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CONCURSO PARA TÉCNICO ADMINISTRATIVO / 2017 –
LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO

A mentira como matéria prima
Por Paulo José Cunha, em 17/03/2017, na edição 93
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É fácil perceber o desastre resultante da associação entre a incapacidade de
distinguir notícia falsa e a proliferação, em escala planetária, de noticiário
mentiroso, criado com a finalidade de alavancar o ganho pessoal dos donos de
sites por meio do reforço a convicções ideológicas e/ou religiosas
fundamentalistas.

06
07
08
09
10

Tal fato ocorre de forma vertiginosa e devastadora em toda parte onde chega sinal
de internet. A resultante desse coquetel é uma mistura de desinformação,
preconceito, intolerância, incompetência para a escolha consciente e incapacidade
de autodeterminação. Ou seja, o contrário das bases para o bom funcionamento do
sistema democrático.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pesquisa da Universidade de Stanford, realizada com 7.804 estudantes americanos
dos ensinos fundamental, médio e superior, concluiu que é “lamentável” a
capacidade dos jovens de processar corretamente informações divulgadas nas
redes sociais. Sam Wineburg, que conduziu o estudo, afirmou: “Muita gente
acredita que os jovens, bem ambientados nas mídias sociais, têm perspicácia para
compreender o que leem. Nosso trabalho mostra que o oposto disso é verdadeiro”.
Num dos testes, os estudantes deveriam analisar uma publicação com a foto de
uma flor supostamente modificada pela radiação da usina de Fukushima, atingida
pelo tsunami de 2011. A publicação não trazia fonte ou indício de que a foto havia
sido tirada perto da usina nem evidência de que a flor havia sido modificada pela
radiação. Ainda assim, 40% acreditaram na veracidade por achar que havia
informação suficiente para lhe dar crédito.
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Matéria do Washington Post revela que Paris Swade e Danny Gold, donos de um
site direitista radical de notícias falsas, orgulham-se – sim, orgulham-se!, sem
qualquer sinal de remorso – de praticar “imprensa marrom”. Até os nomes que os
dois usam são falsos. Para ganhar caminhões de dinheiro, precisam de um laptop e
de um sofá para escrever e acompanhar a viralização dos posts. Na última eleição,
todos os candidatos republicanos investiram grana preta no site deles. O exgarçom Paris Swade não diz quanto ganha. Mas, admite que teria de ralar cinco
anos pilotando uma bandeja para conseguir ganhar o que embolsou em apenas seis
meses afagando o ego da extrema-direita com notícias inventadas.

32 Onda de descrédito
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Em sua primeira “matéria”, inventou que, segundo uma fonte anônima, um
cientista da Coreia do Norte fugira do país com dados sobre experiências com
humanos. Na falta de uma imagem mais “real”, achou a foto de uma massa de
carne e postou: “Coreia do Norte: experimentos em humanos”. Em dez minutos,
ganhou U$120,00. Nunca mais parou de mentir. Nem de ganhar carradas de
dinheiro. Os dois não são religiosos, mas, como isso funciona, pedem que Deus
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39 abençoe Trump. E tome notícia falsa como: “Segredos que envolvem o
40 nascimento de Obama revelados. Cartas do pai dele revelam algo de sinistro!”
41
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O fenômeno é avassalador e se espalha sem qualquer controle ou contraponto.
Afinal, a internet é terra de ninguém. Não se sujeita a qualquer regulação. Antes
que os arautos da censura se apresentem, é bom deixar claro que é assim que deve
continuar!
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Com a onda de descrédito que assola a imprensa de mercado (por culpa dela
própria e pela falsa noção de que é possível substituir informação confiável
por memes irresponsáveis da internet), fica fácil concluir que a situação beira
perigosamente o abismo. Tanto o estudo de Stanford quanto a matéria
do Washington Post se referem ao público norte-americano. Mas, o Brasil poderia
ter sido o cenário, e o resultado seria o mesmo. Ou pior.

51 Se o leitor chegou até aqui, com certeza vai querer deste articulista alguma
52 sugestão de como se pode sair deste imbróglio. A resposta está na ponta da língua,
53 nem precisa esperar: não sei.
***
Paulo José Cunha é jornalista e professor.
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/mentira-como-materia-prima/ Acesso em 26.06.17

Todas as questões referem-se ao texto “A mentira como matéria prima”.
01. Indique a opção que melhor revela o tema
discutido no texto.
a) Reforço a convicções ideológicas e/ou religiosas
fundamentalistas.
b) A proliferação de noticiários mentirosos pela
internet.
c) Pesquisa da Universidade de Stanford.
d) Experimentos em humanos na Coreia do Norte.
e) Publicação com a foto de uma flor supostamente
modificada pela radiação.

