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Caro(a)  

candidato(a) 
 

Este caderno de provas está organizado com 40 questões 
de múltipla escolha, sendo 20 de Língua Portuguesa 
valendo 60 pontos, 10 de Informática valendo 20 pontos e 
10 de Legislação valendo 20 pontos. 
  
As 40 (quarenta) questões vêm numeradas 
sequencialmente e deverão ser respondidas com caneta 
esferográfica de tinta preta no cartão-resposta que 
acompanha a prova. 
 
O cartão-resposta não poderá ser rasurado, amassado e 
não será permitido o uso de borracha ou corretivo. Em 
nenhuma hipótese, será substituído. 
 
Será atribuída nota ZERO à questão da prova que contenha 
mais de uma resposta assinalada, emenda e/ou rasura, 
bem como àquela que não for transcrita do caderno de 
prova para o cartão-resposta.  
 
O tempo máximo para a realização da prova é de 4 
(quatro) horas. Reserve pelo menos 20 (vinte) minutos 
para revisar suas respostas e preencher o cartão-resposta. 
 
As indicações das datas de publicação do gabarito, bem 
como do período para recurso, encontram-se no Anexo I do 
Edital de abertura do concurso, disponível no endereço 
eletrônico www.iff.edu.br. 
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Envelhecimento da população desafia o mercado de trabalho 
Interesse pela mão de obra de idosos cresce, mas não acompanha acelerado 

avanço da faixa etária 
Por Chico Otavio 

 
Procura-se profissional acima dos 60 anos... Para um mercado de 

trabalho que insiste em enxergar o Brasil como um país jovem, o anúncio de 
emprego pode sugerir um trote. Mas não é. Gente como o comerciante Antônio 
Fiori, a empresária Márcia Lima Gabionetta e a assistente social Renata Hauck 
faz parte de um pequeno, mas promissor, grupo de empregadores que 
resolveu trocar o vigor da juventude pela experiência e a assiduidade dos mais 
velhos. Para as vagas abertas em seus negócios, eles optaram pelo 
trabalhador idoso. 

As projeções indicam que o país a ser revelado pelo Censo 2010 do 
IBGE terá um contingente de 14 milhões de idosos. Dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reforçam o fenômeno: se a população 
total cresce à taxa de 0,9% ao ano, o incremento de pessoas acima dos 60 
anos avança quatro vezes mais (3,8% anuais). 

Para muitos, os números sinalizam um problema quando cruzados com 
as contas da Previdência ou com o sistema de saúde. Há outros, porém, que 
preferem entendê-los como nicho de negócios:  

- O retorno é garantido. Os idosos são pessoas responsáveis e 
centradas. Não dão trabalho, não faltam. Já os jovens têm outras ambições, 
como as baladas do fim de semana - afirma o comerciante paulista Antônio 
Fiori, dono de uma fornecedora de areia e pedras, que acaba de contratar um 
idoso para gerente. 

Como o país está envelhecendo, o desafio civilizatório que se impõe, 
preveem os demógrafos, é aumentar a idade produtiva da população. Em vez 
de estimular a ociosidade da terceira idade ou alterar o fator previdenciário, 
para evitar que o equilíbrio atuarial fique insustentável, a alternativa seria dotar 
os idosos de capacidade física para adiar a retirada da vida produtiva. 

- O Brasil não estava preparado para envelhecer. Se a perspectiva era 
se aposentar e viver no máximo oito anos, hoje a pessoa chega a ter mais 20, 
30 anos de vida. Nenhuma sociedade pode jogar fora essa mão de obra - diz o 
médico Renato Veras, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade 
(Unati/Uerj). 

No caminho de volta ao mercado, o aposentado tem deixado a carteira 
de trabalho em casa. Quase metade dos trabalhadores ocupados acima dos 60 
anos (44%) é autônoma, enquanto 31,4% são assalariados, 9,8%, empregados 
domésticos e 9,7%, empregadores. 

- Há dois tipos de idosos no mercado informal: o mais escolarizado, que 
geralmente é um profissional liberal e se beneficia de sua experiência, e o 
menos escolarizado, que encontramos muito na agricultura - explica a 
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economista Ana Amélia Camarano, coordenadora de Pesquisa em População 
e Cidadania do Ipea. 

No ano passado, 55% da população masculina entre 60 e 69 anos ainda 
trabalhavam. Muitos, principalmente nas faixas de renda mais baixas, 
prolongaram a idade produtiva para reforçar a diminuta aposentadoria quando 
a família cresceu. Um deles é Horacildo de Castro, de 69 anos, que virou 
homem-placa pelas ruas de São Paulo. 

Ex-metalúrgico da Mafersa, Horacildo passou em casa os primeiros anos 
da aposentadoria, na década de 90. Até que a sua mulher resolveu adotar uma 
recém-nascida. Desde então, o velho operário do aço trabalha com outros 
metais: fica nove horas por dia na rua para ganhar R$ 20 anunciando a compra 
de ouro, platina e brilhantes. 

 - Sem o biscate, não daria para criar a menina. Carrego a placa faça 
chuva, faça sol. Os seguranças das lojas vivem me tocando para outro lugar - 
diz o homem-placa, cuja filha de criação já tem 15 anos. 

Mas, apesar das intempéries, Horacildo segue em frente. E é isso que 
encanta os empregadores que têm optado pela terceira idade. Com o idoso, 
não há tempo ruim. Principalmente quando o desafio profissional é conviver 
com pessoas da mesma idade. 

