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Questões de Língua Portuguesa
Texto
Por uma sociedade justa e eficiente
No primeiro ano de faculdade aprendi um truque que muito me auxiliou na hora
de obter notas melhores. Descobri que, numa prova na qual cai um tema que você
não estudou, que o pegou de surpresa, sobre um assunto de que você não sabe
absolutamente nada, o melhor é não entregá-la em branco, que seria a coisa mais
lógica e correta a fazer. Nessas horas, escreva sempre alguma coisa, preencha o
papel com abobrinhas, pois, quanto maior o número de páginas, melhor. Isso porque
existem dois tipos de professor no Brasil: um deles é formado pelos que corrigem
de acordo com o que é certo e errado. São geralmente professores de engenharia,
produção, direito, matemática, recursos humanos e administração. Escrever que
dois mais dois podem ser três ou doze, dependendo da “interpretação lógica do seu
contexto histórico desconstruído das forças inerentes”, não comove esse tipo de
professor. Ele dá nota dependendo do resultado, e fim de papo.
Mas, para a minha alegria, e agora também para a sua, existe outro tipo de
professor, mais humano e mais socialmente engajado, que dá nota segundo critério
de esforço despendido pelo aluno e não apenas pelo resultado. Se você escreveu
dez páginas e disse coisas interessantes, mesmo que não pertinentes ao tema, ficou
as duas horas da prova até o fim, mostrou esforço, ganhará uns pontinhos, digamos
uma nota 3 ou até um 3,5. O que pode ser a sua salvação. Na próxima prova você
só precisará tirar um 6,5, para compensar, e não uma impossível nota 10. Se você
estudar um mínimo e usar esse truque, vai tirar um 5.
Uma vez formados, os alunos desse tipo de professor são muito fáceis de
identificar. Seus textos são permeados de abobrinhas e mais abobrinhas, cheios de
platitudes e chavões. Defendem que a renda deve ser distribuída pelo esforço, e não
pelo resultado, e que toda criança que compete deve ganhar uma medalha.
Defendem que todo professor de universidade deve ganhar o mesmo salário,
independentemente da qualidade das aulas, e que a solução para a educação é
mais e mais verbas do governo, sem nenhuma avaliação de desempenho.
Esses dois tipos de professor obviamente não se bicam. É a famosa briga da
turma da filosofia contra a turma da engenharia. São as duas grandes visões
políticas do mundo, é a diferença entre administração pública e privada. O que é
mais justo, remunerar pelo esforço de cada um ou pelos resultados alcançados? O
que é mais correto, remunerar pela obediência e cumprimento de horário ou pelas
realizações efetivas com que cada um contribuiu para a sociedade?
Como o Brasil ainda não resolveu essa questão, não podemos discutir o próximo
passo, que são as injustiças da opção feita. É justo só remunerar pelo resultado? É
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justo remunerar somente pelo esforço? Podemos até escolher um meio-termo, mas
qual será a ênfase que daremos na educação dos nossos filhos e na avaliação dos
nossos trabalhadores? Ao esforço ou ao resultado?
Quem tentou ser útil à sociedade, mas fracassou teria direito a uma “renda
mínima”? É justo dar 3,5 àqueles cujo esforço foi justamente enganar seus
professores e o “sistema”? Não seria justo dar-lhes um sonoro zero? Precisamos
optar por uma sociedade justa ou por uma sociedade eficiente, ou podemos ter
ambas?
Como aluno, eu tive de me esforçar muito mais para as provas daqueles
professores carrascos, que avaliavam resultados, do que para as provas dos
professores mais bonzinhos. Quero agradecer publicamente aos professores
“carrascos” pela postura ética que adotaram, apesar das nossas amargas críticas
na época. Agora entendo por que tantos de nossos cientistas e professores
pertencem à Academia de Letras, por que somos o último país do mundo em termo
de patentes, por que tantos brasileiros recebem sem contribuir absolutamente para
a sociedade e por que nossos políticos falam e falam e não realizam nada.
Que sociedade é mais justa, aquela que valoriza as boas intenções e esforço ou
aquela que valoriza os resultados? Uma boa pergunta para começar a discutir no
retorno às aulas.
Stephen Kanitz
Revista VEJA
13 de agosto, 2008

