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De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras;
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há
restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos
mencionados.
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Como discurso que implementa e constrói
significados para as diferenças sexuais, por meio de
processos de diferenciação conflituosos e hierarquizados,
gênero é a instância onde e por meio da qual os seres
humanos aprendem a se converter em e a se reconhecer como
homens e mulheres, nos diferentes contextos históricos,
culturais e sociais. Porque referida a um corpo físico,
portanto natural, a diferença sexual assume um estatuto de
fixidez e universalidade, que oculta as clivagens,
reagrupamentos e ressignificações produzidas na dinâmica
de relações de poder e resistência, específicas e particulares,
que constroem e reconstroem o sujeito sexuado. Isso quer
dizer que a diferença biológica não se inscreve em apenas um
significado natural ou social que lhe é inerente. Ao contrário,
seus significados são construídos e reconstruídos no
entrecruzamento de uma gama de discursos, tais como os da
Medicina, da Biologia, da Psicanálise, da Educação, das
Ciências Sociais, da Política e da Religião, entre outros.
Dagmar E. Meyer. Do poder ao gênero: uma articulação
teórico-analítica. In: Gênero e Saúde, Marta Lopes et al. (Orgs.).
Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 48 (com adaptações).

da ética contemporânea, que consiste em saber como
escolher o que é bom para si mesmo sem entrar em rota de
4











A conjunção “e” (R.5) liga a oração iniciada por “a se
reconhecer” (R.5) à oração “os seres humanos aprendem”
(R.4-5), estabelecendo entre elas uma relação de
subordinação.
O termo “referida” (R.7) está relacionado à expressão
“a diferença sexual” (R.8) e pode ser substituído por
referente sem prejuízo para a correção gramatical do
período e para a coerência do texto.
No trecho “referida a um corpo físico, portanto natural”
(R.7-8), os adjetivos “físico” e “natural” mantêm entre si uma
relação de adição, o que se pode verificar pelo uso da
conjunção “portanto”.
A organização textual admite a substituição do substantivo
“clivagens” (R.9) por oposições, sem se prejudicar a correção
das estruturas gramaticais.
Preserva-se a coerência na argumentação do texto, incluindo
autor e leitores na construção dos sentidos, se, em lugar de
“Isso quer dizer que” (R.12-13), fosse empregada a expressão
A partir disso podemos dizer que.
Segundo o texto, a concepção de gênero é constituída na
dinamicidade das relações de poder e de resistência
construídas por diferentes discursos.

colisão com o que é bom para o outro e o que é melhor para
todos. Ou ainda: como saber se as escolhas que governam
nossas práticas diárias podem ser adequadas ao que nos

7

parece o melhor para o conjunto de nossas vidas? Em última
análise: isso quer dizer que há um descompasso entre as
decisões pessoais, as funções desempenhadas (profissões,

10

papéis) e os fins últimos perseguidos. Os padrões de
excelência são regras de comparação que encarnam os ideais
de perfeição de cada prática, função ou profissão. Tais regras

13

são interiorizadas por todos e realçadas por alguns tipos
ideais em particular. São esses os heróis, os mestres e os
virtuosos.

A respeito das ideias expressas no texto acima e de suas
estruturas linguísticas, julgue os itens a seguir.


A noção de escolha remete a uma complexa questão

1

Noeli Dutra Rossato. Viver bem. In: Revista Mente, Cérebro
e Filosofia. Duetto Editorial, n.º 11, p. 29 (com adaptações).

A partir do texto acima, julgue os itens subsequentes.


Na linha 6, a forma verbal “podem” está flexionada no plural
para concordar com o sujeito da oração: “nossas práticas
diárias”.



Preservam-se a coerência textual e a correção gramatical do
período ao se substituir o termo “ao” por aquilo no trecho
“podem ser adequadas ao que nos parece melhor” (R.6-7).



O uso do acento agudo em “análise” (R.8) é obrigatório para
distinguir esse substantivo do possível uso da flexão do
verbo analisar, analise, nessa estrutura sintática.



De acordo com o texto, os heróis, os mestres e os virtuosos
são figuras idealizadas e constituídas a partir dos ideais de
perfeição interiorizados por todos.
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Em relação aos sistemas operacionais Windows XP e Linux,
julgue os itens a seguir.


No Windows XP, as teclas

§

e

¦,

pressionadas simultaneamente, permitem
rapidamente entre os programas abertos.






quando
alternar

O Windows XP disponibiliza, por meio do menu Iniciar>
Todos os Programas> Acessórios> Ferramentas do Sistema, a
ativação do programa Desfragmentador de disco, que pode ser
utilizado para recuperar fragmentos de arquivos danificados
por falhas de disco.
No sistema operacional Linux típico, o subdiretório /dev do
diretório raiz contém os arquivos executáveis (binários) de
comandos essenciais pertencentes ao sistema, e que são
usados com frequência pelas aplicações.
No sistema operacional Linux, um ponto (.) no início do
nome identifica os arquivos ocultos.

Quanto às competências e atribuições dos entes da Federação em
matéria de saúde, julgue os itens seguintes.


aos municípios, no âmbito administrativo, elaborar a
proposta orçamentária do Sistema Único de Saúde (SUS).


natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo
Senado Federal.


ou




§+W

§ + .

Cabe à União, com seus recursos próprios, financiar o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.



Entre as atribuições estabelecidas pela lei à direção estadual
do SUS, destaca-se a de formar consórcios intermunicipais,
em benefício da população dos municípios inseridos na sua

No aplicativo Writer do BrOffice.org, para se fechar um
arquivo que esteja sendo editado, é possível usar qualquer
uma das duas seguintes combinações de teclas:

Conforme legislação do SUS, constitui competência
exclusiva da União a realização de operações externas de

Quanto aos aplicativos do Microsoft Office e do BrOffice.org,
julgue os itens que se seguem.