A assistente social Renata Hauck ajudou a tia, médica, a procurar uma 
aposentada para ser funcionária do seu consultório, em Belo Horizonte:  

- Jovens têm sempre problemas. O namorado ou o filho pequeno. Se 
faltam, não há como minha tia fazer os procedimentos do consultório. 
Aposentada não tem filho pequeno. Contratamos uma senhora simpática, com 
experiência de vida. Passa algo agradável às pacientes na sala de espera. 

O aposentado representa um baixo custo. Não faz questão de carteira 
assinada e vê o salário como um complemento de renda. Há casos em que 
nem salário é necessário. Com vasta experiência acumulada, saúde e vontade 
de contribuir, o aposentado abraça o voluntariado. 

O Globo, 31 de agosto de 2010. 
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QUESTÃO 1 
Ao fazer a leitura de um texto, podem-se, por meio dela, inferir dados não 
explicitados nele. Dentre as informações que seguem, há uma que (NÃO) é 
autorizada pelo texto. Indique-a. 
 
a) No Brasil, a visão que o mercado de trabalho tem da mão de obra em seu 

território é equivocada. 
 
b) O Censo 2010 do IBGE deverá revelar a ampliação do grupo denominado 

de terceira idade. 
 
c) Para os estudiosos dos avanços demográficos no espaço físico brasileiro, é 

imprescindível uma revisão nos conceitos sobre a força do trabalho. 
 
d) A responsabilidade está para o idoso assim como a ambição econômica 

está para o jovem. 
 
e) Existem diferenças entre os indivíduos que compõem o mercado de 

trabalho informal dos idosos. 
 

 
 
QUESTÃO 2 
Além de fornecer informações, a leitura propicia um processo de interpretação 
que, aos poucos, altera a maneira de ver as coisas, o modo de escrever, o 
espírito crítico. 
A partir da leitura do texto de Chico Otavio, elabora-se um processo de 
interpretação. Em qual item se encontra uma leitura interpretativa permitida por 
esse texto? 
 
a) Realmente passa-se um trote quando se diz que um país como o Brasil, de 

população jovem, aceita idosos no mercado de trabalho. 
 
b) Antônio Fiori, Márcia Lima Gabionetta e Renata Hauck são os mais 

recentes empregados admitidos por um mercado que exige a experiência e 
a assiduidade dos mais velhos. 

 
c) Uma solução para o Brasil mais envelhecido pode ser a capacitação física 

dos idosos a fim de que se aumente sua idade e vida produtivas. 
 
d) O trecho “o aposentado tem deixado a carteira de trabalho em casa” não 

fica bem explicitado, uma vez que se diz que mais de 40% dos idosos 
preferem trabalhar por conta própria. 

 
 



 
 

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – EDITAL Nº 37 DE 17  DE AGOSTO DE 2010. 
CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

 

5 

e) Desde que se aposentou, o ex-metalúrgico da Mafersa, Horacildo de 
Castro, virou homem-placa pelas ruas de São Paulo. 

 
 
QUESTÃO 3 
Atualmente, no mundo dos negócios, há alguns empresários que oferecem 
vagas para pessoas mais velhas. Marque a opção que traduz uma ideia 
(INADEQUADA)  sobre a relação idoso e mercado de trabalho. 
 
a) Alguns patrões veem a experiência dos mais velhos como um fator positivo. 
 
b) Os idosos com mais escolaridade se beneficiam da própria experiência, 

enquanto os que têm menos estudo atuam mais como força de trabalho na 
área rural. 

 
c) Na faixa etária de 60 a 69 anos, muitos dos trabalhadores ativos são 

homens. 
 
d) O retorno do aposentado ao mercado de trabalho ocorre também por 

necessidade financeira. 
 
e) A regularidade de frequência é um elemento irrelevante para oportunizar a 

reabsorção dos idosos nos setores produtivos da economia formal 
brasileira. 

 
 
 
QUESTÃO 4 
Consideram-se conectivos os elementos que servem para ligar termos de uma 
frase ou orações.  
Unindo as orações dos períodos “O retorno é garantido. Os idosos são pessoas 
responsáveis e centradas.” de modo a conservar o sentido expresso pelo texto, 
temos: 
 
a) O retorno é garantido, embora os idosos sejam pessoas responsáveis e 

centradas. 
 
b) Caso os idosos sejam pessoas responsáveis e centradas, o retorno será 

garantido. 
 
c) Os idosos são pessoas responsáveis e centradas, por isso o retorno é 

garantido. 
 
d) O retorno é garantido, porém os idosos são pessoas responsáveis e 

centradas. 
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e) Os idosos são pessoas responsáveis e centradas a fim de que o retorno 
seja garantido. 

 
 
QUESTÃO 5 
Para a elaboração de textos coesos e coerentes, é importante optar, de forma 
adequada, por conectores que expressem de forma clara a intenção do locutor.   
Levando em conta o valor semântico do conector que inicia o período que 
segue, marque o item em que o exemplo dado apresenta a mesma relação de 
sentido entre suas orações. 
“Como o país está envelhecendo, o desafio civilizatório que se impõe, preveem 
os demógrafos, é aumentar a idade produtiva da população.” 
 
a) Como todos sabem, o brasileiro está vivendo mais e melhor. 
 
b) Horacildo Castro resolveu voltar a trabalhar como muitos de seus amigos já 

haviam feito. 
 
c) Como explica a economista Ana Amélia Camarano, há dois tipos de idosos 

no mercado informal. 
 
d) Como precisava sustentar uma família maior, o aposentado, de 69 anos, 

virou homem-placa pelas ruas de São Paulo. 
 
e) O brasileiro sempre quis viver mais como outros povos. 

