
prova objetiva

Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fiscal um cartão de respostas da 
prova objetiva e este caderno de questões que contém 
50 (cinquenta) questões objetivas.

2. É sua responsabilidade verificar se o nome do cargo 
informado neste caderno de questões corresponde ao 
nome do cargo informado em seu cartão de respostas.

3. Você dispõe de 4 (quatro) horas para realizar a prova, 
incluindo o preenchimento do cartão de respostas. 

4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, 
o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter 
definitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de sala o 
material de prova.

5. Por questão de segurança do presente Concurso 
Público, NÃO será permitido ao candidato levar o caderno 
de questões das Provas.

6. Será terminantemente vedado ao candidato copiar suas 
respostas, em qualquer fase do Concurso Público. Ao 
terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, 
ao fiscal de sala, o material de prova.

7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala 
de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a 
aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.

8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o 
fiscal.

9. Só será permitido ao candidato utilizar caneta esferográfica, 
de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

Somente após autorização para o início da prova:

1. Verifique, neste caderno de questões, se a numeração 
das questões e a paginação estão corretas.

2. Verifique, no cartão de respostas, se existem espaços 
suficientes para a marcação das respostas de todas as 
questões objetivas existentes neste caderno de questões. 

3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no 
espaço reservado no seu cartão de respostas.

"Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir." Rubem Alves.
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LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA E CONSIDERE O TEXTO 1 PARA RESPONDER 

ÀS QUESTÕES 1 A 10.
TEXTO 1

Por meio de muita luta e movimentação, pessoas negras 
estão ocupando, cada vez mais, espaços que antes lhes 

eram negados. (Foto: Ana Marina Coutinho/Coordcom/UFRJ)

O ano de 2022 será marcado por grandes deci-
sões no Brasil. Além de ser ano eleitoral, em que se-
rão decididos os ocupantes dos cargos de presiden-
te, governador, senador, deputados federais e es-
taduais, há a previsão de revisão da Lei 12.711/12, 
conhecida como Lei de Cotas.

Essa regulação prevê a reserva de vagas nas 
universidades federais e instituições federais de 
ensino técnico de nível médio para alguns grupos 
socialmente minorizados. Ela é, por definição, uma 
ação afirmativa − estabelecida dentro de uma políti-
ca pública. As políticas públicas, que têm como ob-
jetivo solucionar alguma questão da sociedade, são 
processos desenvolvidos pelo Estado.

Há quem pense que, para defender a ideia de 
igualdade, deve posicionar-se contra as ações afir-
mativas. Porém, antes de tudo, é preciso entender o 
que é igualdade. Existem dois tipos de igualdade: a 
formal e a material. A formal é ligada ao sentido de 
tratar todos de maneira igual, como se não houves-
se diferença entre os cidadãos. Já a material vai em 
direção a tratar todos de forma igual, mas de acordo 
com suas essenciais desigualdades. Sendo assim, 
possibilitar ações afirmativas e políticas públicas que 
respeitem as diferenças em uma sociedade cheia de 
abismos sociais, como a brasileira, é uma forma de 
garantir a igualdade material entre os indivíduos.

A Constituição Federal de 1988 assegura, em 
vários artigos, o respeito às diferenças. O artigo 3º 
define “construir uma sociedade livre, justa e soli-
dária” e “erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais” como 
objetivos fundamentais do Brasil. Da mesma forma, 
o artigo 37, em seu inciso VIII, garante a reserva de 
percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas com deficiência. Esses artigos são alguns 
dos que embasam o combate à crença de que as 
ações afirmativas são inconstitucionais, ilegais e 
desfavorecem a igualdade, entre tantas outras falas 
que tentam deslegitimá-las.

As ações afirmativas são frutos de um longo ca-
minho trilhado pelos movimentos sociais para a ga-
rantia de direitos civis básicos. Dyego de Oliveira Ar-
ruda, professor do curso de mestrado em Relações 
Étnico-Raciais (PPRER) do Cefet-RJ e dos cursos 
de mestrado e doutorado em Políticas Públicas, 
Estratégias e Desenvolvimento (PPED) da UFRJ, 
afirma que essas ações decorrem de um movimen-
to histórico de luta e reivindicação dos movimentos 
sociais negros, o que deve ser marcado a todo mo-
mento nas falas sobre o assunto.

“Elas são direitos historicamente conquistados. 
Isso é importante demarcar. Não são dádivas, não 
surgiram ao acaso”, completa ele.

Sobre a longa trajetória que tornou possível a 
implementação da Lei de Cotas, é importante res-
saltar que o Estado não é nem deve ser o único res-
ponsável pela implementação de políticas públicas 
e que o movimento negro sempre esteve presente 
nas atividades e lutas para que esta e outras ações 
afirmativas fossem aprovadas. Grupos de interesse 
e/ou movimentos sociais são outros segmentos que 
se envolvem em suas formulações, por exemplo, 
por meio de pressões realizadas para que certos 
temas − como geração de emprego e renda − en-
trem na agenda pública. Denise Góes, coordenado-
ra da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ, afirma: 
“É preciso que a gente pontue essas questões para 
que não haja deturpações ao acreditar-se que existe 
um privilégio negro. Houve luta do movimento negro 
brasileiro”.

E a Lei em si, como funciona? Ela estabelece que 
50% das vagas nas universidades federais por curso 
e turno sejam reservadas para estudantes que te-
nham cursado o ensino médio integralmente em es-
colas públicas. Dessas vagas, 50% são reservadas 
a estudantes oriundos de famílias com renda igual 
ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Dentro 
dessas vagas, encontra-se a reserva para pretos, 
pardos e indígenas e pessoas com deficiência, de 
acordo com a proporção da população em que este-
ja instalada a instituição.

