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A necessidade de representar o absoluto como sujeito serviu-se das proposições: “Deus é o 
eterno” ou “a ordem moral do mundo” ou “o amor” etc. Em tais proposições, o verdadeiro só é 
posto como sujeito diretamente, mas não é representado como o movimento do refletir-se em si 
mesmo. Numa proposição desse tipo se começa pela palavra “Deus”. De si, tal palavra é um som 
sem sentido, um simples nome; só o predicado diz o que Deus é. O predicado é sua implementação 
e seu significado; só nesse fim o começo vazio se torna um saber eletivo. Entretanto é inevitável a 
questão: por que não se fala apenas do eterno, da ordem moral do mundo etc.; ou, como faziam 
os antigos, dos conceitos puros do ser, do uno etc., daquilo que tem significação, sem acrescentar 
o som sem-significação? Mas é que através dessa palavra se indica justamente que não se põe um 
ser, ou essência, ou universal em geral, e sim algo refletido em si mesmo: — um sujeito. Mas isso 
também é somente uma antecipação.

(HEGEL. A fenomenologia do espírito)

Com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue os itens a seguir. 

01� Na linha 6, uma vírgula poderia ser inserida após a palavra “fim” sem que, com isso, houvesse 
prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido da sentença.

Certo (   )                            Errado (   )

02� Na linha 4, a palavra “se” indica que a forma verbal “começa” está no singular por se tratar de um 
sujeito oracional.

Certo (   )                            Errado (   )

03� O problema do sujeito parece ser, para Hegel, trazido pelo hiato entre a significação e a represen-
tação em uma estrutura de saber.

Certo (   )                            Errado (   )

04� Para Hegel, não há reflexão em si quando o sujeito é posto como verdadeiro.

Certo (   )                            Errado (   )

05� Na linha 9, a palavra “Mas” introduz uma oposição em relação à sentença anterior, sendo, possível, 
portanto, sua substituição – sem prejuízos à correção gramatical e ao sentido da sentença – pelos 
termos: porém, todavia e no entanto.

Certo (   )                            Errado (   )
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06� No primeiro período do texto, as duas ocorrências da preposição “de” assinalam complementos 
verbais sendo um oracional e um não oracional.

Certo (   )                            Errado (   )

07� A palavra “justamente” é um advérbio que confere intensidade ao verbo com o qual estabelece 
relação. 

Certo (   )                            Errado (   )

08� A expressão “refletir-se em si mesmo” indica um vício de linguagem conhecido como pleonasmo.

Certo (   )                            Errado (   )

09� Pela leitura do texto, é possível inferir que o adjetivo “eterno” significa imutável, sendo, portanto, 
sua troca possível pelo termo “perene”.

Certo (   )                            Errado (   )

10� A linguagem do texto, devido a sua correção gramatical, estrutura e emprego, poderia compor um 
texto de caráter oficial. 

Certo (   )                            Errado (   )
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Última Visio

Quando o homem, resgatado da cegueira

Vir Deus num simples grão de argila errante,

Terá nascido nesse mesmo instante

A mineralogia derradeira!

A impérvia escuridão obnubilante

Há de cessar! Em sua glória inteira

Deus resplandecerá dentro da poeira

Como um gasofiláceo de diamante!

Nessa última visão já subterrânea,

Um movimento universal de insânia

Arrancará da inscência o homem precito...

A Verdade virá das pedras mortas

E o homem compreenderá todas as portas

Que ele ainda tem de abrir para o Infinito!
(Augusto dos Anjos)
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Com relação às estruturas do texto e ao sentido julgue os itens seguintes.

11� Infere-se da primeira estrofe do poema que a mineralogia derradeira é a prova concreta de que 
Deus existe. 

Certo (   )                            Errado (   )

12� A palavra “precito” pode ser, sem prejuízos para a correção gramatical e o sentido do texto, subs-
tituída pelo termo “réprobo”.

