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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2. Use o rascunho da Folha de Respostas reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua Folha de Respostas, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:
“Quem quiser ter saúde no corpo, procure tê-la na alma.” Francisco Quevedo

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorrida
1 (uma) hora do início das provas. O candidato não poderá fazer anotação de questões ou informações relativas às suas
respostas no Comprovante Definitivo de Inscrição (CDI) ou em quaisquer outros meios, que não os permitidos neste Edital e
especificados na capa da prova. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados,
telefone celular, relógios, pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, gravador, transmissor /
receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico, podendo a organização deste processo
seletivo vetar o ingresso do candidato com outros aparelhos. Não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação
entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como o uso de livros, códigos,
manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Ao
término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato
termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da
sala de prova de uma só vez.
O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 04 de dezembro de 2017.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões
de Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Atualidades e 15 (quinze) questões de
Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto I a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
TEXTO I
O estupro
Estupradores despertam em mim ímpetos de violência,
a custo contidos.
Tive o desprazer de entrar em contato com muitos deles
nos presídios. No antigo Carandiru, cumpriam pena
isolados nas celas do último andar do Pavilhão Cinco,
única maneira de mantê-los a salvo do furor assassino da
massa carcerária.
Ao menor descuido da segurança interna, entretanto, eram
trucidados com requintes de crueldade. As imagens dos
corpos mutilados trazidos à enfermaria para o atestado de
óbito até hoje me perseguem.
Para livrá-los da sanha dos companheiros de prisão,
a Secretaria da Administração Penitenciária foi obrigada a
confiná-los num único presídio, no interior do estado. Nas
áreas das cidades em que a justiça caiu nas mãos dos
tribunais do crime organizado, o estuprador em liberdade
não goza da mesma benevolência.
Assinada pela jornalista Claudia Collucci, com a análise
de Fernanda Mena, a Folha publicou uma matéria sobre o
aumento do número de estupros coletivos no país.
Os números são assustadores: dos 22.804 casos de
estupros que chegaram aos hospitais no ano passado,
3.526 foram coletivos, a forma mais vil de violência de
gênero que uma mente perversa pode conceber. Segundo
o Ipea, 64% das vítimas eram crianças e adolescentes.
O estupro coletivo é a expressão mais odiosa do desprezo
pela condição feminina. É um modo de demonstrar o
poder do macho brutal que exibe sua bestialidade, ao
subjugar pela violência. Não é por outra razão que esses
crimes são filmados e jogados na internet.
Oficialmente, no Brasil, ocorrem 50 mil registros de
estupros por ano, dado que o Ipea estima corresponder
a apenas 10% do número real, já que pelo menos 450 mil
meninas e mulheres violentadas não dão queixa à polícia,
por razões que todos conhecemos.

A fama do convívio liberal do homem brasileiro com as
mulheres é indevida. A liberdade de andarem com biquínis
mínimos nas praias ou seminuas nos desfiles de Carnaval
fortalece esse mito. A realidade é outra, no entanto: somos
um povo machista que trata as mulheres como seres
inferiores. Consideramos que o homem tem o direito de
dominá-las, ditar-lhes obrigações, comportamentos e
regras sociais e puni-las, quando ousarem decidir por
conta própria.
Há demonstração mais contundente da cultura do estupro
em nosso país do que os números divulgados pelo Ipea:
24% dos homens acham que “merecem ser atacadas
as mulheres que mostram o corpo”. Ou, na pesquisa do
Datafolha: 42% dos homens consideram que “mulheres
que se dão ao respeito não são atacadas”.
Não se trata de simples insensibilidade diante do
sofrimento alheio, mas um deboche descarado desses
boçais para ridicularizar as tragédias vividas por milhares
de crianças, adolescentes e mulheres adultas violentadas
todos os dias, pelos quatro cantos do país.
O impacto do estupro sofrido em casa ou fora dela
tem consequências físicas e psicológicas terríveis e
duradouras. O estuprador pratica um crime hediondo que
não merece condescendência e exige punição exemplar.
Uma sociedade que cala diante de tamanha violência é
negligente e covarde.
VARELLA, Drauzio. O estupro. Drauzio Varella. 4 set. 2017.
Disponível em: <https://goo.gl/QmDE86>.
Acesso em: 12 set. 2017 (Adaptação).