O que muitos ainda não sabem é que na Lei 
12.711/12 as cotas são sociorraciais, já que o primei-
ro recorte é feito para os candidatos que tenham es-
tudado em escolas públicas. “Uma primeira questão 
que a gente precisa compreender é que a Lei 12.711 
é uma lei de cotas sociorraciais. Eu acho que isso 
é importante a gente ponderar, porque a dimensão 
racial entra na implementação da legislação como 
uma subcota. O primeiro recorte para reserva de 
vagas é o recorte de escola pública. Então primeiro 
reservam-se vagas para egressos de escola pública. 
Na sequência, vem o recorte de renda e aí sim entra 
a dimensão racial”, explica Dyego. Sendo assim, as 
cotas sociais já existem.

Com tantas incertezas no meio político, é urgente 
que o debate sobre as ações afirmativas se amplie 
cada vez mais.

SILVA, Vanessa; FIGUEIREDO, Eliabe. A Lei de Cotas nas 
universidades federais do Brasil e sua primeira década. In: 

Conexão UFRJ. 25 mar 2022. 

(Disponível em <https://conexao.ufrj.br>.  
Acesso em 10 abr 2022. Adaptado.)
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1. Pode-se afirmar que o objetivo central do TEXTO 1 é:
A) Repreender os críticos ao sistema de ações 

afirmativas, que permite o acesso de mais 
estratos sociorraciais brasileiros à graduação.

B) Estabelecer um panorama geral sobre as 
ações afirmativas organizadas em torno da Lei 
de Cotas, que completa dez anos.

C) Clamar por ampliação do debate sobre ações 
afirmativas no Brasil, discussão ainda incipien-
te em território nacional.

D) Elucidar que há dois tipos de igualdade que o 
Brasil precisa desenvolver: a formal e a informal.

E) Estigmatizar os alunos que ingressam pelo 
sistema de ações afirmativas, originalmente 
formatado pela Lei de Cotas, ainda que outras 
instituições já tivessem institucionalizado o 
programa de ações afirmativas no país.

2. No decorrer do TEXTO 1, há um duo central de 
estratégias textuais para consolidação de seu 
objetivo principal. Marque a alternativa que apre-
senta essas estratégias.
A) Diálogo implícito com o leitor e uso de marca-

dores do discurso.
B) Comparações sistematizadas e polarização 

intratextual.
C) Uso de frases diretas e utilização expressiva 

de figuras de linguagens ocultas.
D) Citação de dispositivos legais e uso de depoi-

mentos.
E) Ideação consolidada em dados e uso de pri-

meira pessoa.

3. Quanto ao gênero textual, o TEXTO 1 pode ser 
classificado como:
A) reportagem.
B) notícia.
C) conto.
D) carta.
E) crônica.

4. Na frase “O ano de 2022 será marcado por gran-
des decisões no Brasil” (1º parágrafo), tem-se 
agente da passiva. Assinale a opção que apre-
senta uma possibilidade de reescrita correta da 
frase, quanto à norma culta da Língua Portugue-
sa, sem agente da passiva.
A) Será marcado, por grandes decisões no Bra-

sil, o ano de 2022.
B) No Brasil, o ano de 2022 será marcado por 

grandes decisões.
C) Por grandes decisões, no Brasil, o ano de 

2022 será marcado.
D) Grandes decisões marcarão o ano de 2022 no 

Brasil.
E) O ano de 2022, no Brasil, será marcado por 

grandes decisões.

5. Sobre o 2º parágrafo do TEXTO 1, é INCORRETO 
afirmar, segundo a norma culta da Língua Portu-
guesa, que:
A) há ocorrência de agente da passiva.
B) as expressões verbais estão empregadas no 

modo indicativo.
C) o termo “essa” deveria ser substituído por 

“esta”.
D) as vírgulas utilizadas na última frase isolam 

aposto.
E) há uso de pronomes indefinidos.

6. No trecho “Porém, antes de tudo, é preciso enten-
der o que é igualdade” (3º parágrafo), o termo 
sublinhado estabelece sentido de:
A) gradação.
B) antecipação.
C) retificação.
D) explicação.
E) contraposição.

7. Em “Existem dois tipos de igualdade: a formal e a 
material” (3º parágrafo), há uso de dois-pontos para:
A) iniciar uma enumeração.
B) introduzir uma explicação.
C) citar a fala de alguém.
D) antecipar uma elucidação.
E) justapor alguns elementos textuais.

8. “A Constituição Federal de 1988 assegura, em 
vários artigos, o respeito às diferenças” (4º pará-
grafo). Assim como na frase, todas as sentenças 
abaixo registram ocorrência(s) e/ou ausência(s) 
correta(s) quanto ao acento grave indicativo de 
crase, EXCETO em:
A) Os coeficientes de rendimento dos estudantes 

cotistas estão à disposição para consulta.
B) À toda forma de ignorância quanto à reserva 

de vagas para pretos, pardos e indígenas res-
ponderemos com conhecimento.

C) No que se refere a cotas, é preciso destacar 
que o Congresso Nacional deve continuar o 
debate e ampliar a discussão com a socieda-
de.

D) A democratização do acesso à universida-
de pública é um processo que ainda está em 
movimento no país, mas que já avançou bas-
tante.

E) Não podemos ficar indiferentes àquela reali-
dade triste de reduzir os bancos acadêmicos 
como privilégio para poucos.

9. Considerando o contexto do trecho “‘Elas são 
direitos historicamente conquistados. Isso é 
importante demarcar. Não são dádivas, não sur-
giram ao acaso’” (6º parágrafo), é possível afir-
mar que o termo destacado faz referência às:
A) lutas.
B) reservas de vagas.
C) cotas.
D) falas.
E) ações afirmativas.