02. Leia atentamente as assertivas que se referem a
argumentos utilizados pelo autor na defesa do tema
desenvolvido no texto.
I – Conclusão de Pesquisa da Universidade de
Stanford, realizada com 7.804 estudantes americanos
dos ensinos fundamental, médio e superior, revela
ser ‘lamentável’ a capacidade de correto
processamento, pelos jovens, de informações
divulgadas nas redes sociais.
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II – O pesquisador que conduziu a pesquisa da
Universidade de Standford, Sam Wineburg, afirmou
que muitas pessoas acreditam que os jovens, bem
ambientados nas mídias sociais, têm perspicácia para
compreender o que leem, embora o resultado dessa
pesquisa tenha demonstrado o oposto disso.
III – Matéria do Washington Post revela que Paris
Swade e Danny Gold, donos de um site direitista
radical de notícias falsas, orgulham-se de praticar
“imprensa marrom”.
IV – O ex-garçom Paris Swade, em sua primeira
“matéria”, inventou que, segundo uma fonte
anônima, um cientista da Coreia do Norte fugira do
país com dados sobre experiências com humanos; na
falta de uma imagem mais “real”, utilizou a foto de
uma massa de carne com o seguinte dizer: “Coreia
do Norte: experimentos em humanos”.
Assinale a opção adequada.
a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente I, III e IV estão corretas.
c) Somente II, III e IV estão corretas.
d) Somente II e IV estão corretas.
e) I, II, III e IV estão corretas.
2

AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO

03. Marque a opção que contém a correta relação entre
o termo retirado do texto e seu significado no contexto.
a) “proliferação”
“diminuição”.

(linha

02)

–

“contenção”;

b) “vertiginosa” (linha 06) – “vagarosa”; “morosa”.
c) “perspicácia” (linha 15) – “percepção para
entender as coisas”; “compreensão das coisas com
maior facilidade”.
d) “arautos” (linha 43) – “opositores”; “oponentes”.
e) “imbróglio” (linha 52) – “estado de calmaria”;
“estado de tranquilidade”.

c) 2/5 dos estudantes americanos pesquisados pela
Universidade de Stanford acreditaram na informação
veiculada no teste sobre a flor pretensamente
modificada pela radiação, por acharem que havia
dados suficientes para lhe dar crédito.
d) O ex-garçom Paris Swade – um dos donos de um
site radical de notícias falsas – menciona que o valor
adquirido por ele em dez minutos após publicar uma
notícia falsa sobre experimentos em humanos na
Coreia do Norte equivale a cinco anos de trabalho
como garçom.
e) A imprensa de mercado vem sofrendo uma onda
de descrédito única e exclusivamente porque há sites
que inventam informações falsas e as veiculam
como verdades absolutas, sem provocarem o
questionamento do público.

04. Leia as seguintes assertivas.
I – Pesquisa de Universidade de Standford, realizada
com 7804 estudantes americanos.

06. Após a releitura do quarto parágrafo (linha 2331), leia atentamente as assertivas.

II – O estudo conduzido por Sam Wineburg.

I – A expressão “os dois” (linhas 25-26) tem como
referentes os termos Paris Swade e Danny Gold.

III – O ganho pessoal dos donos de sites por meio do
reforço a convicções ideológicas e/ou religiosas
fundamentalistas.
Identifique a opção correta quanto à apresentação de
um motivo, de acordo com o texto, que estimula a
veiculação de notícias falsas na internet.

II – O sujeito de “precisam” (linha 26) é indeterminado.

III – O termo “deles” (linha 28) tem como referente a
expressão “todos os candidatos republicanos” (linha 28).
Marque a opção adequada.
a)

Somente I está correta.

a – Somente I está correta.

b)

Somente II está correta.

b – Somente I e II estão corretas.

c)

Somente III está correta.

c – Somente II está correta.

d)

Somente I e II estão corretas.

d – Somente III está correta.

e)

Somente I e III estão corretas.

e – Somente I e III estão corretas.