Certo (   )                            Errado (   )

13� Da primeira estrofe, conclui-se que cego é o homem que não vê Deus.

Certo (   )                            Errado (   )

14� Para o eu-lírico do poema, a verdade está nas pedras mortas e o homem ainda não abriu algumas 
portas para o infinito. 

Certo (   )                            Errado (   )

15� A vírgula no verso 9 indica que há uma inversão sintática, sendo possível, também, a inserção de 
uma vírgula antecedendo a palavra “já”, sem que, com isso, houvesse prejuízo para o sentido ou 
para a correção gramatical da sentença.  

Certo (   )                            Errado (   )

16� Pode-se entender, da leitura do texto, que há uma condição para o cessamento da escuridão ob-
nubilante que impede o homem de ver Deus.

Certo (   )                            Errado (   )

17� A palavra “escuridão” compõe o núcleo do sujeito da forma verbal “Há de cessar” no verso subsequente. 

Certo (   )                            Errado (   )

18� A expressão “tem de” poderia ser substituída por “tem que”, procedimento que não prejudicaria a 
correção da sentença. 

Certo (   )                            Errado (   )

Com relação ao que especifica o Manual de Redação da Presidência da República, julgue os 
próximos itens.

19� O tratamento impessoal que deve ser dado aos assuntos que constam das comunicações oficiais 
decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica, da impessoalidade de quem 
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recebe a comunicação e do caráter impessoal do próprio assunto tratado, para tanto, exigindo 
uma linguagem técnica necessária.

Certo (   )                            Errado (   )

20� No envelope da comunicação oficial dirigida a particulares, deve constar o seguinte endereçamento:
Ao Senhor
Fulano de Tal
Rua ABC, nº 123
Curitiba, PR – 12345-000.

Certo (   )                            Errado (   )

21� Para evitar equívocos, recomenda-se não deixar a assinatura em página isolada do expediente. 
Pode-se transferi-la para essa página ao menos a última frase anterior ao fecho.

Certo (   )                            Errado (   )

22� Como não há padrão rígido para a redação de um telegrama, deve-se seguir a forma e a estrutura 
dos formulários disponíveis nas agências dos Correios e em seu sítio na Internet.

Certo (   )                            Errado (   )

23� Quanto à forma e à diagramação, a Exposição de Motivos segue o padrão Ofício.

Certo (   )                            Errado (   )

24� Caso uma correspondência seja expedida para o Governador do estado por um Vereador de uma 
cidade pertencente a um estado fronteiriço, o vocativo correto a ser empregado é a forma “Senhor 
Governador”.

Certo (   )                            Errado (   )

25� Nos termos da legislação em vigor, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor docu-
mental, isto é, para que possa ser aceita como documento original, é necessário existir certificação 
digital que ateste a identidade do remetente, na forma estabelecida em lei.

Certo (   )                            Errado (   )

26� O fax (forma abreviada já consagrada de fac-símile) é uma forma de comunicação regularmente 
utilizada na comunicação oficial. É utilizado para a transmissão de mensagens urgentes e para o 
envio antecipado de documentos, de cujo conhecimento há premência, quando não há condições 
de envio do documento por meio eletrônico.

Certo (   )                            Errado (   )
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27� Caso o Chefe do Poder Executivo deseje informar algo ao chefe do Poder Judiciário, deverá fazê-lo 
por meio de um aviso.

Certo (   )                            Errado (   )

28� Na comunicação oficial o parecer apresenta impressões pessoais de uma autoridade em alguma 
área do conhecimento. Nesse sentido, não se pode considerar a regra da impessoalidade.

Certo (   )                            Errado (   )

29� Apostila é a averbação, feita abaixo dos textos ou no verso de decretos e portarias pessoais 
(nomeação, promoção, ascensão, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reinte-
gração, recondução, remoção, exoneração, demissão, dispensa, disponibilidade e aposentadoria), 
para que seja corrigida flagrante inexatidão material do texto original (erro na grafia de nomes 
próprios, lapso na especificação de datas, etc.), desde que essa correção não venha a alterar a 
substância do ato já publicado.