10. No trecho “Eu acho que isso é importante a gen-
te ponderar, porque a dimensão racial entra na 
implementação da legislação como uma subcota” 
(9º parágrafo), a expressão sublinhada é grafada 
corretamente sem hífen. Em conformidade com 
a norma culta da Língua Portuguesa, todas as 
palavras a seguir devem ser escritas sem hífen, 
EXCETO:
A) extrajudicial.
B) codiretor.
C) contrassenso.
D) panamericano.
E) sobreaviso.
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LEIA E CONSIDERE O TEXTO 2, UM RASCUNHO DE OFÍCIO, PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 11 A 
20.

TEXTO 2

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Superior

Esplanada dos Ministérios Bloco L - Ed. Sede
Telefone: 0800-616161. E-mail: mec@gov.br

Ofício Nº 9572/2022/MEC
Brasília, 11 de abril de 2022

À Magnífica Reitora
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Av. Pedro Calmon, 550, Cidade Universitária
21941-901 Rio de Janeiro/RJ

Assunto: Plenária sobre resultados e pespectivas da Lei de Cotas nas universidades federais

Magnífica Reitora,

Convido Vossa Excelência a participar de plenária cujo objetivo único é debater os resultados 
e as pespectivas da Lei de Cotas (Lei Federal nº 12.711/12) nas universidades federais, depois de uma 
década de sua implementação no Brasil. O evento, será realizado no dia 17 de junho de 2022, às 14 
horas, no Auditório Central do MEC, em Brasília. Além disso, gostaria de contar com sua participação 
para uma apresentação de 50 minutos sobre os resultados obtidos até então na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), nossa maior universidade federal. Certamente sua participação mesmo que 
de forma híbrida será importante para todo o conjunto de universidades federais e para a alta admi-
nistração do MEC para que possamos aperfeiçoar as políticas públicas educacionais vigentes no país 
considerando que a Universidade Federal do Rio de Janeiro sempre aparece na lista das universidades 
mais renomadas da América Latina.

O evento do MEC têm o objetivo único de legitimar a Educação como elo fundante do Brasil. 
Não podemos paralisar os debates sobre a Educação. Aguardamos um retorno por parte da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro.

Atenciosamente,

(Assinatura)
Secretário(a) de Educação Superior

11. O TEXTO 2 tem como propósito:
A) Tecer elogio público à UFRJ, o que fica eviden-

ciado ao realçar que é uma das mais importan-
tes universidades da América Latina.

B) Utilizar-se de ofício para possibilitar publicida-
de governamental, já que alega que Educação 
é um dos eixos centrais de governo.

C) Convidar a reitora da UFRJ a participar de ple-
nária sobre Lei de Cotas, que será realizada 
em Brasília/DF.

D) Celebrar os dez anos da Lei de Cotas no país, 
o que se comprova pelo desejo institucional da 
realização de plenária sobre o tema que mar-
ca efeméride.

E) Avisar reitores de universidades federais sobre 
evento acerca da Lei Federal nº 12.711/12.

12. Geralmente, no gênero textual ofício, é possível 
identificar diversos elementos, EXCETO:
A) fecho.
B) cumprimento inicial.
C) identificação do signatário.
D) local e data.
E) endereçamento.

13. Sobre o TEXTO 2, é possível afirmar que:
A) o corpo do texto é inaugurado com sujeito elíp-

tico.
B) a palavra “paralisar” deveria ser grafada como 

“paralizar”.
C) a identificação do expediente é facultativa.
D) a palavra “pespectiva” apresenta dupla grafia 

com “perspectiva”, assim como ocorre em “loi-
ro” e “louro”.

E) na repetição de “Magnífica Reitora”, o autor 
comete falha coesiva. 
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14. No trecho “Além disso, gostaria de contar com 
sua participação” (1º parágrafo), o conectivo 
sublinhado exerce sentido de:
A) disjunção.
B) explicação.
C) adição.
D) adversidade. 
E) conclusão.

15. Em “Certamente sua participação mesmo que de 
forma híbrida será importante […]” (1º parágrafo), a 
palavra sublinhada é classificada, quanto à classe, 
como:
A) advérbio indefinido.
B) pronome afirmativo.
C) advérbio de modo.
D) pronome modalizado.
E) advérbio de afirmação.

16.  Considere as afirmativas a seguir sobre o TEXTO 2.

I - Quanto à coerência intratextual, o texto 
apresenta incorreções.

II - O uso repetido de “Universidade Federal do 
Rio de Janeiro” poderia ser evitado utilizando-se 
a sigla “UFRJ” a partir da segunda ocorrência no 
corpo do texto, por exemplo.

III - Na última frase do primeiro parágrafo do 
corpo do texto, há incorreção pela ausência de 
vírgulas.

IV - Quanto à concordância verbal, o texto não 
apresenta incorreções.

Assinale a opção contendo a(s) afirmativa(s)
correta(s):
A) I, II e III, apenas.
B) II e III, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) II, apenas.
E) I, II, III e IV.

17. No trecho [...] “sua participação mesmo que de 
forma híbrida será importante para todo o con-
junto de universidades federais e para a alta 
administração do MEC” […] (1º parágrafo), há 
ocorrência de conjunção concessiva. A expres-
são tem o mesmo valor que:
A) consoante.
B) entretanto.
C) tal qual.
D) embora.
E) à medida que.

18. O TEXTO 2 apresenta marcas linguísticas que 
apontam a presença de autoria. É possível identi-
ficar uma dessas marcas na seguinte passagem:
A) “O evento do MEC têm a intenção única de 

legitimar a Educação como elo fundante do 
Brasil.”