 
 
 

QUESTÃO 6 
Para introduzir orações adjetivas, são empregados pronomes relativos, que 
recebem esse nome por relacionarem a oração introduzida por eles a um termo 
anterior, chamado antecedente. 
Presentes no texto “Envelhecimento da população desafia o mercado de 
trabalho”, tais pronomes cumprem sua função. Assinale a alternativa em que 
são devidamente reconhecidos o pronome e o seu antecedente. 
 
a) “As projeções indicam (que) o país a ser revelado pelo Censo 2010 do 

IBGE terá um contingente de 14 milhões de idosos.” – projeções 
 
b) “Há outros, porém, (que) preferem entendê-los como nicho de negócios:” – 

outros 
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c) “afirma o comerciante paulista Antônio Fiori, dono de uma fornecedora de 
areia e pedras, (que) acaba de contratar um idoso para gerente.” - areia e 
pedras 

 
d) “Um deles é Horacildo de Castro, de 69 anos, (que) virou homem-placa 

pelas ruas de São Paulo.” - 69 anos 
 
e) “diz o homem-placa, (cuja) filha de criação já tem 15 anos.” – filha 
 
 
QUESTÃO 7 
Concordância verbal, em linhas gerais,  é a que se verifica entre o verbo da 
oração e o sujeito, levando-se em conta o número e a pessoa.  
As orações a seguir são acompanhadas de análises sobre a concordância 
verbal efetuada. Assinale a que está correta. 
 
a) “Procura-se profissional acima dos 60 anos...” – Foi empregada a forma 

verbal no singular por se tratar de sujeito indeterminado. 
 
b) “Gente como o comerciante Antônio Fiori, a empresária Márcia Lima 

Gabionetta e a assistente social Renata Hauck faz parte de um pequeno, 
mas promissor, grupo de empregadores” – Utilizou-se a forma verbal 
singular para concordar com “comerciante”. 

 
c) “grupo de empregadores que resolveu trocar o vigor da juventude pela 

experiência e a assiduidade dos mais velhos.” – A forma verbal “resolveu” 
está incorreta, pois deveria ser flexionada no plural. 

 
d) “Quase metade dos trabalhadores ocupados acima dos 60 anos (44%) é 

autônoma,” – O verbo “ser” concorda com “metade”. 
 
e) “Com o idoso, não há tempo ruim.” – “tempo ruim” é o sujeito do verbo 

“haver”, o que justifica o emprego singular da forma verbal. 
 

 
QUESTÃO 8 
No primeiro texto desta prova, ocorrem cinco falas de personagens, em 
discurso direto, a respeito das quais elaboraram-se os comentários que 
seguem. Marque o que traz alguma (INADEQUAÇÃO) . 
 
a) O comerciante Antônio Fiori faz uso de uma expressão coloquial para se 

referir a uma forma de divertimento dos jovens. 
 
b) Ao fazer menção ao envelhecimento do Brasil, o médico Renato Veras 

empregou uma metonímia. 



 
 

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE – EDITAL Nº 37 DE 17  DE AGOSTO DE 2010. 
CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO 

 

8 

c) Na fala da coordenadora de Pesquisa em População e Cidadania do Ipea, 
Ana Amélia Camarano, existem orações adjetivas. 

 
d) Enquanto a expressão “a menina” exerce função sintática de objeto direto, o 

pronome oblíquo “me” funciona como objeto indireto na declaração feita por 
Horacildo de Castro. 

  
e) Renata Hauck, assistente social, empregou o termo “aposentada” de forma 

ampla, podendo ser entendido como qualquer mulher que já estivesse fora 
do mercado de trabalho.  

 
 
QUESTÃO 9 
Sobre alguns elementos do fragmento que segue, foram feitas considerações. 
Indique a que apresenta (ERRO). 
“Para muitos, os números sinalizam um problema quando cruzados com as 
contas da Previdência ou com o sistema de saúde. Há outros, porém, que 
preferem entendê-los como nicho de negócios:” 
 
a) O conectivo “quando” estabelece relação de temporalidade entre as 

orações que une. 
 
b) A ordem direta foi usada para organizar o primeiro período do parágrafo. 
 
c) Os termos “um problema” e “outros” exercem a mesma função sintática. 
 
d) Ainda no primeiro período, é possível encontrar um articulador que 

expressa ideia de delimitação. 
 
e) No primeiro e no último período, encontram-se pronomes indefinidos: 

muitos e outros, respectivamente. 
 

 
 
QUESTÃO 10 
Leia o trecho do texto “Envelhecimento da população desafia o mercado de 
trabalho” e marque a única afirmativa que procede em relação aos aspectos 
semânticos e sintáticos apresentados. 
“Mas, apesar das intempéries, Horacildo segue em frente. E é isso que encanta 
os empregadores que têm optado pela terceira idade. Com o idoso, não há 
tempo ruim. Principalmente quando o desafio profissional é conviver com 
pessoas da mesma idade.” 
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a) O substantivo “intempéries” pode ser compreendido tanto no sentido 
denotativo como no conotativo. 

 
b) A expressão “tempo ruim”, com que o locutor caracteriza o grupo dos 

idosos, exemplifica o uso do padrão formal da língua portuguesa que 
predomina no texto. 

 
c) A forma verbal “têm” leva acento porque está na terceira pessoa do plural e 

possui para sujeito o termo de valor substantivo “os empregadores”. 
 
d) A forma verbal “encanta” foi empregada em sentido figurado e, por isso, não 

pode ser substituída por “delicia”. 
 
e) “Principalmente” é um termo de valor adverbial equivalente a 

“exclusivamente”. 
 