05. Assinale a opção que apresenta
convergente àquela expressa no texto.

ideia

a) É fácil distinguir o noticiário mentiroso, criado
com a finalidade de alavancar o ganho pessoal dos
donos de sites por meio do reforço a convicções
ideológicas e/ou religiosas fundamentalistas.
b) Segundo o estudo conduzido por Sam Wineburg,
da Universidade de Stanford, em um dos testes
realizados, os estudantes pesquisados deveriam
analisar uma publicação com a foto de uma flor que
sofrera modificação significativa pela radiação da
usina de Fukushima, atingida pelo tsunami de 2011.
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07. Indique a opção que melhor expressa o efeito de
sentido construído no fragmento a seguir, quando o
autor traz para seu texto citação direta, por meio do
recurso das aspas: “’Muita gente acredita que os
jovens, bem ambientados nas mídias sociais, têm
perspicácia para compreender o que leem. Nosso
trabalho mostra que o oposto disso é verdadeiro’”
(linhas 14-16).
a) Reiterar um posicionamento contrário ao do autor.
b) Destacar o posicionamento de um estudioso como
argumento de autoridade para reforçar o que o autor
defende.
c) Expressar ideias divergentes daquelas defendidas
pelo autor do texto.
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d) Ressaltar uma posição contrária àquela defendida
pelo autor.
e) Retificar a opinião expressa pelo autor do texto.

08. Aponte a figura de linguagem comum a ambas
as expressões sublinhadas a seguir: “Para ganhar
caminhões de dinheiro (...)” (linhas 26-27) e “Nem
de ganhar carradas de dinheiro” (linhas 37-38).
a) Antítese.
b) Hipérbole.

d) “Com a onda de descrédito que assola a imprensa
de mercado (por culpa dela própria e pela falsa
noção de que é possível substituir informação
confiável por memes irresponsáveis da internet), fica
fácil concluir que a situação beira perigosamente o
abismo.” (linhas 45-48)
e) “Com a onda de descrédito que assola a imprensa
de mercado (por culpa dela própria e pela falsa
noção de que é possível substituir informação
confiável por memes irresponsáveis da internet), fica
fácil concluir que a situação beira perigosamente o
abismo.” (linhas 45-48)

c) Eufemismo.
d) Personificação.
e) Paradoxo.

09. Identifique a opção que, de acordo com o
português padrão, apresenta o número total de
vocábulos que flexionam ao ser alterado o termo
“arautos” por “arauto” no seguinte período do texto:
“Antes que os arautos da censura se apresentem, é
bom deixar claro que é assim que deve continuar!”
(linhas 42-44). Deve ser considerado, na contagem,
o termo “arauto”.

11. Indique a opção que apresenta uma expressão
com a mesma função sintática desempenhada por
“pelo tsunami de 2011” (linha 19).
a) “por meio do reforço a convicções ideológicas
e/ou religiosas fundamentalistas” (linhas 04-05)
b) “de forma vertiginosa e devastadora” (linha 06)
c) “para o bom funcionamento
democrático” (linhas 09-10)

do

sistema

d) “pela radiação” (linhas 20-21)
e) “por culpa dela própria” (linhas 45-46)

a) Um.
b) Dois.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.

10. Marque a opção na qual o termo “que” destacado
pertence à mesma classe gramatical que o marcado
no período a seguir: “Até os nomes que os dois
usam são falsos” (linhas 25-26).
a) “Ainda assim, 40% acreditaram na veracidade por
achar que havia informação suficiente para lhe dar
crédito.” (linhas 21-22)
b) “Em sua primeira ‘matéria’, inventou que,
segundo uma fonte anônima, um cientista da Coreia
do Norte fugira do país com dados sobre
experiências com humanos.” (linhas 33-35)
c) “Os dois não são religiosos, mas, como isso
funciona, pedem que Deus abençoe Trump.” (linhas
38-39)
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12. Assinale a opção em que a parte sublinhada
NÃO é sujeito do verbo em negrito.
a) “Tal fato ocorre de forma vertiginosa e
devastadora em toda parte onde chega sinal de
internet” (linhas 06-07)
b) “’Muita gente acredita que os jovens, bem
ambientados nas mídias sociais, têm perspicácia
para compreender o que leem. Nosso trabalho mostra
que o oposto disso é verdadeiro.’” (linhas 14-16)
c) “A publicação não trazia fonte ou indício de que a
foto havia sido tirada perto da usina nem evidência
de que a flor havia sido modificada pela radiação.”
(linhas 19-21)
d) “Num dos testes, os estudantes deveriam analisar
uma publicação com a foto de uma flor supostamente
modificada pela radiação da usina de Fukushima,
atingida pelo tsunami de 2011.” (linhas 17-19)
e) “Ainda assim, 40% acreditaram na veracidade por
achar que havia informação suficiente para lhe dar
crédito.” (linhas 21-22)
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13. Aponte a opção em que a oração sublinhada tem
valor de substantivo.

