação

A)  do atributo da jurisdicionalidade do ato administrativo.

B)  do atributo da indispensabilidade do ato administrativo.

C)  do atributo da tipicidade do ato administrativo.

D)  do atributo da inexorabilidade do ato administrativo.

E)  do atributo da auto-executoriedade do ato administrativo.

Questão 41
Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção que menciona um direito que não está expressamente previsto

no art. 5º da Constituição Federal de 1988

A)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

B)  É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

C)  A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

D)  É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.

E)  Todos têm direito de recorrer da sentença penal condenatória a um juiz ou tribunal superior para rever os fatos que ensejaram

sua condenação.

Questão 42
Com relação aos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil,  analise as afirmativas a seguir e assinale a opção

correta.

I. São fundamentos da República Federativa do Brasil: a soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais

do trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo político.

II. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.

III. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir

o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A)  Está correta apenas a afirmativa II.

B)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

C)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

D)  Estão corretas apenas as afirmativas  I e III.

E)  Todas as afirmativas estão corretas.
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Questão 43
Considerando os direitos e deveres individuais e coletivos previstos no art. 5º da Constituição Federal de 1988, analise as

afirmativas a seguir e assinale a opção correta.

I. A Constituição estabelece garantias relativas à prisão de qualquer pessoa. Dentre essas garantias se destacam o respeito à

integridade física e moral, o direito de permanecer calado, o direito de que sua prisão e o local onde ele se encontre sejam

comunicados ao juiz e à família do preso e direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial.

II. A Constituição determinou que fossem inafiançáveis e imprescritíveis os crimes de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos.

III. A Constituição vedou as seguintes penas: de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX da própria

Constituição; de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; e cruéis.

A)  Todas as afirmativas estão corretas.

B)  Estão corretas apenas as afirmativas I e III.

C)  Está correta apenas a afirmativa III.

D)  Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

E)  Estão corretas apenas as afirmativas II e III.

Questão 44
Sobre à nacionalidade, assinale a opção incorreta.

A)  São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam

a serviço de seu país.

B)  São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da

República Federativa do Brasil.

C)  São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em

repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de

atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

D)  São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais

de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira.

E)  São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de

língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.

Questão 45
Relativamente à organização do Estado e mais especificamente no que tange à organização político-administrativa, assinale a opção

incorreta.

A)  Brasília é a Capital Federal.

B)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e

os Municípios.

C)  A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período

determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios

envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

D)  É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-

los, bem como manter com eles ou seus representantes relações de aliança, na forma de lei complementar.

E)  Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão

reguladas em lei complementar.

Questão 46
Com relação à competência comum da União, Estados e Distrito Federal para legislar, assinale a opção incorreta.

A)  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito penal, processual penal e

penitenciário.

B)  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural,

artístico, turístico e paisagístico.

C)  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto.

D)  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude.

E)  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência.
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Questão 47
Relativamente organização dos Poderes e mais especificamente sobre o Poder Legislativo, assinale a opção incorreta.

A)  O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

B)  O número total de Deputados independe da população de cada Estado, de modo a garantir-se representação isonômica de todos

os Estados naquela Casa legislativa.

C)  Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos

votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

D)  O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

E)  A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada

Território e no Distrito Federal.

Questão 48
Sobre à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, examine as afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

I. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o

Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.

II. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de

responsabilidade.

III. Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral

da União nos crimes de responsabilidade.

A)  Estão corretas somente as afirmativas I e II.

B)  Estão corretas somente as afirmativas I e III.

C)  Todas as afirmativas estão corretas.

D)  Está correta somente a afirmativa I.

E)  Estão corretas somente as afirmativas II e III.

Questão 49
Relativamente ao Poder Executivo assinale a opção incorreta.

A)  O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

B)  A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em

primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato

presidencial vigente.

C)  Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente

chamados ao exercício da Presidência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o do Senado Federal e o da Câmara dos

Deputados.

D)  O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por

período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

E)  O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

Questão 50
Com relação aos Deputados e Senadores, examine as afirmativas abaixo e assinale a opção incorreta.

A)  Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

B)  Em tempo de guerra, a incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores que sejam militares independerá de prévia

licença da Casa respectiva.

C)  Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime

inafiançável.

D)  Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício

do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

E)  Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
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* Conhecimentos Específicos *
Questão 51
Para Polistchuk e Trinta, no paradigma conflitual-dialético de modelos teóricos da comunicação, é possível discernir ao menos três

estratégias de pesquisa da comunicação. A abordagem que se centra no exame da expressão ideológica embutida nas mensagens

midiáticas, tomando por referência o texto produzido e a fonte emissora é a

A)  político-econômica.

B)  culturalista.

C)  socialista.

D)  estruturalista.

E)  iluminista.

Questão 52
A influência do pensamento de Karl Marx na reflexão feita sobre os meios de comunicação abarca uma plêiade internacional de

teóricos. Entre eles, um dos primeiros a mencionar a agressão ideológica dos grandes oligopólios da mídia a países da América

Latina é o americano

A)  Raymond Williams.

B)  Stuart Hall.

C)  Ariel Dorfman.

D)  Herbert Schiller.

E)  Armand Mattelart.

Questão 53
Torquato do Rego situa no século XIX o aparecimento das primeiras publicações empresariais especificamente direcionadas para o

público interno e  externo. Esse movimento foi liderado pelos Estados Unidos, com o aparecimento, em 1847, da publicação

A)  Hazell’s Magazine.