B) “Além disso, gostaria de contar com sua parti-
cipação para uma apresentação de 50 minutos 
sobre os resultados obtidos até então na Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) […]”.
C) “[...] considerando que a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro sempre aparece na lista das uni-
versidades mais renomadas da América Latina.”

D) “O evento, será realizado no dia 17 de junho 
de 2022, às 14 horas, no Auditório Central do 
MEC, em Brasília.”

E) “[...] sua participação mesmo que de forma 
híbrida será importante para todo o conjunto 
de universidades federais e para a alta admi-
nistração do MEC […]”.

19. Sobre o trecho “O evento, será realizado no dia 
17 de junho de 2022, às 14 horas, no Auditório 
Central do MEC, em Brasília” (1º parágrafo), é 
INCORRETO afirmar que:
A) “14 horas” poderia ser grafado como “14h”, 

pois, para além de agilizar a leitura do texto, 
não comprometeria o teor institucional que o 
documento tem.

B) A expressão “será realizado” poderia ser substi-
tuída por “acontecerá”, sem prejuízos de sentido.

C) Segundo a norma culta da Língua Portugue-
sa, a vírgula que separa o sujeito e o verbo 
tem uso facultativo em documentos adminis-
trativos, tais como ofícios e memorandos, pos-
sibilitando maior atenção ao texto quando o 
recurso é empregado.

D) Apesar de a expressão “Ministério da Educa-
ção” aparecer apenas no cabeçalho, infere-se 
que sua sigla seja “MEC”, exigindo conheci-
mento prévio do leitor.

E) Há mais de uma ocorrência de adjunto adver-
bial, auxiliando no entendimento do contexto em 
que a ação verbal ocorre - no caso, o evento.

20. Em “[...] será importante para todo o conjunto 
de universidades federais e para a alta adminis-
tração do MEC para que possamos aperfeiçoar 
as políticas públicas educacionais vigentes no 
país […]” (1º parágrafo), as ocorrências sublinha-
das da preposição “para” propiciam sentido, res-
pectivamente, de:
A) indicação de destinatário e apontamento de 

objetivo.
B) apontamento de objetivo e indicação de des-

tinatário.
C) indicação de destino e oposição implícita.
D) apontamento de propriedade e aspecto modal.
E) explicação de origem e explicação de afirmativa.

LEGISLAÇÃO

21. Determinado servidor estável da UFRJ foi apro-
vado e nomeado em outro concurso público. Após 
entrar em exercício no novo cargo, cumpriu o perí-
odo do estágio probatório, mas não foi considera-
do aprovado. Nesse caso, o referido servidor será:
A) exonerado do cargo atual e demitido do cargo 

anterior.
B) demitido do cargo atual e reconduzido ao car-

go anterior.
C) exonerado do cargo atual e reaproveitado em 

outro cargo.
D) demitido do cargo atual e aposentado.
E) exonerado do cargo atual e reconduzido ao 

cargo anterior.
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22. Durante o estágio probatório, poderão ser con-
cedidas licenças ao servidor, EXCETO:
A) para  o serviço militar.
B) por motivo de doença em pessoa da família.
C) para atividade política.
D) para desempenho de mandato classista.
E) por motivo de afastamento do cônjuge ou 

companheiro.

23. A Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à 
Informação, atesta que é dever de órgãos e enti-
dades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas em local de fácil acesso, no âmbito 
de suas competências. Dadas abaixo as informa-
ções mínimas que deverão constar na referida lei, 
assinale a opção INCORRETA: 
A) dados gerais para o acompanhamento de pro-

gramas, ações, projetos e obras de órgãos e 
entidades.

B) registros das despesas financeiras vinculantes.
C) respostas a perguntas mais frequentes da 

sociedade.
D) registros de quaisquer repasses ou transferên-

cias de recursos financeiros.
E) informações concernentes a procedimentos 

licitatórios.

24. No que se refere ao Decreto nº 7.724/2012, que 
Regulamenta a Lei de Acesso à Informação, é 
correto afirmar que:
A) Autenticidade é a qualidade da informação 

que tenha sido produzida, expedida, recebi-
da ou modificada por determinado indivíduo, 
equipamento ou sistema.

B) Informação sigilosa é aquela submetida defi-
nitivamente à restrição de acesso público em 
razão de sua imprescindibilidade para a segu-
rança da sociedade e do Estado.

C) Dados processados são aqueles submetidos 
à operação ou tratamento apenas por meio de 
processamento eletrônico sem o emprego de 
tecnologia da informação.

D) Primariedade é a qualidade da informação 
coletada na fonte, com o máximo de detalha-
mento possível, com ou sem modificações.

E) Informação pessoal é aquela relacionada à 
pessoa física ou jurídica, identificada ou iden-
tificável, relativa à intimidade, vida privada, 
honra e imagem.

25. De acordo com a Lei Federal nº 13.709/2018, 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais o: 

I) dado pessoal: é a informação relacionada a 
pessoa natural identificada ou identificável.

II) dado pessoal sensível: dado pessoal sobre 
origem racial ou étnica, convicção religiosa, opi-
nião política, filiação a sindicato ou a organização 
de caráter religioso, filosófico ou político, ou re-
ferente à saúde ou à vida sexual, dado genético 
ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural.

III) controlador: é a pessoa natural ou jurídica, 
de direito público ou privado, a quem competem 
as decisões referentes ao tratamento de dados 
pessoais.

Dessa forma, considerando as descrições aci-
ma, assinale a alternativa correta:
A) O tratamento de dados pessoais, cujo acesso 

é privado, deve considerar a finalidade, a boa-
-fé e o interesse público que justificaram sua 
disponibilização.