“Paris Swade e Danny Gold, donos de um site
direitista radical de notícias falsas” (linhas 23-24).

a) “Os dois não são religiosos, mas, como isso
funciona, pedem que Deus abençoe Trump.” (linhas
38-39)

II – A oração destacada no período que segue – “Os
dois não são religiosos, mas, como isso funciona,
pedem que Deus abençoe Trump” (linhas 38-39) –
expressa ideia de causa em relação à oração seguinte.

b) “Pesquisa da Universidade de Stanford, realizada
com 7.804 estudantes americanos dos ensinos
fundamental, médio e superior, concluiu que é
‘lamentável’ a capacidade dos jovens de processar
corretamente informações divulgadas nas redes
sociais.” (linhas 11-14)
c) “Sam Wineburg, que conduziu o estudo, afirmou
(...)” (linha 14)

III – O período “Mas, o Brasil poderia ter sido o
cenário e o resultado seria o mesmo” (linhas 49-50)
estabelece ideia de oposição em relação à ideia
expressa no período anterior.
Marque a opção correta.
a) Somente I está correta.

d) “‘Muita gente acredita que os jovens, bem
ambientados nas mídias sociais, têm perspicácia para
compreender o que leem. Nosso trabalho mostra que
o oposto disso é verdadeiro’.” (linhas 14-16)

b) Somente I e II estão corretas.

e) “Num dos testes, os estudantes deveriam analisar
uma publicação com a foto de uma flor supostamente
modificada pela radiação da usina de Fukushima,
atingida pelo tsunami de 2011.” (linhas 17-19)

e) I, II e III estão corretas.

14. Observe os períodos a seguir.
I – “Para ganhar caminhões de dinheiro, precisam de
um laptop e de um sofá para escrever e acompanhar
a viralização dos posts.” (linhas 26-27)
II – “Se o leitor chegou até aqui, com certeza vai
querer deste articulista alguma sugestão de como se
pode sair deste imbróglio.” (linhas 51-52)
Indique a opção em que é revelada a ideia expressa
pela oração sublinhada em cada item em relação à
oração sucessora.
a) Finalidade – Condição
b) Finalidade – Concessão
c) Causa – Condição
d) Finalidade – Causa
e) Causa – Consequência

c) Somente I e III estão corretas.
d) Somente II e III estão corretas.

PROVA DE MATEMÁTICA
16) Uma conta bancária especial permite que seus
clientes retirem, dentro de um limite estabelecido,
uma quantia superior ao que o cliente tem
depositado em sua conta. O Sr. Ruiz precisou usar o
limite de sua conta para pagar suas dívidas. Analise
cada linha do extrato bancário a seguir:
Data

Histórico

Saldo (R$)

30/06

Saldo anterior

245,50

02/07

Retirada de R$ 180,00

(A)

04/07

Depósito de R$ 50,00

(B)

07/07

Retirada de R$ 190,60

(C)

08/07

Depósito de R$ 30,00

(D)

As letras (A), (B), (C) e (D) representam os saldos
em sua respectiva data. Assim, os saldos em 02/07,
04/07, 07/07 e 08/07 são, respectivamente:
a) R$ 65,00; R$ 115,00; - R$ 75,00; - R$ 45,00
b) R$ 65,50; R$ 115,50; R$ 75,10; R$ 105,10

15. Observe as assertivas que seguem.

c) R$ 425,50; R$ 375,50; R$ 566,10; R$ 536,10

I – Na oração “Na última eleição, todos os
candidatos republicanos investiram grana preta no
site deles” (linhas 27-28), o termo “deles” se refere a

d) R$ 425,50; R$ 475,50; R$ 666,10; R$ 696,10
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e) R$ 65,50; R$ 115,50; - R$ 75,10; - R$ 45,10.
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17) O Sr. Ramos adquiriu um veículo de passeio e
obteve as seguintes informações sobre o consumo de
combustível: consumo médio urbano de 12,5 km/l e
consumo médio na estrada de 16 km/l. Em uma
viagem, Ramos percorreu com seu carro 42,5 km na
cidade e 232 km na estrada. Qual foi a despesa com
combustível se o preço do litro foi de R$3,80?