B)  Chant du Coq.

C)  The mechanic.

D)  Linney Ltd.

E)  The Feiea.

Questão 54
Segundo Curvello, Stephen Robbins, ao comentar as transformações nas organizações produtivas , associa ao trabalho definido

como emprego nas velhas organizações, a seguinte idéia para as novas:

A)  trabalho definido como realização de tarefas.

B)  remuneração flexível e variável.

C)  empregos permanentes.

D)  concentração na competência central.

E)  força de trabalho relativamente homogênea.

Questão 55
O efeito obtido na mesa de edição eletrônica, semelhante a uma página de livro virando, denomina-se

A)  landline.

B)  lap dissolve.

C)  photoflood.

D)  lapada.

E)  plumbicon.

Questão 56
Não pedir para a ver pauta nem ler a matéria antes de sua veiculação é um princípio ético básico do profissional de

A)  reportagem.

B)  edição.

C)  assessoria de imprensa.

D)  revisão.

E)  editoração.
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Questão 57
A partir do ponto de vista de Polistchuk e Trinta, uma das noções centrais de toda reflexão que toma a comunicação como objeto é

a de paradigma. No plano filosófico, um paradigma serve à

A)  dispersão pela multiplicidade.

B)  evolução das religiões.

C)  afirmação de uma identidade.

D)  ideia de estar-junto.

E)  programação de paralelas.

Questão 58
Nas décadas de 1940 a 1960, a mídia se ocupa especialmente com as idéias de cunho político. Suas mensagens retêm somente

aquilo sobre o que versam; tais mensagens trazem as marcas dos contextos

A)  estatal, político, híbrido.

B)  presencial, estatal, organizacional.

C)  informacional, organizacional, midial.

D)  virtual, híbrido, midial.

E)  presencial, virtual, informacional.

Questão 59
A clipagem assume características específicas em função dos veículos. No caso do clipping impresso, ou recorte, uma série de

cuidados devem ser tomados para que seja perfeitamente identificado. Muitas empresas especializadas cometem, ao realizar essa

tarefa, erros primários, como

A)  contextualizar a notícia publicada.

B)  ignorar as chamadas de capa.

C)  identificar o clipping de maneira completa.

D)  comentar as notícias.

E)  manter as legendas nas imagens.

Questão 60
Segundo Antonio Hohlfeldt, a demoscopia é a pesquisa de opinião pública sob organização

A)  científica.

B)  religiosa.

C)  política.

D)  cultural.

E)  social.

Questão 61
Para Herbert Marcuse,  um dos poucos pensadores a levar adiante a teoria marxista em suas mais profundas intenções, tornando

visível, através de sua obra, a dinâmica da sociedade capitalista e sua negação foi

A)  Kracauer.

B)  Benjamin.

C)  Habermas.

D)  Arendt.

E)  Adorno.

Questão 62
O tipo de papel opaco, fino e resistente, usado para imprimir obras muito extensas em volumes não muito grossos, denomina-se

papel

A)  de arroz.

B)  de estanho.

C)  do Japão.

D)  da Índia.

E)  de obra.
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Questão 63
A estratégia mercadológica em que a cidade é vista como um produto atraente, divulgando seus atributos aos mercados-alvos é

denominada de marketing de

A)  nicho.

B)  permissão.

C)  localidade.

D)  rede.

E)  incentivo.

Questão 64
O modelo de assessoria de comunicação em que os sistemas sociais da empresa usam a comunicação como modo particular de

reprodução autopoiética é denominada

A)  matricial.

B)  funcional.

C)  orgânica.

D)  burocrática.

E)  terceirizada.

Questão 65
Para Juan Carlos Molleda, o diálogo com a imprensa apresenta diferentes etapas que podem servir de orientação para o trabalho de

pesquisadores e profissionais. A etapa em que o profissional se envolve permanentemente em um processo interno proativo de

administração dos dados é

A)  produção de respostas a solicitações da imprensa.

B)  gerenciamento da informação.

C)  avaliação dos efeitos junto aos públicos.

D)  monitoramento de entrevistas coletivas.

E)  organização de eventos.

Questão 66
Breve texto jornalístico composto por uma nota (informação rápida), seguida de comentários e juízos de valor, de modo a se obter

uma glosa do fato é denominado

A)  suíte.

B)  sumário.

C)  sutiã.

D)  suelto.

E)  sucursal.

Questão 67
Mais do que um simples apresentador de telejornal, esse profissional redige as notícias (ou participa de sua elaboração) e as

apresenta com interpretação pessoal e angulações até por intermédio de recursos não-verbais. Ele é o

A)  âncora.

B)  anunciante.

C)  argumentista.

D)  articulista.

E)  assistente.

Questão 68
Investigação, levantamento e verificação dos dados e elementos de um acontecimento para transformá-lo em notícia. É a definição

de

A)  apropriação.

B)  apresentação.

C)  apuração.

D)  arquivo.

E)  arrolamento.
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Questão 69
Expressão que denomina o trabalho de reescrever textos do próprio veículo ou de outra publicação é

A)  cover.

B)  cozinha.

C)  coxia.

D)  cortina.

E)  copiagem.

Questão 70
Em jornalismo, o termo que designa redação inconsistente, longa e pobre de conteúdo é

A)  laranjada.

B)  bife.

C)  barriga.

D)  furo.

E)  lidão.