Certo (   )                            Errado (   )

30� O veto possui dois fundamentos básicos, a saber, inconstitucionalidade e contrariedade ao inte-
resse público.

Certo (   )                            Errado (   )

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31� No Microsoft Word 2013, os estilos de formatação utilizam o estilo de cores definidos pelos temas. 

Para alterar o tema de cores o usuário pode acessar a aba Layout de Página.

Certo (   )                            Errado (   )

32� No Word 2013, para iniciar uma mala direta, é necessário possuir a lista de destinatários, pois, uma 
vez iniciado o processo de inserção de mala direta, não é possível criar a lista.

Certo (   )                            Errado (   )

33� No Microsoft Word 2013, é possível inserir numeração de página na borda lateral da página, dentro 
do espaço reservado para as margens.

Certo (   )                            Errado (   )

34� O Microsoft Linux é uma versão do Linux desenvolvida pela Microsoft para testes do sistema em 
comparação com o GNU Linux que é um freeware.

Certo (   )                            Errado (   )
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35� No Linux o comando chmod pode ser utilizado para alterar o dono de um arquivo ou pasta.

Certo (   )                            Errado (   )

36� O protocolo DNS usado na transcrição de um domínio para endereço IP opera na camada de apli-
cação sobre a porta 53 do protocolo UDP.

Certo (   )                            Errado (   )

37� No terminal do Windows, ao se utilizar o comando ipconfig, são exibidos os dados do adaptador 
de rede, como endereço IP e máscara de sub-rede.

Certo (   )                            Errado (   )

38� Uma forma de amenizar o uso do tráfego de Internet usado por uma grande rede é utilizar um 
servidor de proxy de rede.

Certo (   )                            Errado (   )

39� Uma rede é considerada como LAN se possuir no máximo 100 computadores.

Certo (   )                            Errado (   )

40� Uma rede configurada com máscara 255.255.192.0 e endereçamento IP dinâmico suporta mais de 
16 mil computadores conectados simultaneamente.

Certo (   )                            Errado (   )

41� O Mozilla Thunderbird oferece opção para chat em tempo real com os contatos associados.

Certo (   )                            Errado (   )

42� No Excel o recurso remover duplicata presente na aba dados permite que o usuário escolha qual a 
coluna deve ter o conteúdo avaliado para remover as linhas inteiras onde a duplicata ocorrer.

Certo (   )                            Errado (   )

43� No Excel a opção reduzir para caber pode ser utilizada para ajustar o conteúdo de uma célula, tal 
recurso reduz o tamanho da coluna para que a planilha selecionada caiba na página de impressão.

Certo (   )                            Errado (   )

44� Um usuário configurou seu computador com o endereço IP fixo 192.168.2.10. Assim ele pode se 
conectar à rede 192.168.0.0./16 desde que nenhum outro computador conectado a ela esteja 
usando o endereço configurado.

Certo (   )                            Errado (   )
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens.

45� A proposição “A escola não prepara com eficácia o jovem para a vida, pois o ensino profissionali-
zante não faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino” tem como uma de suas 
equivalências lógicas a proposição “Se a escola prepara com eficácia o jovem para a vida, então o 
ensino profissionalizante faz parte do currículo da grande maioria dos centros de ensino”.

Certo (   )                            Errado (   )

46� A proposição [P∨Q]↔[(~P)∧Q] tem somente o valor lógico V, independentemente dos valores 
lógicos de P e Q.

Certo (   )                            Errado (   )

47� Se apenas umas das proposições P, Q ou R for verdadeira, então a proposição (P∨¬Q)→(P∧R) 
será falsa.

Certo (   )                            Errado (   )

Considerando as proposições simples P e Q e a proposição composta R simbolizada por (P∨Q)∧(~P) → 
(P∧Q)∨(~Q), julgue os itens subsequentes.