B) Poderão ser igualmente considerados como 
dados pessoais, para os fins desta Lei, aque-
les utilizados para formação do perfil compor-
tamental de determinada pessoa natural, se 
identificada.

C) A Lei é aplicada inclusive ao tratamento de 
dados pessoais realizados por pessoa natural 
para fins exclusivamente particulares e não 
econômicos.

D) Quando o tratamento for baseado no legítimo 
interesse do controlador, todos os dados pes-
soais, mesmo aqueles não necessários para 
a finalidade pretendida poderão ser tratados.

E) O tratamento de dados pessoais sensíveis 
somente poderá ocorrer com o consentimen-
to do titular, mesmo nas hipóteses de cumpri-
mento de obrigação legal ou regulatória pelo 
controlador.

26. O Código de Ética do Servidor Público Federal, 
aprovado pelo Decreto Federal nº 1.171/1994, 
esclarece que a dignidade, o decoro, o zelo, a efi-
cácia e a consciência dos princípios morais são 
primados maiores que devem nortear o servidor 
público. Nesse contexto, é correto afirmar que:
A) A função pública deve ser tida como exercício 

profissional e, portanto, não se integra na vida 
particular de cada servidor público. Assim, os 
fatos e atos verificados na conduta do dia a dia 
em sua vida privada não deverão acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

B) A moralidade da Administração Pública se limi-
ta à distinção entre o bem e o mal podendo, no 
entanto, ser acrescida da ideia de que o fim é 
sempre o bem comum.

C) Nem toda ausência injustificada do servidor de 
seu local de trabalho é fator de desmoraliza-
ção do serviço público, pois nem sempre con-
duz à desordem nas relações humanas.

D) Toda pessoa tem direito à verdade, mas o ser-
vidor pode omiti-la desde que seja contrária 
aos interesses da própria pessoa interessada 
ou da Administração Pública.

E) O trabalho desenvolvido pelo servidor públi-
co perante a comunidade deve ser entendido 
como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já 
que, como cidadão integrante da sociedade, 
o êxito desse trabalho pode ser considerado 
como seu maior patrimônio.
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27. O Decreto Federal nº 9.758/2019 dispõe sobre 
a forma de tratamento empregada na comuni-
cação, oral ou escrita, com agentes públicos da 
Administração Pública Federal. Considerando a 
quem se aplica o que determina o Decreto citado, 
marque a resposta INCORRETA:
A) Aos ocupantes de cargo em comissão e de 

função de confiança.
B) Ao pessoal temporário.
C) Às autoridades públicas de qualquer nível hie-

rárquico, exceto aos Ministros de Estado.
D) Aos empregados públicos.
E) Aos servidores públicos ocupantes de cargo 

efetivo.

28. A Lei Federal no 8.666/1993 institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública. 
Considerando a referida lei, assinale a opção cor-
reta:
A) As normas de licitações e contratos devem pri-

vilegiar o tratamento diferenciado e favorecido 
às microempresas e empresas de pequeno 
porte na forma da lei.

B) A licitação será sigilosa, sendo públicos e 
acessíveis ao público alguns atos de seu pro-
cedimento, salvo quanto ao conteúdo das pro-
postas, até a respectiva abertura.

C) A execução das obras e dos serviços deve 
programar-se, ainda que parcialmente ou sem 
previsão de seus custos atual e final, conside-
rando os prazos de sua execução.

D) Os contratos para a prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados deverão, 
em qualquer caso, ser celebrados mediante a 
realização de concurso, sem estipulação pré-
via de prêmio ou remuneração.

E) Nos casos em que couber convite, a Adminis-
tração não poderá utilizar a tomada de preços, 
mas somente a concorrência. 

29. De acordo com a Lei Federal nº 9.784/1999 que 
se refere aos Processos Administrativos da Admi-
nistração Pública Federal, está correto afirmar que:
A) As intimações serão nulas quando feitas sem 

observância das prescrições legais e o com-
parecimento do administrado não supre sua 
falta ou irregularidade.

B) A decisão de recursos administrativos pode 
ser objeto de delegação.

C) Ainda que tenha interesse direto ou indireto 
na matéria, o servidor ou autoridade não está 
impedido  de atuar em processo administrativo.

D) Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de 
ser emitido no prazo fixado, o processo não terá 
seguimento até a respectiva apresentação, res-
ponsabilizando-se quem der causa ao atraso.

E) Antes da tomada de decisão, a juízo da auto-
ridade, diante da relevância da questão, não 
poderá  ser realizada audiência pública para 
debates sobre a matéria do processo.

30. Além do vencimento, as indenizações, as gratifi-
cações e os adicionais são vantagens que podem 
ser concedidas aos servidores públicos e que estão 
previstas na Lei Federal nº 8.112/1990. Consideran-
do essas vantagens, marque a opção correta:

A) O servidor que receber diárias e não se afas-
tar da sede fica obrigado a restituí-las integral-
mente no prazo de 10 (dez) dias.

B) Será concedida ajuda de custo àquele que, 
não sendo servidor da União, for nomeado 
para cargo em comissão, com mudança de 
domicílio.

C) Será concedida ajuda de custo ao servidor 
que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em 
virtude de mandato eletivo.

D) As gratificações e os adicionais incorporam-se 
ao vencimento em quaisquer casos e condi-
ções nos períodos laborais. 

E) Mesmo nos casos em que o deslocamento de 
sede constituir exigência permanente do cargo, 
o servidor fará jus a diárias.