QUESTÃO 1
Analise as afirmativas a seguir.
I.

Um dos motivos apontados como causa dos
estupros é o excesso de confiança.

II.

Para a maioria dos entrevistados, a mulher é
atacada por mostrar excessivamente o corpo.

III.

Os estupros mencionados nas pesquisas
se referem apenas aos cometidos contra as
mulheres.

De acordo com o texto, estão incorretas as afirmativas:
A) I e II, apenas.

Em 11 anos atendendo na Penitenciária Feminina da
Capital, perdi a conta das histórias que ouvi de mulheres
estupradas. Difícil eleger a mais revoltante.

B) I e III, apenas.

Se você, leitora, imagina que as vítimas são atacadas
na calada da noite em becos escuros e ruas desertas,
está equivocada. Há estimativas de que até 80% desses
crimes sejam cometidos no recesso do lar. Os autores
não são psicopatas que fugiram do hospício, mas homens
comuns, vizinhos ou amigos que abusam da confiança da
família, padrastos, tios, avós e até o próprio pai.

D) I, II e III.

A vítima típica é a criança indefesa, insegura
emocionalmente, que chega a ser ameaçada de
morte caso denuncie o algoz. O predador tira partido
da ingenuidade infantil, das falsas demonstrações de
carinho que confundem a menina carente, do medo, da
impunidade e do acobertamento silencioso das pessoas
ao redor. Embora esse tipo de crime aconteça em todas
as classes sociais, é na periferia das cidades que adquire
caráter epidêmico, sem que a sociedade se digne a
reconhecer-lhe existência.

C) II e III, apenas.

QUESTÃO 2
São características citadas pelo autor sobre a maioria dos
estupros, EXCETO:
A) Proximidade entre o agressor e a vítima.
B) Presença em todas as classes sociais.
C) Cometidos em locais que fazem parte do cotidiano
da vítima.
D) Constante reincidência da agressão.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 6

Analise as afirmativas a seguir.

Assinale a alternativa em que a ideia expressa entre
colchetes não está presente no respectivo trecho.

I.

O convívio liberal entre homens e mulheres
não condiz com os fatos apresentados nas
pesquisas.

II.

Crianças e mulheres, maiores vítimas dos casos
de estupro, são abusadas, em sua maioria, por
familiares.

III.

Ter a liberdade de andar com pequenos biquínis
ou seminuas no Carnaval faz com que as
mulheres tenham uma falsa ideia de segurança
no convívio com os homens.

Estão de acordo com a opinião do autor as afirmativas:
A) I e II, apenas.

A) “Uma sociedade que cala diante de tamanha
violência é negligente e covarde.” [DESATENÇÃO]
B) “A fama do convívio liberal do homem brasileiro
com as mulheres é indevida.” [NOTORIEDADE]
C) “[...] o estuprador em liberdade não goza da
mesma benevolência.” [ASSASSINATO]
D) “A vítima típica é a criança indefesa,
insegura emocionalmente, que chega a ser
ameaçada de morte caso denuncie o algoz.”
[DESUMANIDADE]

B) I e III, apenas.

QUESTÃO 7

C) II e III, apenas.

A principal característica de gêneros textuais como este é:

D) I, II e III.

A) informar o leitor sobre
acontecimento ou situação.

um

determinado

QUESTÃO 4

B) expor a opinião do autor acerca do tema.

São fatores que beneficiam o comportamento do
estuprador, EXCETO:

C) apresentar, de forma resumida, um determinado
tema.

A) A conivência das pessoas próximas.
B) O medo das vítimas e das pessoas próximas.
C) A improbabilidade da punição.
D) A divulgação dos vídeos de estupro.
QUESTÃO 5
Releia o trecho a seguir.
“Para livrá-los da sanha dos companheiros de prisão,
a Secretaria da Administração Penitenciária foi obrigada
a confiná-los num único presídio, no interior do estado.”
São sinônimos da palavra destacada, EXCETO:
A) Sangria.
B) Fúria.
C) Ira.
D) Desejo de vingança.