48� Se P tem valor lógico F, então, independentemente de Q ser V ou F, R será sempre F.

Certo (   )                            Errado (   )

49� Considerando todos os possíveis valores lógicos V ou F para as proposições P e Q, é correto afirmar 
que a proposição (P∨Q)∧(~P) possui 3 valores lógicos F.

Certo (   )                            Errado (   )

50� Considerando todos os possíveis valores lógicos das proposições p e q, é correto afirmar que a 
proposição (p→q) ∧ (~q) possui valores lógicos V e F em quantidades iguais.

Certo (   )                            Errado (   )

Em uma comissão parlamentar de inquérito, um lobista, ao esclarecer que não teria recebido 
dinheiro de certo. empresário para pressionar pela aprovação de projeto de lei de interesse da 
empresa deste, assim argumentou: “Não conheço esse empresário nem ouvi falar de sua empresa. 
Se não conheço o empresário nem ouvi falar de sua empresa, não forneci meus dados bancários 
a ele. Se não forneci meus dados bancários a ele, ele não depositou dinheiro em minha conta. Se 
ele não depositou dinheiro em minha conta, eu não recebi dinheiro para pressionar pela aprovação 
desse projeto de lei. Logo, eu não ouvi falar dessa empresa nem recebi dinheiro para pressionar pela 
votação desse projeto de lei”.
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A partir da situação hipotética descrita acima, julgue o item a seguir.

51� A argumentação apresentada pelo lobista é uma argumentação válida, sob o ponto de vista da 
lógica de argumentação.

Certo (   )                            Errado (   )

Edna, Marta e Sandra são analistas de apenas uma das áreas: informática, orçamento e serviço 
social, mas não necessariamente nessa ordem. Nesse sentido, considere as proposições a seguir:

P: Edna é analista na área de informática.

Q: Marta não é analista na área de informática.

R: Sandra não é analista na área de serviço social.

Sabendo-se que apenas uma dessas proposições é verdadeira, é correto afirmar que:
52� Marta não é analista de orçamento.

Certo (   )                            Errado (   )

53� Sandra é analista de serviço social.

Certo (   )                            Errado (   )

Uma pesquisa, com 200 pessoas, investigou como eram utilizadas as três linhas: A, B e C do Metrô de 
uma cidade. Verificou-se que 92 pessoas utilizam a linha A; 94 pessoas utilizam a linha B e 110 pessoas 
utilizam a linha C. Utilizam as linhas A e B um total de 38 pessoas, as linhas A e C um total de 42 pessoas 
e as linhas B e C um total de 60 pessoas; 26 pessoas que não se utilizam dessas linhas. A partir dessas 
informações, julgue o item subsequente.
54� O número de entrevistados que utilizam as linhas A e B e C é igual a 17.

Certo (   )                            Errado (   )

Considerando as tabelas acima, que apresentam, respectivamente, o peso e a estatura da criança A, 
desde o nascimento (0 ano) até o 3º ano de vida, bem como o peso da criança B, desde o nascimento (0 
ano) até o 2º ano de vida, julgue o item a seguir.

55� Sabendo que as diferenças entre os pesos das crianças A e B, nos respectivos anos, estão em pro-
gressão aritmética, é correto afirmar que o peso da criança B no 3º ano de vida será igual a 17,12 kg.

Certo (   )                            Errado (   )

Em um evento em que foram realizadas provas em dois turnos, os colaboradores assinaram contrato 
para trabalhar em um ou nos dois períodos. No período da manhã, os colaboradores trabalharam 
quatro horas e, no período da tarde, cinco horas. O CESPE/UnB pagará R$ 100,00 para os colaboradores 
que trabalharam um período e, para os que trabalharam nos dois períodos, R$ 180,00. Considerando a 
situação hipotética acima descrita, julgue os itens subsequentes.
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56� O colaborador que trabalhar em ambos os turnos receberá o mesmo valor pela hora trabalhada 
que aquele que trabalhar somente no turno vespertino.