 
QUESTÃO 11 
No discurso oral, a frase é marcada pela entonação, ou seja, pelo tom de voz 
que o falante usa para expressar sua intenção. A pontuação marca, na escrita, 
as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido 
que se quer dar ao texto. 
Identifique o item em que a explicação para o uso do sinal de pontuação está 
(INCORRETA). 
 
a) “Procura-se profissional acima de 60 anos... 

O emprego das reticências marca a supressão de parte do anúncio de 
emprego. 
 

b) “e a assistente social Renata Hauck faz parte de um pequeno, mas 
promissor, grupo de empregadores” 
As vírgulas foram usadas para isolar uma ressalva. 
 

c) “Para as vagas abertas em seus negócios, eles optaram pelo trabalhador 
idoso.” 
Nesse caso, a presença da vírgula tem o objetivo de indicar o deslocamento 
de um termo de valor adverbial. 
 

d) “- O retorno é garantido.” 
O travessão indica início de discurso indireto. 
 

e) “Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) reforçam o 
fenômeno: se a população total cresce à taxa de 0,9% ao ano, o incremento 
de pessoas acima dos 60 anos avança quatro vezes mais (3,8% anuais).” 
Os dois pontos foram utilizados para introduzir um aposto. 
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QUESTÃO 12 
Na língua portuguesa, há verbos e nomes que exigem a presença de outros 
termos. Quando isso ocorre, instaura-se entre eles uma relação de 
subordinação, com a presença de termo subordinante e termo subordinado. 
Possivelmente, pela informalidade da fala, a regência de alguns verbos 
costuma apresentar dificuldade para o usuário da língua.  
Assinale a frase que (NÃO) traz o registro de maior prestígio da língua quanto 
à regência.  
 
a) O governo brasileiro assiste os idosos em todas as suas necessidades 

diárias. 
 
b) Pessoas da terceira idade veem com carinho àqueles que as tratam com 

respeito. 
 
c) As empresas privadas visam a bonificações oferecidas pelo governo por 

terem em seus quadros de funcionários pessoas mais velhas.  
 
d) Muitos são os casos de desrespeito contra os idosos. 
 
e) Alguns empresários informaram o governo sobre a sua intenção de 

participar dos programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEM 
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http://respeiteoidoso.blogspot.com/2008/05/categoria-video-propaganda-do-posto.html. Acesso em 

12/09/2010. 
 
QUESTÃO 13 
Até o ano de 2006, o Dia do Idoso era celebrado em 27 de setembro; porém, 
em razão da criação do Estatuto do Idoso no Brasil, a data foi transferida para 
o dia 1º de outubro, de acordo com a lei número 11.433 de 28 de dezembro de 
2006. 
Sobre a imagem acima, que homenageia os idosos, a única consideração 
(INACEITÁVEL)  é: 
 
a) A figura de linguagem denominada antítese é percebida na oposição entre 

“nada” e “tudo”. 
 
b) Entre as orações do primeiro período, ao ser empregado o conectivo “e”, 

estabelece-se uma relação semântica de adição. 
 
c) A palavra “respeito”, substantivo abstrato, é homônima da forma verbal de 

primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo respeitar.  
 
 
d) Em “Respeite o idoso.”, a forma verbal encontra-se no modo imperativo. 
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e) “Respeito” e “Respeite” possuem o mesmo radical; fazem parte, portanto, 
da mesma família de palavras o que reforça o ponto de vista ideológico 
presente no texto. 

 
 
 
QUESTÃO 14 
O capítulo VI do Estatuto do Idoso, aprovado em setembro de 2003 e 
sancionado pelo presidente da República no mês seguinte, intitula-se “DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO E DO TRABALHO”. Conforme se percebe, esse 
capítulo normatiza as questões trabalhistas das pessoas de idade igual ou 
superior a 60 anos. No artigo 27, lê-se: 
 
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, 
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 
Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a 
idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. 
 

http://www.maisde50.com.br/editoria_conteudo2.asp?conteudo_id=7484. Acesso em 12/09/2010. 
 
 
Qual das seguintes interpretações (NÃO) condiz com o que esse artigo 
declara? 
 
a) Em geral, nos concursos, não deve haver restrição de idade para a 

admissão de idosos. 
 
b) Ao idoso é permitido ingressar em qualquer trabalho, emprego ou cargo, 

sem discriminação ou limitação de idade. 
 
c) A discriminação contra o idoso e a limitação de idade máxima para ele 

trabalhar são condenadas. 
 
d) Em caso de empate entre candidatos participantes de concursos públicos, 

deve-se considerar, em primeira instância, a idade. 
 
e) As pessoas de idade mais elevada têm prioridade quando ocorrer empate 

em concursos públicos. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 
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Leia outro artigo do Estatuto do Idoso reproduzido a seguir. 
 
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: 
 

I. profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus 
potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas; 

II. preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com 
antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos 
projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento 
sobre os direitos sociais e de cidadania; 

III. estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 
 

http://www.maisde50.com.br/editoria_conteudo2.asp?conteudo_id=7484. Acesso em 12/09/2010. 

 
 
 
 
Das afirmativas abaixo, indique a que contém informação (INCORRETA). 
 
a) Segundo o Estatuto do Idoso, cabe ao governo zelar pelo bem estar físico e 

emocional dos idosos. 
 
b) As aptidões dos idosos devem ser levadas em conta ao ser proposta a eles 

uma reintegração no mercado de trabalho. 
 
c) Apenas atividades regulares e remuneradas, segundo o governo, são ideais 

para compensar a ociosidade na vida dos aposentados. 
 
d) O artigo garante ao idoso a possibilidade de conhecer seus direitos. 
 
e) A elaboração de programas que incentivem a abertura de possibilidades de 

reingresso do idoso nas atividades econômicas é atribuição do Poder 
Público, conforme o Estatuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se morre de velhice  
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Cecília Meireles, in 'Poemas (1957)' 

 
Como se morre de velhice  
ou de acidente ou de doença,  
morro, Senhor, de indiferença.  
 