D) retratar, explicando, um determinado fenômeno
social.
QUESTÃO 8
Releia o trecho a seguir.
“Embora esse tipo de crime aconteça em todas as
classes sociais, é na periferia das cidades que adquire
caráter epidêmico [...]”
Assinale a alternativa em que a substituição da palavra
destacada nesse trecho altera seu sentido original.
A) Contanto que esse tipo de crime aconteça
em todas as classes sociais, é na periferia das
cidades que adquire caráter epidêmico.
B) Ainda que esse tipo de crime aconteça em todas
as classes sociais, é na periferia das cidades que
adquire caráter epidêmico.
C) Posto que esse tipo de crime aconteça em todas
as classes sociais, é na periferia das cidades que
adquire caráter epidêmico.
D) Conquanto esse tipo de crime aconteça em todas
as classes sociais, é na periferia das cidades que
adquire caráter epidêmico.
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QUESTÃO 9
São recursos argumentativos utilizados no texto I,
EXCETO:
A) Argumento de autoridade.
B) Dados estatísticos.
C) Argumentação consistente.

Estupro é a prática não consensual do sexo, imposta por
violência ou ameaça de qualquer natureza. Qualquer
forma de prática sexual sem consentimento de uma das
partes configura estupro.
Se aceitarmos que esta é a definição de estupro, quantas
já sofremos um, e quantos já cometeram um? Garanto
que muita gente.
[...]
BURIGO, Joana. A cultura do estupro. Carta Capital.
2 jun. 2016. Disponível em: <https://goo.gl/FcehJq>.
Acesso em: 12 set. 2017 [Fragmento adaptado].

D) Ironia.
QUESTÃO 10
Releia o trecho a seguir.
“Se você, leitora, imagina que as vítimas são atacadas na
calada da noite em becos escuros e ruas desertas, está
equivocada.”
A palavra destacada é um:
A) sujeito, por isso faz parte dos termos integrantes
da oração.
B) aposto, por isso faz parte dos termos integrantes
da oração.
C) vocativo, por isso faz parte dos termos acessórios
da oração.
D) sujeito, por isso faz parte dos termos acessórios
da oração.
INSTRUÇÃO: Leia o texto II a seguir para responder às
questões de 11 a 15.
TEXTO II

QUESTÃO 11
Sobre o texto II, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É a permissividade ou não do ato sexual que
configura o estupro.
B) A comparação do estupro como uma rosa facilita
a compreensão do leitor para identificar o que é
ou não um fato ligado ao estupro.
C) O nome que se dá às coisas é apenas uma
convenção; dessa forma, o que importa é o que
elas realmente significam, não o seu nome.
D) Há uma resistência social, de forma geral,
em admitir que determinados atos devem ser
reconhecidos como estupros.
QUESTÃO 12
O recurso utilizado pela autora em seu texto, ao trazer
uma passagem da obra shakespeariana para embasar
sua argumentação, é conhecido como:

A cultura do estupro

A) intertextualidade.

Não podemos perder tempo disputando a realidade. Um
ato sexual que acontece sem o consentimento de uma
das partes envolvidas é um estupro. Sempre

B) intergenericidade.

“Uma rosa, por qualquer outro nome, teria o aroma
igualmente doce”. Este trecho de Romeu e Julieta,
a peça famosa de William Shakespeare, é frequentemente
referenciado em artigos e debates sobre o peso e a
volatilidade da linguagem.

D) discurso informal.

Na cena em que esta fala se dá, Julieta – uma Capuleto
– argumenta que não importa que Romeu seja um
Montéquio, pois o amor que sente é pelo rapaz, e não
por seu nome. A beleza da citação é o que ela implica: os
nomes que damos às coisas não necessariamente afetam
o que as coisas realmente são.
“Estupro, por qualquer outro nome, seria uma ação
igualmente violenta.” Seria. Mas, ao contrário das rosas
– que reconhecemos como rosas, por isso chamamos de
rosas –, relutamos em reconhecer quando um estupro é
estupro para poder então chamá-lo de estupro.