QUESTÃO 01
O uso da primeira pessoa no texto deve-se à
A)
B)
C)
D)

objetividade com que o autor vê a justiça na sociedade.
subjetividade com que o autor procura avaliar a justiça social.
avaliação que o autor faz dos professores da escola pública.
crítica que o autor procura fazer ao ensino privado.

QUESTÃO 02
Ao avaliar negativamente a posição de valorização do esforço em detrimento do
resultado, pretende-se
A) contribuir para acelerar o processo de mudança no ensino, incluindo lógica nas
aulas.
B) contribuir para uma mudança que leve à valorização do que é realmente
produzido.
C) transformar o ensino para um ensino mais humano que matemático.
D) valorizar os cursos das áreas consideradas exatas e aplicadas.
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QUESTÃO 03
Sobre o terceiro parágrafo, é INCORRETO afirmar que os

QUESTÃO 07
A crase está empregada de maneira INCORRETA na alternativa

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

salários dos professores precisariam ser diferenciados.
textos de alunos de professores mais humanos estão cheios de tautologias.
professores precisam enfatizar os resultados em detrimento do esforço.
alunos do professor do tipo “mais humano” produzem textos com mais conteúdo
e consistência.

QUESTÃO 04
Sobre as várias vezes em que a palavra “humano” foi utilizada com relação ao
professor, é CORRETO afirmar que era um
A)
B)
C)
D)

qualificativo de valor irônico e depreciativo.
adjetivo de valor irônico e acrítico.
indicador de circunstância adversativa.
substantivo comum em situações de contrariedade.

QUESTÃO 05
Sobre a expressão “mesmo que” no segundo parágrafo, é CORRETO afirmar que
introduz
A)
B)
C)
D)

uma circunstância de consequência positiva.
uma informação de menos importância.
um acessório desnecessário à argumentação.
uma circunstância de contrariedade.

QUESTÃO 06
No quinto parágrafo, a palavra “até” pode ser analisada como
A) uma circunstância que mostra os problemas de se adotar uma posição única
quanto à educação.
B) um elemento de coesão que liga essa frase à anterior, indicando a possibilidade
do meio-termo.
C) um elemento de valor argumentativo que indica a posição pouco otimista do
autor.
D) uma palavra que traz o sentimento do autor com relação à importância das
áreas exatas.
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Escrever à lápis.
Chegar à uma hora.
Ir à farmácia.
Opor-se à proposta.

QUESTÃO 08
O sinal de pontuação está INCORRETO na alternativa
A) Enquanto um professor corrige de acordo com o certo e o errado, outros dão
nota pelo esforço.
B) Professores que premiam o esforço dos seus alunos, são considerados mais
humanos.
C) Não é difícil, contudo, identificar os alunos dos professores mais humanos e
engajados socialmente.
D) Os alunos, devido aos vários tipos de professores, também variam muito de
rendimento e de postura.
QUESTÃO 09
O pronome “lhes”, na expressão “dar-lhes um sonoro zero”, no penúltimo parágrafo,
é um pronome
A)
B)
C)
D)

de tratamento.
que indica uma oração adjetiva.
que forma o objeto indireto.
que introduz uma oração completiva nominal.

QUESTÃO 10
A expressão “por uma”, no título do texto, indica
A)
B)
C)
D)

a defesa de uma causa.
a necessidade de expor uma certa ideia.
a importância de um conceito.
o descaso a um tipo de realidade.
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Questões de Legislação
QUESTÃO 11
Considere as assertivas abaixo.
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QUESTÃO 13
Leia as afirmações abaixo.
I.

Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do
mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
II. A reintegração é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado
por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.
III. A vacância do cargo público poderá decorrer apenas de exoneração, demissão,
aposentadoria ou falecimento.
IV. Redistribuição 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, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC.

A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser
fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação.
II. A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe que lei estabeleça
qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, salvo para os
servidores concursados do Poder Executivo.
III. São assegurados a todos, independente do pagamento de taxa, a obtenção de
certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal.
IV. As administrações públicas direta e indireta obedecerão aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

É CORRETO afirmar que

Com relação a essas assertivas, é CORRETO afirmar que

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

I.

apenas uma assertiva está correta.
apenas duas assertivas estão corretas.
apenas três assertivas estão corretas.
todas as assertivas estão corretas.

apenas uma está errada.
apenas duas estão erradas.
apenas três estão erradas.
todas estão erradas.

QUESTÃO 12
Considerando o disposto nas Leis 8.666/93 e 10.520/02, é INCORRETO afirmar que

QUESTÃO 14
Nos termos da Lei 9.784/99, têm legitimidade para interpor recurso administrativo

A) é dispensável a licitação quando a União tiver que intervir no domínio econômico
para regular preços ou normalizar o abastecimento.
B) o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
C) são modalidades de licitação: concorrência, convite, concurso, leilão, pregão e
tomada de preço.
D) é inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação.

A) aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão
recorrida.
B) os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo.
C) as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e
interesses coletivos e difusos.
D) os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.
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QUESTÃO 15
Com fulcro na Lei 11.091/05, que trata do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, é INCORRETO afirmar que

QUESTÃO 18
Se num campeonato de futebol é verdade que “quem não faz, leva”, ou seja, time
que não marca gol numa partida sofre ao menos um gol nessa mesma partida,
então, é CORRETO afirmar que

A) o Plano de Carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam
o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram
determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou
entidade.
B) a Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento
imediatamente subsequente, a cada dois anos de efetivo exercício, desde que
o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de
desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.
C) a liberação do servidor para a realização de cursos de Mestrado e Doutorado
não está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho.
D) o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela
mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante,
respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por
Mérito Profissional.

A)
B)
C)
D)

Questões de Raciocínio Lógico-quantitativo
QUESTÃO 16
A sucessão (x, x2, 16x) forma uma Progressão Geométrica (PG). A soma desses
três termos dessa PG e o valor de x valem, respectivamente,

nenhum jogo termina com um placar de 0 x 0, ou seja, sem gols.
em todos os jogos, os dois times marcam gols.
nenhum jogo termina empatado.
o vencedor sempre faz um gol a mais que o vencido.

QUESTÃO 19
Uma primeira urna tem três bolas numeradas de 4 a 6, uma segunda urna tem
quatro bolas numeradas de 0 a 3 e uma terceira urna tem quatro bolas assinaladas
com os algarismos 0, 8, 9 e 7. Retirando-se, sucessivamente, duas bolas da primeira
urna, duas da segunda e duas da terceira e enfileirando-as da esquerda para a
direita, forma-se um número com os algarismos gravados nas bolas.
A quantidade de possíveis números será de
A)
B)
C)
D)

108.
432.
864.
3456.

QUESTÃO 20
3

A)
B)
C)
D)

Simplificando

18 e 1.
22 e 2.
155 e 5.
84 e 4.

QUESTÃO 17
Um servidor da UFSJ aplicou um capital à taxa composta de 4% a.m., que deu
origem a um montante de R$2.249,72, no fim de 3 meses. O lucro aproximado
desse servidor foi de

a

13

a

96

a

B)

4

a

a , obtemos

10

12

A)

a

3

C)
A)
B)
C)
D)

R$749,73.
R$249,73.
R$241,04.
R$1.999,99.

D)
7

37
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QUESTÃO 21
Questões de Noções Gerais de Informática
No Microsoft Office Excel 2003, ao selecionar uma célula e formatá-la, é gerada a
tela a seguir.
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QUESTÃO 22
Considere a figura a seguir, que mostra uma janela do Microsoft Office PowerPoint
2003 com uma apresentação em processo de elaboração.