Da indiferença deste mundo  
onde o que se sente e se pensa  
não tem eco, na ausência imensa.  
 
Na ausência, areia movediça  
onde se escreve igual sentença  
para o que é vencido e o que vença.  
 
Salva-me, Senhor, do horizonte  
sem estímulo ou recompensa  
onde o amor equivale à ofensa.  
 
De boca amarga e de alma triste  
sinto a minha própria presença  
num céu de loucura suspensa.  
 
(Já não se morre de velhice  
nem de acidente nem de doença,  
mas, Senhor, só de indiferença.) 

 
http://www.citador.pt/poemas.php?op=10&refid=200904270129. Acesso em 08/09/2010.  

 
 
QUESTÃO 16 
A leitura do poema de Cecília Meireles só (NÃO) permite inferir que  

 
a) o locutor do texto coloca-se diante de Deus para queixar-se da forma 

como está morrendo. 
 
b) a solidão está presente na vida do eu lírico. 
 
c) o amor é apresentado como um sentimento negativo. 
 
d) a indiferença, para a poeta, caracteriza este mundo. 
 
e) a ausência para a qual o texto aponta se manifesta de forma diversa 

para vencidos e vencedores.  
 
 
 
QUESTÃO 17 
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Cecília Meireles, autora da segunda fase do Modernismo brasileiro, 
apresenta, em especial, uma característica do nosso movimento 
simbolista: a musicalidade. Para elaborar seu poema, utiliza recursos 
linguísticos e poéticos. Que recurso (NÃO) se encontra em “Como se 
morre de velhice”? 
 
a) Estrofação fixa – todas as estrofes são tercetos 
 
b) Ausência de rima – “doença” / “indiferença” 
 
c) Sonoridade – especialmente o fonema /s/ 
 
d) Uso de vocativo – “Senhor” 
 
e) Linguagem conotativa, figurada – quinta estrofe 
 
 
QUESTÃO 18 
Os poemas são textos literários que, além de revelarem a preocupação 
do autor com a beleza e o efeito emocional, utilizam-se, muitas vezes, do 
sentido metafórico das palavras. Esse trabalho com o texto possibilita 
múltiplas leituras. Dentre as reproduzidas a seguir, apenas uma é 
autorizada pelo poema da autora modernista. Marque-a. 
 
a) A poetisa recorre a Deus para socorrê-la. 

b) A primeira e a última estrofes se confirmam. 

c) É insistente o desejo de morte. 

d) Velhice, acidente e doença continuam sendo causa de morte. 

e) Alternam-se os momentos de alegria e melancolia. 
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QUESTÃO 19 
Os aspectos linguísticos do texto de Cecília Meireles são analisados em 
cada um dos itens que seguem. Levando em consideração o contexto, 
assinale a análise correta. 
 
 
a) As conjunções “ou” e “nem”, da primeira e da última estrofes, 

respectivamente, expressam a mesma ideia de negação. 
 
b) Na primeira estrofe, são atribuídos sujeitos diferentes ao verbo 

“morrer”; na última, o sujeito é “velhice”. 
 
c) O pronome “onde” foi devidamente empregado nas estrofes em que 

aparece, pois possui como antecedente um espaço físico. 
 
d) Em “onde o amor equivale à ofensa.”, usou-se o acento indicativo de 

crase, pois houve a fusão de dois artigos idênticos. 
 
e) A palavra “só”, na última estrofe, poderia se flexionar também no plural 

caso o sujeito fosse pluralizado. 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Depois da leitura e análise dos textos desta prova, indique a afirmativa 
correta. 
 
a) Nem todos abordam o mesmo tema. 
 
b) Nos três textos, só se identificam as funções informativa, apelativa e 

poética. 
 
c) Diferem quanto à tipologia textual. 
 
d) Indicam que as pessoas mais velhas só encontrarão a alegria quando 

estiverem envolvidas em projetos sociais. 
 
e) Sugerem poucos, mas eficazes, caminhos para resolver o problema 

da terceira idade no Brasil o que torna garantida a melhora na 
qualidade de vida, tanto no aspecto físico quanto no emocional dos 
idosos brasileiros. 

 

 

QUESTÃO 21  
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Acerca do sistema operacional Linux, marque a afirmativa correta. 

a) É padrão, na distribuição Linux Ubuntu 10.04, a utilização do 
gerenciador gráfico KDE. 

 
b) O subitem "Central de Programas” do menu “Aplicativos”, existente na 

distribuição  Linux Ubuntu 10.04, permite a compra com desconto de 
aplicativos para o sistema operacional diretamente do site da 
Canonical. 

 
c) Na identificação da versão 10.04 da distribuição Ubuntu, o número 10 

corresponde aos dois últimos dígitos do ano de 2010 e o 04 
corresponde ao mês de abril. 

 
d) Durante a instalação do sistema Ubuntu 10.04, o padrão é criar uma 

partição de swap onde estará contido o diretório raiz (/). 
 
 
e) Um dos limitadores deste sistema operacional é a não existência de 

aplicativos para uso Desktop. 
 

 

QUESTÃO 22 
Com referência à suíte de aplicativos BrOffice.org 3.2, julgue os itens 
subsequentes: 
 

I. Para inserir números de páginas em um documento do Writer, o 
usuário deverá escolher o item “Números de páginas...” do 
menu “Inserir” e definir se a numeração será colocada no 
cabeçalho ou rodapé da página. 