C) ironia.

QUESTÃO 13
Releia o trecho a seguir.
“Se aceitarmos que esta é a definição de estupro,
quantas já sofremos um, e quantos já cometeram um?”
A oração destacada indica, em relação ao restante da
frase, uma:
A) impossibilidade de que algo aconteça.
B) certeza de que algo acontecerá.
C) condição para que algo aconteça.
D) dúvida de que algo possa acontecer.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 17

Releia o trecho a seguir.

A malha ferroviária é uma importante estrutura de
transporte de carga e de passageiros.

“Na cena em que esta fala se dá, Julieta – uma Capuleto
– argumenta que não importa que Romeu seja um
Montéquio, pois o amor que sente é pelo rapaz, e não
por seu nome.”
A palavra destacada confere ao trecho um valor:

Assinale a alternativa que apresenta a ferrovia que liga a
capital mineira ao sistema portuário da capital capixaba,
tendo o município de Itabira como um dos pontos do
trajeto.
A) Estrada de Ferro Vitória-Minas.

A) causal.

B) Estrada de Ferro Central do Brasil.

B) aditivo.

C) Estrada de Ferro do Tucuruí.

C) concessivo.

D) Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

D) adversativo.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 15
Releia o trecho a seguir.
“Na cena em que esta fala se dá, Julieta – uma Capuleto
– argumenta que não importa que Romeu seja um
Montéquio, pois o amor que sente é pelo rapaz, e não por
seu nome.”
A conjunção “e”, destacada, confere ao trecho um valor:

Em dezembro de 2016, com o intuito de promover a
recuperação da vegetação no município, a Prefeitura
de Itabira anunciou a intenção de distribuir mudas de
espécies de plantas nativas dos biomas presentes na
cidade.
Assinale a alternativa que apresenta os
predominantes no município segundo o IBGE.

biomas

A) Pampa e Mata dos Cocais.

A) causal.

B) Amazônico e Cerrado.

B) aditivo.

C) Caatinga e Pampa.

C) concessivo.

D) Mata Atlântica e Cerrado.

D) adversativo.

QUESTÃO 19
O município de Itabira está localizado na Bacia do Rio
Doce.

ATUALIDADES

Entre os afluentes da grande bacia presentes no
município, estão:

QUESTÃO 16
Em 2017, celebrou-se 30 anos da morte de um dos
cidadãos mais ilustres de Itabira, o escritor Carlos
Drummond de Andrade. A data motivou uma série de
homenagens na cidade e no Brasil em geral.
Assinale a alternativa que apresenta duas das obras do
autor itabirano.

A) Rio Tanque e Rio do Peixe.
B) Rio Negro e Rio Solimões.
C) Rio Grande e Rio Claro.
D) Rio São Lourenço e Rio Preto.

A) Capitães de Areia e Tiêta.

QUESTÃO 20

B) Sagarana e Grande Sertão Veredas.

Em setembro de 2017, a realização de novos testes no
continente asiático fez ressurgir o receio da comunidade
internacional de uma guerra nuclear.

C) A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo.
D) Memórias Póstumas
O Alienista.

de

Brás

Cubas

e

Assinale a alternativa que apresenta o país autor dos
testes.
A) Indonésia.
B) Índia.
C) Coréia do Norte.
D) Japão.
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QUESTÃO 25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Qual é o tipo de código malicioso que tornam inacessíveis
os dados armazenados em um equipamento, geralmente
usando criptografia, e que exige pagamento de resgate
para restabelecer o acesso ao usuário?

ANALISTA DE SISTEMAS

A) Ransomware

QUESTÃO 21

B) Worm

Como é denominado o método de ordenação que
percorre um vetor de elementos da esquerda para a
direita e que, à medida que avança, ordena os elementos
à esquerda, sempre comparando o elemento atual com o
seu sucessor?
A) Insertion sort

C) Adware
D) Backdoor
QUESTÃO 26
Como o administrador de um sistema Windows Server
2012 pode acessar os planos de energia definidos no
sistema?