É CORRETO afirmar que os itens selecionados “Bloqueadas” e “Ocultas”
A) impedem que o valor da célula, qualquer que seja seu conteúdo, seja visualizado
qualquer que seja a situação de proteção da planilha.
B) impedem que o valor da célula, qualquer que seja seu conteúdo, seja visualizado
quando a planilha estiver protegida.
C) que, respectivamente, se referem a “bloquear” a célula e “ocultar” a fórmula, de
maneira que ela não apareça na barra de fórmulas quando a célula for
selecionada, não terão efeito se a planilha não estiver protegida.
D) impedem que o usuário altere o conteúdo de uma célula, desde que este seja
uma fórmula.

É CORRETO afirmar que
A) a apresentação mostrada possui dois slides.
B) para alterar o tamanho do gráfico, incluído no slide mostrado, é suficiente
apontar o cursor do mouse para as marcações nas bordas até que o mesmo
fique no formato de seta dupla e arrastá-lo na direção desejada.
C) para alterar as cores do gráfico, incluído no slide mostrado, é necessário
transferi-lo para o Excel, executar o procedimento de alteração de cores e voltar
para o PowerPoint.
D) ao clicar a ferramenta

9

, terá inicio a apresentação dos slides em elaboração.
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QUESTÃO 23
Considerando os conceitos de Correio Eletrônico (e-mail) e Internet, é CORRETO
afirmar que
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QUESTÃO 24
Considere a figura a seguir, que ilustra uma janela do Windows Explorer sendo
executada em um computador com o sistema operacional Windows XP instalado.

A) no Internet Explorer 6, ao clicar o botão
, é aberta a janela denominada
Opções da Internet, que permite, entre outras ações, excluir cookies e arquivos
temporários, de forma que esses arquivos não possam mais ser acessados pelo
navegador.
B) nos endereços de correio eletrônico, a sequência de caracteres “.com” tem por
função indicar que o proprietário do endereço é membro de organização pública
ou privada, que tem como objetivo principal prestar serviços relativos à
regulamentação da comunicação na Internet e na World Wide Web.
C) mesmo que o computador possua o Linux instalado, é necessário instalar o
Internet Explorer para navegar na Internet.
D) a assinatura digital permite encaminhar e-mail com garantia de autenticidade,
integridade e privacidade.

É CORRETO afirmar que,
A) sabendo-se que na janela ilustrada está sendo mostrada uma pasta oculta, caso
se queira desabilitar essa opção, é possível fazê-lo por meio de funcionalidades
disponibilizadas na janela Opções de pasta, que é encontrada no menu
.
B) caso se queira desativar a função que calcula o tamanho ocupado por uma
pasta, ao se apontar o cursor do mouse para a mesma, como mostrado na
figura, é possível fazê-lo por meio de opção encontrada no menu

.

C) a partir da janela mostrada, é correto inferir que o computador em uso tem
instalado um pen drive como unidade externa para armazenamento de dados.
D) no menu
, encontra-se uma lista de programas que estão instalados
no computador em uso, bem como a data da última vez quando foram
executados.
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QUESTÃO 25
Considere a figura a seguir, que ilustra uma janela do Microsoft Office Word 2003
contendo um documento em edição.

É CORRETO afirmar que,
A) ao clicar o menu
, é exibida uma lista de opções, entre elas a opção
Parágrafo, que possui funcionalidades que permitem definir o espaçamento
entre linhas de um parágrafo selecionado.
B) ao clicar duas vezes o botão
, em
nessa caixa de diálogo, será alterado para 80%.

, o número 100%, contido

C) para mostrar ou esconder o recurso denominado Assistente do Office, é
suficiente clicar o botão

.

D) caso a palavra “São” seja selecionada e, em seguida, o botão
três vezes, a palavra “Universidade” será selecionada.
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