 
II. No aplicativo Calc a tecla F2 é utilizada como atalho para 

edição de uma célula. 
 

III. Uma das funções que pode ser executada pela ferramenta 
Pincel é a cópia da fonte de letra de uma palavra para outra. 

 
IV. O BrOffice.org 3.2 é derivado do pacote de escritório 

OpenOffice.org, porém se diferencia deste por ser mais leve, 
mais limitado em recursos e oferecer suporte à língua 
portuguesa.  

 
V. odt, ods e odp são algumas das extensões utilizadas pelo 

BrOffice.org 3.2 por padrão. 
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VI. Para sobrescrever um texto durante a digitação de um novo, 
basta antes da digitação pressionar a tecla Insert. 

 

 

A respeito dos itens anteriores, é correto afirmar que  

a) somente I, II, III e IV são verdadeiros. 

b) somente I e IV são verdadeiros. 

c) somente I, III e V são verdadeiros. 

d) somente II, III, V e VI são verdadeiros. 

e) todos os itens são verdadeiros.  

 

 

QUESTÃO 23 
A respeito dos sistemas operacionais Windows XP e Linux Ubuntu 10.04, 
marque a opção verdadeira.  
 

a) O sistema operacional Windows, por padrão, possui recursos 
necessários para dar suporte à instalação de outros sistemas 
operacionais no disco rígido. 

 
b) Os programas aplicativos criados para o sistema operacional Ubuntu 

também funcionam no Windows. Exemplos disto são o browser Mozila 
Firefox e a suíte de escritório BrOffice.org. 

 
c) Enquanto no Ubuntu a instalação de aplicativos é mais centralizada, 

no Windows a instalação é descentralizada. 
 
d) Apesar de ser um sistema estável, o Ubuntu é um sistema mais 

suscetível a vírus do que o Windows. 
 
e) O Windows e o Ubuntu são sistemas operacionais semelhantes 

quando se trata de acesso ao funcionamento e ao código do sistema 
operacional. 

 

 

QUESTÃO 24 
Sobre o sistema de arquivos do Linux, marque a afirmativa verdadeira. 
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a) A identificação C: é fornecida à partição principal do sistema, onde fica 
localizado o sistema operacional. 

 
b) O padrão, nas distribuições Linux, é montar os dispositivos de 

armazenamento no diretório /etc da árvore de diretório. 
 
c) Arquivos com a extensão .exe são comumente utilizados no Linux 

para identificar programas executáveis. 
 
d) No processo de instalação do Linux, é interessante que seja criada 

uma partição exclusiva para o diretório /home, pois isso fará com que 
os dados do usuário sejam preservados caso haja a necessidade de 
reinstalar o sistema operacional. 

 
e) Nautilus e GIMP são exemplos de gerenciadores de arquivos gráficos 

que facilitam a manipulação de arquivos e diretórios no Linux. 
 
 
 
QUESTÃO 25 
Com relação ao Linux e à internet, analise as afirmativas que seguem: 

 

I. Quando especificado o parâmetro filetype:XXX em uma busca 
no site do Google, somente os endereços das páginas que 
referenciarem arquivos do tipo definido em XXX serão 
apresentadas no resultado. 

 
II. Cada página da World Wide Web  possui um endereço 

exclusivo denominado Universal Page Locator (UPL). 
 

 
III. O ícone IMAGEM         existente na barra de ferramentas de 

navegação  do browser  Mozila Firefox permite ao usuário voltar 
para a página anteriormente visitada da web. 

 

IV. O programa padrão para leitura e envio de e-mail na 
distribuição Linux Ubuntu é o Evolution. 

 

V. Roteadores são equipamentos especializados que determinam 
por onde devem ser enviadas as informações que partem de 
um computador para outro na internet. 

São afirmativas verdadeiras:  

a) Apenas I, II e III. 
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b) Apenas I, IV e V. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas III, IV e V. 

e) Todas.   

 

QUESTÃO 26 
Avalie as afirmativas abaixo tendo em vista o aplicativo Calc do 
OpenOffice 3.2 em um sistema Linux Ubuntu 10.04, com a configuração 
padrão após a instalação e, a seguir, assinale a alternativa correta. 
 

I. O atalho Ctrl+Espaço (Barra de Espaço do teclado) marca a 
coluna atual da planilha. 

 
II. O atalho Shift+Espaço (Barra de Espaço do teclado) marca a 

linha atual da planilha. 
 

III. O atalho Ctrl++ (Tecla Control associada ao símbolo “+”) inclui 
uma nova linha, caso exista uma linha marcada, uma nova 
coluna caso exista uma coluna marcada, ou apresenta um 
diálogo para que o usuário escolha o que deseja fazer. 

 
IV. O atalho Ctrl+- (Tecla Control associada ao símbolo “-”) causa a 

exclusão de uma linha, caso exista uma linha já selecionada, ou 
a exclusão de uma coluna, caso já exista alguma coluna 
selecionada. Caso não haja seleção prévia de linha ou coluna, o 
sistema deverá apresentar um diálogo para receber a 
informação sobre o que o usuário deseja fazer. 

 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Somente I está errada. 

c) Somente II está errada. 

d) Somente III está errada. 

e) Somente IV está errada. 

 
QUESTÃO 27 
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Analise as afirmativas sobre o aplicativo Calc do OpenOffice 3.2 do Linux 
Ubuntu 10.04, considerando uma ou mais células previamente 
selecionadas, e marque a opção adequada. 
 

I. Pressionando a tecla Backspace, pode-se apagar 
automaticamente o conteúdo das células sem perguntar mais 
nada ao usuário, mantendo-se os atributos de formatação. 