c) R$ 18,60
d) R$ 16,20
e) R$ 21,25

c) R$ 68,02

20) Para atender a uma demanda de impressão de
800 livros, a gráfica da FURG utilizou 4 máquinas
de mesmo rendimento, que realizaram a impressão
em 6 horas e 40 minutos. Quanto tempo será
necessário para que 3 dessas máquinas imprimam
900 livros como esses?

d) R$ 108,30

a) 8 horas

a) R$ 83,45
b) R$ 65,19

b) 5 horas e 40 minutos

e) R$ 73,20

c) 10 horas
d) 6 horas
18) Seja a tabela 1 dos estudantes que estão
matriculados na FURG em cada nível de ensino de
graduação.

e) 9 horas

Tabela 1 - Estudantes matriculados na FURG por
nível de graduação

21) O número de técnicos administrativos em
educação em uma universidade passou de 760 para
874 em um ano. Qual foi o percentual de aumento?

Nível de ensino
Bacharelado
Licenciatura
Tecnólogo
Total

Número de estudantes
3.x
x + 850
x - 350
10240

Com base na tabela 1, podemos afirmar que a
quantidade de estudantes matriculados nos cursos de
bacharelado,
licenciatura
e
tecnólogo
são,
respectivamente:
a) 6144, 2898 e 1688
b) 5850, 2800 e 1590
c) 6438, 2996 e 1786
d) 5970, 2740 e 1530
e) 5700, 3000 e 1540

19) Em uma livraria, a soma dos preços de quatro
cadernos iguais e um estojo escolar é R$ 46,50. O
preço do caderno é R$ 4,00 mais barato que o estojo
escolar. Quanto custam juntos um caderno e um
estojo escolar?

a) 15%
b) 14%
c) 114%
d) 115%
e) 1,15%

22) O Sr. Rocha comprou uma televisão, cujo preço
à vista é R$ 1500,00, pagando 40% de entrada e o
restante após 1 mês, em uma única parcela de R$
972,00. Qual a taxa de juros simples mensal cobrada
pela loja?
a) 7,2% a.m.
b) 4,8% a.m.
c) 12% a.m.
d) 8% a.m.
e) 40% a.m.

a) R$ 20,20
b) R$ 21,00
FURG – CONCURSO PÚBLICO 2017
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23) A FURG montou uma equipe de futebol de salão
para competir em um campeonato entre as
universidades federais. No quadro a seguir, estão as
idades dos jogadores convocados.
Quadro - Idade dos jogadores convocados

25) A Prefeitura Universitária (PU) deseja ampliar
um estacionamento retangular que tem 25 metros de
comprimento e 15 metros de largura, aumentando a
área do estacionamento para 759 m2, com o
acréscimo de duas faixas laterais de mesma largura,
como no desenho a seguir:

21 20 23 17 23 18 19 19 22 19 19
A média, a mediana e a moda das idades dos
jogadores são, respectivamente:
a) 20, 19 e 19
b) 19, 20 e 19
c) 20, 18 e 23
d) 19, 18 e 19
e) 20, 18 e 19

24) Veja a tabela 2 a seguir:
Tabela 2 - População Brasileira por Região - Censo
2010
Região
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Fonte: IBGE

População (em milhões)
15,9
53,1
80,4
27,4
14,1

Considere as seguintes afirmações referentes à tabela 2.

Qual deve ser a medida da largura da faixa a ser
acrescida?
a) 10 m
b) 6 m
c) 7 m
d) 9 m
e) 8 m
PROVA DE INFORMÁTICA
26) A principal funcionalidade de um firewall pessoal
é:

I) A região mais populosa é a região Sudeste.
II) A população da região Sudeste corresponde a
mais de 50% da população brasileira.

a) remover vírus do computador.
b) evitar acessos não autorizados vindos da Internet.

III) A população do Brasil em 2010 é de 160,9
milhões de habitantes.

c) compactar arquivos.

IV) A população da região Nordeste corresponde a
27,8% da população brasileira.

d) acelerar downloads.

Estão corretas:

e) otimizar o processo de boot do sistema operacional.

a) I e IV
b) I, II e IV
c) I, II, III e IV

27) Assinale a alternativa que contém as afirmações
verdadeiras.

d) Somente a I

I. DDoS é um tipo de vírus.

e) Somente a III

FURG – CONCURSO PÚBLICO 2017

II. O envio não solicitado de e-mails é chamado de
spam.
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III. Um vírus é um programa malicioso que se propaga
inserindo cópias de si mesmo em outros programas.

e) O Linux possui interface gráfica.