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

31. Jorge, Assistente de Administração da UFRJ, 
precisa de uma lista com todos os documentos e 
diretórios contidos no seu diretório principal. Como 
ele usa o Sistema Operacional Linux, preferiu usar 
o shell (prompt de comando) para gerar a lista. Os 
comandos para que ele acesse seu diretório prin-
cipal e gere a lista de forma ordenada com todos 
os documentos e subdiretórios, inclusive os ocul-
tos, usando o shell, são, respectivamente:
A) cd ~ e iptables -L
B) cd /home e ls -la
C) cd ~ e ls -la
D) cd /boot/Jorge e du -h
E) cd /home e du -h

32. No sistema operacional Microsoft Windows 10, 
ao usar o programa Windows Explorer, é correto 
afirmar que:
A) Um atalho usual para compactar arquivos de 

um diretório é acionar, simultaneamente, as 
teclas CRTL + Z.

B) Na barra de endereços do Windows Explorer, é 
possível acessar qualquer computador da rede, 
bastando digitar apenas o seu endereço IP.

C) Para selecionar um arquivo, clica-se sobre ele 
uma vez; para abrir no editor correspondente, 
clica-se sobre ele duas vezes. Já para excluir, 
basta clicar três vezes.

D) Para que uma mudança na ordenação de um dire-
tório seja mantida para outros diretórios, o usuário 
deve acessar o menu Arquivo > Salvar Como.

E) É possível selecionar documentos e pastas não 
sequenciais pressionando a tecla CTRL e clican-
do no documento ou pasta a ser selecionado.

33. Na suíte de programas Microsoft Office, o pro-
grama usado para manipular dados em tabela é o 
Microsoft Excel. Na suíte Libre Office, o software 
equivalente é o:
A) Base
B) Math
C) Write
D) Calc
E) Impress
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34. A tirinha, a seguir, apresenta uma cena comum 
no trabalho diário quando o servidor não faz o 
backup dos seus dados.

Fonte: https://vidadesuporte.com.br

A prática conhecida como backup consiste em:

A) Instalar programas de segurança de rede, 
como firewalls, para que dados sensíveis não 
sejam sequestrados por hackers maliciosos.

B) Criar uma cópia digital dos documentos físicos 
importantes para que sejam reimpressos em 
caso de dano permanente do documento original.

C) Criar um relatório com os documentos que o ser-
vidor usa no seu trabalho diário, sendo um ponto 
de controle para recuperar tarefas pendentes.

D) Criar uma cópia de segurança dos arquivos 
digitais importantes para que sejam recupe-
rados em caso de desastre, como a exclusão 
equivocada de um arquivo.

E) Fazer reuniões periódicas para analisar a últi-
ma semana de trabalho (back) e projetar a 
próxima semana (up). 

35. O sistema unificado de acesso aos serviços 
públicos, no âmbito da administração pública 
federal, é feito através do portal GOV.BR. Dessa 
forma, o acesso a esses serviços é feito por meio 
de um único ponto de acesso, facilitando a vida 
do cidadão. Assinale a opção que NÃO é um ser-
viço integrado ao portal GOV.BR:
A) acesso ao ConecteSUS.
B) acesso à conta bancária.
C) emissão de passaporte.
D) consulta da situação cadastral do CPF.
E) emissão de carteira de trabalho.

36. Evandro, Assistente Administrativo da UFRJ, 
recebeu um e-mail enviado pelo seu coordena-
dor destinado à Pró-Reitora de Pessoal (PR-4). 
Quando analisou o conteúdo, viu que seu ende-
reço de e-mail constava no campo CCO da men-
sagem. Isso ocorreu porque:
A) Os endereços em CCO recebem uma cópia da 

mensagem, entretanto os outros destinatários 
não sabem que ele recebeu o e-mail.

B) Alguns endereços em CCO são sorteados 
para receber uma cópia da mensagem, porém 
os outros destinatários não sabem que ele 
recebeu o e-mail.

C) Os endereços em CCO, assim como em CC, 
recebem uma cópia do e-mail e essa informação 
fica pública a todos os destinatários do e-mail.

D) Houve uma falha no servidor de e-mails e uma 
cópia foi enviada para ele por engano. O cam-
po CCO identifica os e-mails que receberam a 
mensagem equivocadamente.

E) Evandro inseriu uma regra no seu servidor de 
e-mail para monitorar as mensagens enviadas 
pelo seu coordenador e receber uma cópia 
dessas mensagens.

37. Os servidores administrativos do Instituto de 
Letras da UFRJ precisam compartilhar alguns 
documentos entre si, como planilhas financei-
ras, documentos textuais etc. O compartilhamen-
to deve ser feito de forma que haja controle da 
permissão de acesso aos documentos para os 
usuários, registro de histórico das alterações, 
atualização automática dos documentos e dispo-
nibilidade para alteração tanto na rede da UFRJ 
como em outras redes. Os tipos de ferramentas 
adequados para esses trabalhos são:
A) compartilhamento em mensageiros, como 

WhatsApp, Telegram etc.
B) repositórios públicos, como Mega Upload etc.
C) servidores da intranet com diretórios FTP.
D) pastas compartilhadas no sistema operacional 

Microsoft Windows.
E) discos virtuais, como OwnCloud, Dropbox etc.

38. A UFRJ dispõe de um site com informações que 
interessam aos servidores técnico-administrati-
vos e que deve ser acessado somente pela rede 
da UFRJ. Isso significa que esse site está na:
A) extranet.
B) internet.
C) intranet.
D) deep web.
E) intraweb.

UTILIZE O TEXTO A SEGUIR PARA RES-
PONDER AS QUESTÕES 39 E 40.