 
II. Pressionando-se a tecla “Delete”, será apresentada uma caixa 

de diálogo que viabilizará a exclusão seletiva de um ou mais 
atributos das células. 

 
III. O atalho Shift-Delete apaga imediatamente a célula ou conjunto 

de células selecionadas, eliminando o conteúdo, porém 
mantendo os atributos destas células. 

 
IV. O atalho Ctrl-M apaga todos os atributos de formatação, 

mantendo os conteúdos e fórmulas das células. 
 
 
a) Todas as afirmativas estão erradas. 

b) Existe somente uma afirmativa correta. 

c) Existem somente duas afirmativas corretas. 

d) Existem somente três afirmativas corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
QUESTÃO 28 
Sobre a navegação com o teclado no OpenOffice 3.2 Writer no sistema 
Linux Ubuntu 10.04, pode-se afirmar que a movimentação do cursor a 
partir do teclado é uma alternativa ao posicionamento do cursor através 
do uso do mouse, sendo possível: 
 

I.  Mover o cursor para o início da próxima palavra utilizando o 
atalho Ctrl+→ (Control e seta para a direita), ou selecionar o 
texto a partir da posição do cursor até o início da próxima 
palavra com o atalho Shift+Ctrl+→ . 
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II. Mover o cursor para o início do texto utilizando o atalho 
Ctrl+Home, ou selecionar o texto entre a posição atual do 
cursor até o início do texto utilizando o atalho Shift+Ctrl+Home. 

 
III. Apagar o texto a partir da posição do cursor até o início da 

próxima palavra utilizando o atalho Ctrl+Delete. 
 

IV. Mover o cursor para o início do próximo parágrafo com o atalho 
Ctrl+↓ (Control e seta para baixo) ou selecionar o texto a partir 
da posição atual do cursor até o início do próximo parágrafo, 
utilizando o atalho Shift+Ctrl+↓. 

 

Das afirmativas acima, pode-se dizer que 

a) todas estão erradas. 

b) existe somente uma correta. 

c) existem somente duas corretas. 

d) existem somente três corretas. 

e) todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 29 
O uso de dispositivos periféricos no Linux Ubuntu 10.04 normalmente não 
requer interferência para configuração ou instalação. 
Na lista abaixo, são apresentados exemplos de dispositivos categorizados 
entre entrada, saída e entrada/saída. 
 

I. Entrada: mouse, teclado, joystick, leitor de blue-ray e scanner 
 

II. Saída: impressora, modem, projetor multimídia e caixa de som 
 

III. Entrada e saída (comunicação): placas de rede, interface 
bluetooth e placas de som 

 
IV. Entrada e saída (armazenamento): pendrive, disco rígido 

externo, gravadores de CD / DVD 
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Da lista de exemplos, é correto dizer que 

 

a) está errada apenas a afirmativa I. 

b) está errada apenas a afirmativa II. 

c) está errada apenas a afirmativa III. 

d) está errada apenas a afirmativa IV. 

e) todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

 

QUESTÃO 30 
Avalie as afirmativas abaixo sobre atividades que precisam ser realizadas 
com direitos de superusuário sobre o sistema operacional Linux Ubuntu 
10.04.  
 

I. Montar e desmontar partições pelo Nautilus 

II. Instalação de novos programas via o sistema Synaptic 

III. Atualização dos pacotes do sistema 

IV. Configurar o compartilhamento da área de trabalho Local 

 

Marque o item correto. 

a) Todas as afirmativas estão erradas. 

b) Existe somente uma afirmativa correta. 

c) Existem somente duas afirmativas corretas. 

d) Existem somente três afirmativas corretas. 

e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 31 
Não constitui causa de vacância do cargo público: 
 
a) Demissão 

b) Aposentadoria 

c) Promoção 

d) Aproveitamento 

e) Exoneração 

 
 
QUESTÃO 32 
Sobre a posse do servidor público, é correto afirmar: 
 
 
a) A posse independe de prévia inspeção médica oficial sendo 

empossado aquele que apresentar antes ou depois da posse a 
comprovação de aptidão física e mental para o exercício do cargo. 

  
b) Há posse em todos os casos de provimento de cargo público.  
 
c) Ocorrerá a posse no prazo de trinta dias contados a partir da 

publicação do ato de provimento. 
 
d) A posse se dá mediante a assinatura do respectivo termo, no qual 

deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os 
direitos inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser alterados 
unilateralmente, por qualquer das partes, na forma da lei. 

 
e) Não poderá se dar mediante procuração específica. 
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QUESTÃO 33 
Algumas são as penalidades passíveis de aplicação ao servidor público. É 
correto afirmar, entretanto, que, das hipóteses previstas abaixo, (NÃO)  
constitui penalidade a 
 
a) suspensão. 

b) exoneração. 

c) cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

d) destituição de cargo em comissão. 

e) advertência. 