IV. Um worm é capaz
automaticamente pela rede.

31) O software recomendado para abrir um arquivo
com extensão ods é o:

de

se

propagar

a) Apenas I e III

a) LibreOffice Calc.

b) Apenas I e IV

b) LibreOffice Excel.

c) Apenas II e III

c) LibreOffice Word.

d) Apenas I, II e IV
e) Apenas II, III e IV

28) Periféricos podem ser classificados como sendo
dispositivos somente de entrada, somente de saída,
ou de entrada e saída. Assinale a alternativa que
contém a classificação adequada do mouse, do
teclado e da impressora, respectivamente.
a) entrada, entrada, saída
b) entrada e saída, entrada, entrada
c) saída, entrada, entrada e saída

d) LibreOffice Plan.
e) LibreOffice Writer.

32) O LibreOffice Writer é um
recomendado, principalmente, para criar:

software

a) desenhos vetoriais.
b) planilhas eletrônicas.
c) apresentações multimídia.
d) documentos de texto.
e) mapas.

d) saída, saída, entrada
e) entrada, entrada e saída, entrada

33) Assinale a alternativa que contém um software
indicado para a criação de apresentações multimídia.

29) A técnica que cria cópias de segurança dos
arquivos de um computador é chamada de:

a) LibreOffice Presenter

a) prompt.

c) LibreOffice Imagine

b) proxy.

d) LibreOffice Impress

c) backup.

e) LibreOffice Power Point

b) LibreOffice Multimidia

d) pop-up.
e) cache.

30) Assinale a alternativa correta.

34) O software malicioso capaz de capturar e
armazenar as teclas digitadas por um usuário no
computador é chamado de:

a) O Linux é uma versão gratuita do Windows.

a) backdoor.

b) O Windows é um exemplo de Software Livre.

b) keylogger.

c) O Linux é imune à mensagens de spam.

c) bot.

d) Todos os softwares feitos para Windows podem
ser instalados nativamente no Linux e vice-versa.

d) adware.
e) screenlogger.
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35) O nome da técnica que “embaralha” o conteúdo
de mensagens de forma a garantir confidencialidade
é conhecida como:

d) É permitida a acumulação remunerada de um cargo
público de professor com outro cargo público técnico
ou científico, quando houver compatibilidade de
horários.

a) senha.

e) Ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional investido no mandato de
Prefeito, havendo compatibilidade de horários, perceberá
as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

b) função de dispersão.
c) criptografia.
d) assinatura digital.
e) ocultação.

PROVA DE LEGISLAÇÃO
36) Considerando os direitos e deveres individuais e
coletivos dispostos na Constituição Federal, assinale a
alternativa correta:
a) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
incluindo a de caráter paramilitar.
b) A crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de lei
considerará entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que,
podendo evitá-los, se omitirem.
c) Poderá ser concedida extradição de estrangeiro em
caso de crime hediondo ou político.
d) Os tratados e convenções internacionais sobre
direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa
do Congresso Nacional, em dois turnos, por três
quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes à Lei Complementar.
e) As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm eficácia contida.

38) Quanto à educação, nos termos da Constituição
Federal, assinale a alternativa correta:
a) As universidades podem admitir professores,
técnicos e cientistas estrangeiros.
b) O ensino religioso, de matrícula facultativa ou
obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais
das escolas públicas de ensino fundamental.
c) Os Municípios atuarão prioritariamente nos ensino
fundamental e médio.
d) Recursos públicos poderão ser destinados a escolas
confessionais que comprovem finalidade lucrativa,
desde que apliquem seus excedentes financeiros em
educação.
e) O não oferecimento do ensino obrigatório pelo
Poder Público, ou sua oferta regular, não importa
responsabilidade da autoridade competente.

39) Segundo a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
é correto afirmar que:
a) Remoção é o deslocamento de cargo de provimento
efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de
pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.
b) A redistribuição prescindirá do interesse da
administração.