Compete à União, aos estados, ao Distrito Federal (DF) e

esfera territorial.
No que se refere aos serviços privados de assistência à saúde,
julgue o item subsequente.

O aplicativo Microsoft Word 2003, na sua configuração
padrão, permite, a partir do menu Exibir, quatro modos de
visualização do texto: Normal, Layout da web, Layout de
impressão e Estrutura de tópicos.
No aplicativo Microsoft PowerPoint 2003, uma das maneiras
possíveis de se iniciar a apresentação dos slides de um
arquivo em edição é clicar no menu Apresentações e
selecionar a opção Exibir Apresentação.



O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela iniciativa
privada quando suas disponibilidades forem insuficientes
para garantir a cobertura assistencial à população de
determinada área, sempre por intermédio de entidades
filantrópicas sem fins lucrativos.

Acerca da participação da comunidade na gestão do SUS, julgue

Acerca de conceitos de organização de arquivos e Internet, julgue
os itens seguintes.

os itens que se seguem.







Firewall é o mecanismo usado em redes de computadores
para controlar e autorizar o tráfego de informações, por meio
do uso de filtros que são configurados de acordo com as
políticas de segurança estabelecidas.

de Saúde, órgão colegiado composto exclusivamente pelos
representantes do governo e pelos usuários, o qual atua na
formulação de estratégias, no controle da execução da

No Internet Explorer, ao se clicar o botão

, o usuário tem

política de saúde na instância correspondente e nos aspectos

possibilidade de configurar o endereço URL do site que será
exibido ao iniciar o navegador Internet Explorer.


O SUS conta, em cada esfera de governo, com o Conselho

No Windows Explorer, para se excluir um arquivo
definitivamente, sem que ele seja enviado para a Lixeira, é
necessário clicar sobre o nome do arquivo com o botão
direito do mouse, manter pressionada a tecla

¨ e, na lista

econômicos e financeiros.


A Conferência de Saúde, que se reúne a cada quatro anos
para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes,
pode ser convocada pelo Conselho de Saúde.

disponibilizada, clicar a opção Excluir.
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Julgue os itens a seguir, quanto às regras constitucionais relativas
à saúde.


O SUS é financiado com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos estados, do DF e dos
municípios, além de outras fontes.



Julgue os itens que se seguem, relativos ao processo
administrativo no âmbito da administração pública federal.


De acordo com a legislação de regência, a edição de atos de
caráter normativo pode ser objeto de delegação.



O recurso administrativo interposto fora do prazo não será
conhecido, fato que não impede a administração de proceder
a revisão de ofício de ato ilegal, se ainda não ocorreu a
preclusão administrativa.



A desistência ou renúncia do processo administrativo por
parte do interessado não impõe o arquivamento, já que a
administração pode dar prosseguimento ao processo, se o
interesse público o exigir.

Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do
trabalhador.



É admitida a destinação de recursos públicos para auxílios
ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

A respeito do regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, julgue os itens seguintes.


O servidor que responder a processo disciplinar só pode ser

Quanto ao código de ética profissional do servidor público civil
do Poder Executivo federal, julgue o próximo item.


exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente depois
de encerrado o processo e cumprida a penalidade, caso
seja aplicada.


É possível que o servidor se afaste do exercício do cargo

A respeito do direito constitucional, julgue os itens a seguir.


O princípio da proporcionalidade é exemplo de princípio
constitucional não positivado.



A forma de governo republicana é considerada cláusula
pétrea.

simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante



Os territórios federais são componentes da Federação.

compensação de horário.



Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem
novos estados, mediante aprovação da população
diretamente interessada, por meio de plebiscito e lei
complementar prévia.



O DF possui competências legislativas de estado e
município, sendo-lhe vedada a possibilidade de
subdividir-se em municípios.



A regra da prescrição também se aplica aos direitos
fundamentais, se estes não forem exercidos nos prazos
estabelecidos na Constituição Federal de 1988.



Os direitos fundamentais apresentam como limites os demais
direitos constitucionais pelo princípio da relatividade ou pelo
princípio da convivência das liberdades públicas.



O Poder Judiciário pode estender a determinada categoria de
servidores públicos vantagem concedida a outra categoria
por lei, com base no princípio da isonomia.



A União, os estados, o DF e os municípios são considerados
entidades administrativas.



A descentralização administrativa efetiva-se por meio de
outorga quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere,
por lei, determinado serviço público.

efetivo, com a respectiva remuneração, para participar de
programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de
ensino superior no país, desde que haja interesse da
administração e que essa participação não possa ocorrer

Acerca das normas relativas às licitações e aos contratos da
administração pública, julgue os itens subsequentes.


Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição
haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em
pagamento, podem ser alienados por ato da autoridade
competente, desde que se adote o procedimento licitatório na
modalidade de concorrência ou tomada de preços.



É dispensável a licitação para a contratação de profissional
de qualquer setor artístico, seja diretamente ou por meio de
empresário exclusivo, desde que o artista seja consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública.



É admitida a celebração de contratos administrativos com
pessoas físicas domiciliadas no estrangeiro.



Para fins de apuração do comprometimento ético, é servidor
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de
qualquer ato jurídico, preste ao poder público serviços de
natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que
seja sem retribuição financeira.

O regime jurídico dos contratos administrativos concede à
administração pública o direito de modificar unilateralmente
as

cláusulas

econômico-financeiras

dos

contratos

administrativos, para melhor adequação ao interesse comum.
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