Certo (   )                            Errado (   )

57� Considerando-se a incidência de desconto de 11% para o INSS, caso os valores a serem pagos sejam 
líquidos, o valor bruto que receberá cada colaborador que trabalhar apenas um turno será superior 
a R$ 112,35.

Certo (   )                            Errado (   )

Três amigos formaram uma sociedade. O João entrou com R$ 60.000,00, Pedro, com R$ 75.000,00 
e Carlos, com R$ 45.000,00. No balanço anual houve um lucro de R$ 30.000,00. Com base nessa 
situação, julgue o item que se segue.

58� A parte do lucro que coube a Carlos corresponde a R$ 7.500,00.

Certo (   )                            Errado (   )

No universo dos números naturais, os números 16; 61; 31; 46 possuem uma característica comum 
que é apresentar o mesmo resto da divisão, no caso o número 1, quando são divididos por 5. O 
número 31 dividido por 5 apresenta o quociente 6 e resto da divisão igual a 1, por exemplo. Consi-
dere essa mesma ideia e um divisor maior que 5 e menor do que 10. Dentre os cinco números que 
seguem, apenas um não possui essa característica comum que os outros quatro números possuem, 
em relação a um mesmo divisor.

37, 65, 30, 45, 79.

Com base nessa situação, julgue o item que se segue.

59� O número que não apresenta essa característica comum é o 45.

Certo (   )                            Errado (   )

Considere que, em uma amostra composta por 210 pessoas atendidas em unidade de atendi-
mento do DETRAN, 105 foram ao DETRAN para resolver pendências relacionadas à documentação 
de veículos; 70, para resolver problemas relacionados a multas; e 70, para resolver problemas não 
relacionados à documentação de veículos ou a multas. A respeito dessa situação hipotética, julgue o 
item seguinte.

60� Em face dessa situação, é correto afirmar que, nessa amostra, menos de 35 pessoas procuraram 
a unidade de atendimento do DETRAN para resolver problemas relacionados simultaneamente à 
documentação de veículos e a multas.

Certo (   )                            Errado (   )
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Em uma repartição com 40 funcionários, trabalham analistas de recursos humanos, analistas de 
sistemas e outros profissionais que exercem vários tipos de atividades. Sabe-se que desses funcio-
nários 20 são analistas de recursos humanos, 18 são analistas de sistemas e 5 exercem as duas ativi-
dades: analista de recursos humanos e analista de sistemas. Com base nas informações acima, julgue 
o item que se segue.

61� A probabilidade de um funcionário escolhido ao acaso exercer outra atividade que não seja de 
analista de recursos humanos nem a de analista de sistemas é inferior a 17,5%.

Certo (   )                            Errado (   )

noções de DIREITO CONSTITUCIONAL
62� A concessão de asilo político é princípio norteador das relações internacionais brasileiras, conforme 

expressa disposição do texto constitucional.

Certo (   )                            Errado (   )

63� Os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional não podem ser restringidos 
pela legislação infraconstitucional, uma vez que estão incluídos no rol das cláusulas pétreas.

Certo (   )                            Errado (   )

64� No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá utilizar-se de propriedade 
particular, assegurada ao proprietário, em qualquer caso, indenização ulterior.

Certo (   )                            Errado (   )

65� No entendimento do STF, a garantia do devido processo legal não torna obrigatória a defesa 
técnica por advogado no âmbito dos processos administrativos disciplinares que envolvam ser-
vidores públicos.

Certo (   )                            Errado (   )

66� Para a retificação de informações constantes de cadastros de registros públicos ou banco de dados 
de entidades governamentais, é inadmissível a impetração de habeas data, cuja função é assegu-
rar apenas o conhecimento dessas informações.

Certo (   )                            Errado (   )

67� Considera-se brasileiro naturalizado o nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro ou mãe brasi-
leiro, se um deles estiver a serviço da República Federativa do Brasil.

Certo (   )                            Errado (   )