37) Quanto à Administração Pública, nos termos da
Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta:
a) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público.
b) É permitida a acumulação remunerada de dois
cargos públicos de professor, quando houver
compatibilidade de horários.
c) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia
e autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à
lei complementar, neste último caso, definir as áreas de
atuação.
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c) Poderá ocorrer remoção por motivo de saúde do
servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que
viva às suas expensas e conste do seu assentamento
funcional, sendo dispensável a comprovação por junta
médica oficial.
d) A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento
de lotação e da força de trabalho às necessidades dos
serviços, inclusive nos casos de reorganização,
extinção ou criação de órgão ou entidade.
e) Redistribuição é o deslocamento do servidor, a
pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com
ou sem mudança de sede.
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40) Quanto aos crimes contra a Administração Pública,
é correto dizer que:
a) O crime de peculato consiste em exigir, para si ou para
outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.
b) Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato
de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de
lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal,
caracteriza o crime de condescendência criminosa.
c) Exigir tributo ou contribuição social que sabe ou
deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não
autoriza, caracteriza o crime de excesso de exação.
d) Concussão é o crime cometido pelo funcionário
público quando este se apropria de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de
que tem a posse em razão do cargo, ou desvia-lo, em
proveito próprio ou alheio.
e) O funcionário público que revela fato de que tem
ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilita-lhe a revelação, comete o crime de
violência arbitrária.

41) A respeito do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
assinale a alternativa incorreta:
a) Constitui uma regra deontológica a assertiva de que
toda ausência injustificada do servidor de seu local de
trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o
que quase sempre conduz à desordem nas relações
humanas.
b) Jamais retardar qualquer prestação de contas é um
dos deveres fundamentais do servidor público.
c) o servidor público deve condescender a todas as
pressões de superiores hierárquicos, de contratantes,
interessados e outros que visem obter quaisquer favores,
benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações
imorais, ilegais ou aéticas, e denunciá-las;
d) É vedado ao servidor público deixar de utilizar os
avanços técnicos e científicos a seu alcance ou do seu
conhecimento para atendimento do seu mister.
e) Para fins de apuração do comprometimento ético,
entende-se por servidor público todo aquele que, por
força de lei, contrato ou de qualquer outro ato jurídico,
preste serviços de natureza permanente, temporária ou
excepcional, ainda que sem retribuição financeira,
desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer
órgão do poder estatal, como as autarquias, as
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fundações públicas, as entidades paraestatais, as
empresas públicas e as sociedades de economia mista,
ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do
Estado.

42) Segundo a Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992,
assinale a alternativa incorreta:
a) Receber vantagem econômica de qualquer natureza,
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado
constitui ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito.
b) Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá à autoridade responsável pelo inquérito
representar
ao
Ministério
Público
para
a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
c) Constitui ato de improbidade administrativa que causa
lesão ao erário receber, para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
porcentagem, gratificação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições
do agente público.
d) Nos termos da lei, os atos de improbidade
administrativa são aqueles praticados apenas por
servidores públicos, estáveis ou não, contra a
administração direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de
empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com mais de cinquenta por
cento do patrimônio ou da receita anual.
e) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro,
dar-se-á o integral ressarcimento do dano.

43) Sobre o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, assinale a alternativa
correta:
a) A Administração não tem o dever de anular seus
próprios atos, ainda que eivados de vício de legalidade.
b) O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para
os destinatários decai em quinze anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
c) Não é cabido recurso das decisões administrativas.
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d) Os atos administrativos prescindem de motivação
quando decorrem de reexame de ofício.

informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação.

e) As organizações e associações representativas têm
legitimidade para interpor recurso administrativo no
tocante a direitos e interesses coletivos.

b) O prazo máximo de restrição de acesso à
informação classificada como ultrassecreta é de 50
(cinquenta) anos.

44) Segundo a lei 8.666, de 21 de julho de 1993,
assinale a alternativa correta:
a) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
b) Concurso é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os
requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital
para execução de seu objeto.
c) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
d) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição
de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme
critérios constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e
cinco) dias.
e) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de
bens imóveis a quem oferecer o maior lance, igual ou
superior ao valor da avaliação.

45) Sobre o acesso à informação, no âmbito da lei n.
12.527, de 18 de novembro de 2011, assinale a
alternativa incorreta:
a) Cabe aos órgãos e entidades do poder público,
observadas as normas e procedimentos específicos
aplicáveis, assegurar a gestão transparente da
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c) É dever dos órgãos e entidades públicas promover,
independentemente de requerimentos, a divulgação em
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
d) O serviço de busca e fornecimento da informação é
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de
documentos pelo órgão ou entidade pública
consultada, situação em que poderá ser cobrado
exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento do
custo dos serviços e dos materiais utilizados.
e) Quando se tratar de acesso à informação contida em
documento cuja manipulação possa prejudicar sua
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia,
com certificação de que esta confere com o original.