B) Selection sort
C) Quick sort

A) Clicando no Painel de Controle e, depois, em
Dispositivos e Energia.

D) Merge sort
QUESTÃO 22

B) Clicando em System And Security (Sistema e
Segurança) e, depois, em Power Options.

Qual função em PHP deve ser utilizada para se remover
os espaços em branco no início de uma string?

C) Clicando em Power Options, dentro do menu
Controles.
D) Pela linha de comando, clicando em Powerconfig.

A) rtrim
B) remove
C) ltrim

QUESTÃO 27

D) space

Quais dos protocolos a seguir atuam na camada de
transporte, podendo serem acionados via programação
de sockets para se estabelecer a comunicação entre dois
hosts finais?

QUESTÃO 23
Qual é a sintaxe correta a ser utilizada ao se tentar
estabelecer uma comunicação entre o PHP e um banco
de dados?
A) $mysqlc = mysqlic(“localhost”, “user”, “password”,
“database”);
B) $mysqli = mysqli(“localhost”, “user”, “password”,
“database”);
C) $mysqldb = new mysqldb(“localhost”, “user”,
“password”, “database”);
D) $mysqli = new mysqli(“localhost”,
“password”, “database”);

“user”,

QUESTÃO 24
Qual é a forma correta de se calcular o resto da divisão
entre dois números em PHP?

A) PPP e SMTP.
B) TCP e UDP.
C) ARP e FTP.
D) FTP e TELNET.
QUESTÃO 28
Qual diagrama UML representa os objetos em um
determinado instante de tempo, com suas instâncias e
relacionamentos?
A) Diagrama de objetos.
B) Diagrama de classes.
C) Diagrama de relacionamentos.
D) Diagrama de sequência.

A) $rest = 5%2;
B) $rest = mod(5,2);
C) rest = 5%2;
D) rest = mod(5,2);
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

Qual diagrama UML está sendo representado pelo
esquema a seguir?

Qual é a faixa de intervalo de rede a ser utilizada
pelo administrador para que todos os hosts na rede
permaneçam na classe A?
A) 10.20.1.40 até 10.20.1.100
B) 128.120.1.40 até 128.120.1.40
C) 192.20.10.40 até 192.20.10.40
D) 222.20.1.4 até 222.20.1.40
QUESTÃO 34

A) Diagrama de componentes.
B) Diagrama de casos de uso.
C) Diagrama de objetos.
D) Diagrama de implantação.
QUESTÃO 30
Qual é o comando SQL utilizado para se listar o
campo “NomeDoContato” presente na tabela chamada
“Fornecedores”, começando pelo último nome até chegar
ao primeiro?
A) SELECT NomeDoContato FROM Fornecedores
ORDER BY DESC NomeDoContato
B) SELECT NomeDoContato FROM Fornecedores
ORDER BY NomeDoContato ASC
C) SELECT NomeDoContato FROM Fornecedores
ORDER BY NomeDoContato DESC
D) SELECT NomeDoContato INTO Fornecedores
ORDER BY NomeDoContato ASC
QUESTÃO 31
Como é conhecida a propriedade em transações de banco
de dados em que a sua totalidade deve ser executada e,
caso aconteçam falhas, quaisquer mudanças durante a
transação no banco de dados devem ser desfeitas?
A) Durabilidade.
B) Isolamento.
C) Atomicidade.
D) Concorrência.
QUESTÃO 32
Qual função do SQL deve ser utilizada para se retornar o
maior valor de uma coluna em uma tabela?
A) MAX.
B) SUM.
C) POW.
D) AVG.
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Qual ferramenta em GIMP o usuário deve utilizar para
corrigir imagens borradas, dando mais realismos às
fotografias?
A) Levels.
B) Blur.
C) Tile Glass.
D) Sharpen.
QUESTÃO 35
Qual evento de uma janela em html 5 é executado quando
o usuário executa o comando desfazer?
A) Onunload.
B) Onstorage.
C) Onundo.
D) Onredo.

FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