 
QUESTÃO 34 
Segundo o que dispõe o texto da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, com relação à acumulação de cargos, empregos e 
funções públicas, é correta a afirmativa: 
 
a) Como regra geral, a acumulação é vedada, ressalvada a 

compatibilidade de horários e o fato de serem os cargos, empregos e 
funções passíveis de acumulação, segundo previsão constitucional. 

 
b) A vedação da acumulação somente se aplica se houver 

incompatibilidade de horários; ocorrendo compatibilidade a 
Administração Pública deve reorganizar os horários do servidor. 

 
c) A vedação de acumulação de cargos não abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público.  

d) A proibição de acumulação de cargos não se aplica a empregos e 
funções públicas. 

 
e) Como regra geral, é admitida a acumulação remunerada de cargos, 

empregos e funções públicas, desde que haja compatibilidade de 
horários entre eles. 
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QUESTÃO 35 
Uma vez detectada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, 
empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 da 
Lei nº 8.112/90 
 
a) aplicará a penalidade de demissão ao servidor, uma vez que a 

ilegalidade da acumulação de cargos públicos implica a perda de 
ambos e a instauração de ação penal em face do servidor. 

 
b) aplicará ao servidor a penalidade de suspensão por 90 dias, com 

perda de remuneração, para que o servidor possa avaliar a 
conveniência e oportunidade de permanecer no serviço público. 

 
c) notificará diretamente o servidor para que apresente opção no prazo 

de dez dias, prorrogáveis por mais dez dias, contados da data da 
ciência e, caso se verifique omissão do servidor, decidirá de plano 
sobre a eventual ilicitude da acumulação. 

 
d) poderá considerar legal a acumulação, notificando o servidor sobre 

essa sua decisão e determinando o arquivamento do processo, com o 
compromisso formal do servidor no sentido de que exerça com zelo e 
dedicação as atribuições de ambos os cargos, empregos e funções 
acumuladas. 

 
e) notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para 

apresentar opção, no prazo improrrogável de dez dias, contados da 
data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento 
sumário para a sua apuração e regularização imediata. 

 
 
QUESTÃO 36 
Com relação à penalidade de suspensão, é correto afirmar: 
 
a) A penalidade é adequada para infrações disciplinares punidas com 

advertência e também para as hipóteses que justifiquem a aplicação 
da penalidade de demissão, segundo o resultado do processo 
administrativo disciplinar. 

 
b) Será aplicada a suspensão em caso de reincidência das faltas punidas 

com advertência e de violação das demais proibições que não 
tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo 
exceder de 90 (noventa) dias. 
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c) A suspensão será aplicada mediante a instauração de sindicância na 
qual seja assegurada ao servidor a ampla defesa, não podendo 
exceder o prazo de 90 (noventa) dias. 

 
d) Sempre que for passível de aplicação, e pelo período que vier a ser 

fixada, a penalidade de suspensão se aplica sem prejuízo da 
remuneração devida ao servidor. 

 
e) A penalidade de suspensão pode ser aplicada, indistintamente, nos 

casos em que couber a aplicação de advertência ou de demissão, 
sendo necessário, nesse último caso, manifestação expressa e 
fundamentada da autoridade no sentido da conversão da penalidade. 

 
 
 
QUESTÃO 37 
Com relação aos atos de improbidade administrativa, o correto é que  
 
a) importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal 
cabível. 

 
b) importarão a perda do mandato, a suspensão do exercício do cargo 

público, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na 
forma e gradação previstas em lei, com prejuízo da ação penal 
cabível. 

 
c) importarão a perda dos direitos políticos, a suspensão da função 

pública, o ressarcimento dos bens e a indisponibilidade ao erário, na 
forma e gradação previstas na Constituição, com prejuízo da ação 
penal cabível. 

 
d) importarão a suspensão dos direitos constitucionais, a perda do cargo 

público, a indisponibilidade de todos os bens e o ressarcimento ao 
erário, segundo o que vier a ser apurado na ação penal cabível. 

 
e) importarão a suspensão dos direitos políticos, a suspensão do cargo, 

emprego ou função pública, a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, independentemente do que dispuser a lei, e 
sem prejuízo da ação penal cabível. 
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QUESTÃO 38 
Sobre a investidura em cargos, empregos e funções públicas, é correto  
dizer que 
 
a) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, com exclusão dos 
estrangeiros, sendo que somente a primeira investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, e 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração exclusivamente por servidor efetivo, 
cujo prazo de validade do concurso público será de dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 

 
b) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requisitos estabelecidos em lei, com exclusão dos 
estrangeiros, sendo que somente a primeira investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, e 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração exclusivamente por servidor efetivo, 
cujo prazo de validade do concurso público será de dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período. 

 
c) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 
sendo que as investiduras em cargo ou emprego público posteriores à 
primeira investidura independem de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, cabível o concurso de 
promoção interno, ressalvado-se que o prazo de validade do concurso 
público será de dois anos, prorrogável pelo menos uma vez, por igual 
período. 

 
d) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

e estrangeiros, sendo que as investiduras em cargo ou emprego 
público posteriores à primeira investidura independem de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, cabível o 
concurso de promoção interno, cujo prazo de validade do concurso 
público será de dois anos, prorrogável pelo menos uma vez, por igual 
período. 
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e) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei, sendo que a investidura em cargo ou 
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, também na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração, sendo certo, ainda, que o prazo de 
validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma 
vez, por igual período. 

 
 
 
 
QUESTÃO 39 
Segundo o que estabelece a Lei nº 8.112/90, (NÃO) é dever do servidor 
público: 
 
a) Observar as normas legais e regulamentares. 
 
b) Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 
 
c) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de 

que tiver ciência em razão do cargo. 
 
d) Guardar sigilo sobre assunto da repartição, ressalvados assuntos que 

já sejam de conhecimento público. 
 
e) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
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QUESTÃO 40 
Segundo o que dispõe a Lei nº 8.112/90, é proibido ao servidor 
 
a) ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que com prévia 

autorização do chefe imediato. 
 
b) opor resistência justificada ao andamento de documento e processo 

ou execução de serviço. 
 
c) participar de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 

 
 
d) exercer quaisquer outras atividades remuneradas fora do serviço 

público, ainda que eventualmente compatíveis com o exercício do 
cargo ou função e com o horário de trabalho. 

 
e) manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, 

cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil, 
ressalvados os aprovados previamente em concurso público de provas 
ou de provas e títulos. 