46) A respeito da lei n. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, assinale a alternativa incorreta:
a) O ensino será ministrado com base, dentre outros, no
princípio da consideração com a diversidade étnicoracial.
b) Os diplomas de graduação expedidos por
universidades estrangeiras serão revalidados por
universidades públicas ou particulares que tenham
curso do mesmo nível e área ou equivalente,
respeitando-se os acordos internacionais de
reciprocidade ou equiparação.
c) O acesso à educação básica obrigatória é direito
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de
cidadãos, associação comunitária, organização sindical,
entidade de classe ou outra legalmente constituída e,
ainda, o Ministério Público, acionar o poder público
para exigi-lo.
d) Comprovada a negligência da autoridade
competente para garantir o oferecimento do ensino
obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de
responsabilidade.
e) Na educação superior, o ano letivo regular,
independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos
dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando houver.
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47) A respeito do Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (SINAES), assinale a alternativa
correta:

49) Assinale a opção correta em relação ao que está
previsto no Estatuto da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG.

a) A avaliação das instituições de educação superior
resultará na aplicação de conceitos, ordenados em uma
escala com 10 (dez) níveis, a cada uma das dimensões
e ao conjunto das dimensões avaliadas.

a) O Vice-Reitor será o substituto natural do Reitor em
suas faltas e impedimentos, sendo, por sua vez,
substituído, também em caso de faltas ou impedimentos,
pelo membro do Conselho Universitário mais antigo no
magistério da Universidade.

b) O chefe de departamento é o responsável pela
inscrição junto ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP - de
todos os alunos habilitados à participação no ENADE.
c) A periodicidade máxima de aplicação do ENADE
aos estudantes de cada curso de graduação será
quinquenal.
d) Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada
a identificação nominal do resultado individual obtido
pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente
fornecido em documento específico, emitido pelo
INEP.
e) Ao Ministério da Educação é vedado conceder bolsa
de estudos aos estudantes de melhor desempenho no
ENADE.
48) Sobre a Lei n. 13.185, de 6 de novembro de 2015,
assinale a alternativa incorreta:

b) O Conselho Universitário é o órgão superior
deliberativo
da
Universidade
em
matéria
administrativa, didático-científica, tecnológica e
cultural, visando assegurar o pleno funcionamento e
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão.
c) Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração é o órgão máximo deliberativo da
Universidade.
d) Todo docente, discente ou servidor técnicoadministrativo em educação, com exceção do Reitor e
do Vice-Reitor, poderá ser simultaneamente membro
do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Administração.
e) A pesquisa é atividade acadêmica com a finalidade de
promover uma relação transformadora entre universidade
e sociedade, por meio de metodologias participativas.

a) Há intimidação sistemática na rede mundial de
computadores (cyberbullying), quando se usarem os
instrumentos que lhe são próprios para depreciar,
incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais
com o intuito de criar meios de constrangimento
psicossocial.

50) Nos termos do Regimento Geral da Universidade
Federal do Rio Grande – FURG, é correto afirmar que:

b) É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e
das agremiações recreativas assegurar medidas de
conscientização, prevenção, diagnose e combate à
violência e à intimidação sistemática (bullying).

b) O regime de trabalho do pessoal técnicoadministrativo em educação da Universidade será de
trinta, salvo nos casos previstos em lei.

c) A intimidação sistemática (bullying) poderá ser
caracterizada na forma de grafites depreciativos e
expressões preconceituosas.
d) Um dos objetivos do Programa de Combate à
Intimidação Sistemática é evitar, tanto quanto possível,
a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e
instrumentos alternativos que promovam a efetiva
responsabilização e a mudança de comportamento
hostil.
e) A intimidação sistemática (bullying) poderá ocorrer
ainda que de forma não intencional.

a) As normas de concurso público para admissão do
pessoal técnico-administrativo em educação serão
definidas pelas Unidades Educacionais.

c) A Unidade Acadêmica é a menor fração da estrutura
universitária para todos os efeitos de organização
administrativa e didático-científica e de distribuição de
pessoal, de âmbito e alcance acadêmico (ensino,
pesquisa e extensão), didático-pedagógico (planejamento
e execução curricular) e administrativo (gestão e
organização de materiais, patrimônio e pessoal).
d) O regime de trabalho do pessoal docente integrante do
quadro permanente da Universidade será de dedicação
parcial. Em casos especiais, devidamente justificados,
com aprovação do COEPEA, poderão ser admitidos
professores em regime de dedicação exclusiva.
e) A aquisição e a alienação de imóveis prescindem da
aprovação do CONSUN.
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