Atualização falsa do Windows 11 é a isca para 
roubar dados e criptomoedas
Uma página falsa oferecendo atualização para o 

Windows 11 a qualquer usuário é a isca para induzir 
ao download de um malware que rouba dados arma-
zenados no browser e credenciais de carteiras de 
criptomoedas. O golpe envolve tanto o domínio frau-
dulento quanto o envenenamento de buscas, com 
anúncios e técnicas de otimização de pesquisas 
sendo usadas para que o endereço apareça com 
destaque entre as pesquisas.

Por trás da operação está o Inno Stealer, desco-
berto pelos pesquisadores em segurança da Cloud-
SEK. O ladrão de informações vem em formato ISO, 
normalmente usado no download de sistemas ope-
racionais para instalação, e parece ser uma praga 
recente, sem similaridades com outros vírus do tipo 
nem registros por outras empresas de segurança, o 
que dificulta a detecção por softwares de proteção.

Quando executado, o malware cria um processo, 
responsável por diferentes atividades que levam à 
sua permanência no Windows. Exceções são adicio-
nadas ao Defender, softwares de segurança podem 
ser desinstalados e entradas no registro são criadas 
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antes de o Inno Stealer deletar seu volume origi-
nal, permanecendo trabalhando de forma oculta no 
computador infectado enquanto busca por carteiras 
de criptomoedas das principais fornecedoras e cre-
denciais salvas nos navegadores mais populares do 
mercado.

[...]
Por isso, a principal recomendação de segurança 

é o uso, apenas, de meios legítimos para instalação 
e upgrade para o Windows 11. A Microsoft fornece 
apps oficiais para checar se um dispositivo é compa-
tível, assim como ferramentas voltadas à instalação 
sem perda de arquivos e configurações.

Fonte: https://canaltech.com.br/seguranca/
atualizacao-falsa-do-windows-11-e-a-isca-para-roubar-

-dados-e-criptomoedas-214307/

39. Para acessar o site que contém o malware, é 
preciso ter um navegador instalado no computa-
dor. A seguir, marque a opção que NÃO repre-
senta um navegador:
A) Thunderbird.
B) Firefox.
C) Chrome.
D) Edge.
E) Opera.

40. O Malware é uma denominação genérica para 
qualquer tipo de software malicioso para se infil-
trar no computador e roubar dados dele. No caso 
da reportagem, são apresentados dois malwares, 
sendo um responsável por infectar as buscas do 
navegador e outro que age no Sistema Operacio-
nal, modificando-os. Esses dois tipos de malwa-
res são, respectivamente:
A) Worms e Cavalos de Troia.
B) Adware e Cavalos de Troia.
C) Worms e Spyware.
D) Adware e Botnets.
E) Ransonware e Botnets.

RACIOCÍNIO LÓGICO

41. Considere verdadeiras as proposições a seguir:

I. Todo matemático gosta de frutas.
II. Todo engenheiro gosta de frutas.
III. Existem matemáticos que também são en-

genheiros.
IV. Tibúrcio é matemático.
Assinale a alternativa que apresenta uma con-

clusão correta:
A) Tibúrcio gosta de frutas.
B) Tibúrcio não gosta de frutas.
C) Tibúrcio é engenheiro.
D) Tibúrcio não é engenheiro.
E) Tibúrcio é matemático e engenheiro.

42. Uma avaliação com apenas duas questões foi 
aplicada em uma classe de 60 alunos. Após a 
correção, verificou-se que 10 alunos acertaram 
as duas questões, 35 acertaram a primeira ques-
tão e 18 acertaram a segunda questão. A quanti-

dade de alunos que acertou exatamente uma das 
questões é de:
A) 18
B) 35
C) 33
D) 43
E) 53

43. A PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) Contínua é a pesquisa, desenvolvida 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), que tem como objetivos produzir informa-
ções básicas para o estudo do desenvolvimento 
socioeconômico do país e permitir a investigação 
contínua de indicadores sobre trabalho e rendi-
mento. Essa pesquisa tem periodicidade trimestral 
para os indicadores de Trabalho e Rendimen-
to, e periodicidade anual para os demais temas 
sociodemográficos. Divulgada recentemente pelo 
IBGE, a PNAD Contínua apontou que o indica-
dor de “rendimento real habitual” do trimestre 
móvel de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022 
(R$ 2.511,00) apresentou estabilidade frente ao 
trimestre de setembro a novembro de 2021 (R$ 
2.504,00) e redução em relação ao mesmo tri-
mestre do ano anterior (R$ 2.752,00). A “massa de 
rendimento real habitual” (R$ 234,1 bilhões) per-
maneceu estável em ambas as comparações.

(Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.
br/agencia-sala-de-imprensa/]2013-agencia-de-noticias/
releases/33367-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-

-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-23-5-no-trimestre-en-
cerrado-em-fevereiro>. Acesso em: 06 abr. 2022. Adaptado)

De acordo com as informações apresentadas, 
a variação percentual negativa no indicador “rendi-
mento real habitual” do trimestre encerrado em feve-
reiro de 2022 em relação ao mesmo trimestre do ano 
anterior foi, aproximadamente, de:

A) - 8,51%
B) - 9,01%
C) - 6,87%
D) - 8,76%
E) - 8,73%

44. Por lei, a jornada de trabalho de um Assisten-
te em Administração é de 40 (quarenta) horas 
semanais. Na Secretaria de Graduação de uma 
unidade acadêmica da UFRJ, onde estão lota-
dos seis Assistentes em Administração, todos de 
igual eficiência, organizaram-se os trabalhos diá-
rios da seguinte forma: 6 horas de atendimento 
ao público discente e 2 horas executando rotinas 
administrativas, como tramitar processos, redigir 
e expedir documentos etc. Nesse ritmo, esses 
servidores conseguem atender cerca de 288 alu-
nos por dia. Supondo-se que, num rearranjo orga-
nizacional, metade dessa equipe trabalhasse as  
8 horas diárias apenas executando as rotinas 
administrativas e o restante cumprisse suas  
8 horas diárias apenas atendendo ao público dis-
cente, o número de alunos atendidos por esse 
setor em 5 dias passaria a ser igual a:
A) 3.840
B) 960
C) 192
D) 2.160
E) 540
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45. Um investidor aplicou 1/4 (um quarto) do seu 
capital a juros simples comerciais de 18% ao ano, 
pelo prazo de 16 meses, e o restante do dinheiro a 
uma taxa de 24% ao ano, pelo mesmo prazo e em 
regime de capitalização. Se uma das aplicações 
rendeu R$ 1.080,00 a mais do que a outra, o capi-
tal inicial do investidor foi, aproximadamente, de:
A) R$ 6.000,00
B) R$ 5.555,56
C) R$ 7.714,29
D) R$ 10.000,00
E) R$ 10.800,00

46. Um grupo composto por seis Assistentes em 
Administração estava em uma sala de reunião 
mobiliada com uma mesa para analisar diversos 
Termos de Compromisso de Estágio de alunos de 
graduação de uma unidade acadêmica da UFRJ, 
a fim de verificar se esses documentos atendiam 
a todos os requisitos previstos nas normas legais 
que regulamentam e autorizam a realização do 
estágio. Nesse cenário em que todos dispunham 
de uma cadeira, o número de maneiras que 
esses servidores podem se sentar em torno des-
sa mesa é:
A) 480
B) 720
C) 120
D) 60
E) 360

47. Sejam as proposições  Marcos é ator,  É falso 
que Marcos é biólogo e  Marcos é rico. A alter-
nativa que apresenta a correta tradução para a 
linguagem simbólica da proposição composta 
“Marcos não é ator e nem biólogo se e somente 
se Marcos é biólogo ou não é rico” é:

A) (~p    q) ↔ (~q    ~r)
B) (~p   q) → (~q   ~r)
C) (p   ~q) ↔ (q   ~r)
D) (~p   q) → (~q   ~r)
E) (~p   ~q) → (q   ~r)

48. Em todo início de semestre letivo, uma determi-
nada unidade acadêmica da UFRJ promove um 
evento presencial de acolhimento dos ingressantes 
denominado “Recepção de Calouros”. Na edição 
realizada na primeira semana de aula de 2022.1 – a 
primeira pós-período de suspensão das atividades 
acadêmicas presenciais em razão da pandemia –, 
essa unidade acadêmica resolveu contemplar, com 
um brinde de boas-vindas, um dos ingressantes 
em um de seus cursos de graduação. Para tanto, 
logo na entrada do auditório onde foi realizado o 
evento, foram distribuídas 60 senhas individuais – 
exatamente a quantidade de ingressantes –, cada 
uma delas contendo um número inteiro de 1 a 60 
sem repetição. Sabe-se que todos os ingressan-
tes compareceram ao evento. Ao sortear alea-
toriamente uma dessas senhas, a probabilidade 
de ser sorteada uma senha contendo um número 
maior que 20 será:

A) 1/2
B) 3/2
C) 1/3
D) 2/3
E) 3/4

49. O vacinômetro é uma plataforma digital desen-
volvida para fornecer dados de vacinação contra a 
Covid-19. No âmbito do estado do Rio de Janeiro, 
esses dados são disponibilizados pela Secretaria 
de Estado de Saúde. Em uma consulta a essa pla-
taforma pública no dia 07 de abril de 2022, aces-
sando os dados relativos ao município de Macaé 
– onde existe um campus da UFRJ –, obteve-se 
que, da população total estimada de 261.501 
habitantes, tomaram a 1ª dose da vacina contra 
a Covid-19 um total de 186.316 pessoas (pouco 
mais que 71%), a 2ª dose foi aplicada em 130.504 
habitantes (em torno de 50%), 47.103 receberam 
a dose de reforço (cerca de 18%) e 6.218 vacina-
ram-se com a dose única (pouco mais que 2%).

(Disponível em: <https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/
vacinometro>. Acesso em: 07 abr. 2022. Adaptado)

Com base nesses dados – e considerando es-
ses valores percentuais enunciados como aproxi-
mados –, a razão entre o percentual de habitantes 
nos quais foi aplicada a dose de reforço e o per-
centual de habitantes que receberam a 2ª dose da 
vacina contra a Covid-19, nessa ordem, é:
A) 18/71
B) 9/25
C) 50/71
D) 25/9
E) 71/50

50. Admita como verdadeiras as afirmações da seguin-
te argumentação lógica, as quais envolvem algumas 
rotinas de um Assistente em Administração:

I. Providenciar o levantamento de dados esta-
tísticos se, e somente se, o memorando estiver 
redigido.

II. Se elaborar os relatórios, então redigirá o 
memorando. 

III. Ou providenciar o levantamento de dados 
estatísticos, ou organizar os materiais de consul-
ta da unidade.
Sabendo-se que não foi providenciado o levanta-

mento de dados estatísticos, então pode-se concluir 
corretamente que:

A) Os relatórios foram elaborados se, e somente 
se, os materiais de consulta da unidade foram 
organizados.

B) Os relatórios foram elaborados e o memoran-
do não foi redigido.

C) Os materiais de consulta da unidade não foram 
organizados ou o memorando foi redigido.

D) O memorando não foi redigido e os materiais 
de consulta da unidade foram organizados.

E) Ou o levantamento de dados estatísticos foi pro-
videnciado, ou os relatórios foram elaborados.
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