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Câmara Municipal de Salvador

MANHÃ
Prova Escrita Objetiva e Discursiva – Nível Superior

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Tipo 1 – BRANCA
SUA PROVA
Além deste caderno de provas, contendo setenta

INFORMAÇÕES GERAIS


As questões objetivas têm cinco alternativas de

questões objetivas e o tema de redação, você

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está

receberá do fiscal de sala:

correta



uma folha de respostas das questões objetivas



uma folha de textos definitivos destinada à



Verifique se seu caderno está completo, sem
repetição de questões ou falhas. Caso contrário,
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que

redação

sejam tomadas as devidas providências




Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e

TEMPO

leia atentamente as instruções para preencher a
folha de respostas



5 horas é o período disponível para a realização



da prova, já incluído o tempo para a marcação da
folha de respostas da prova objetiva e a
transcrição da redação para a folha de textos
definitivos


2 horas e 30 minutos após o início da prova é

material transparente, com tinta preta ou azul



Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de
provas. Caso tenha recebido caderno de cargo ou
cor ou tipo diferente do impresso em sua folha de

de provas

respostas, o fiscal deve ser obrigatoriamente

 30 minutos antes do término do período de
caderno de provas

Assine seu nome apenas no(s) espaço(s)
reservado(s)

possível retirar-se da sala, sem levar o caderno

prova é possível retirar-se da sala levando o

Use somente caneta esferográfica, fabricada em

informado para o devido registro na ata da sala


O preenchimento das respostas da prova objetiva
é de sua responsabilidade e não será permitida a
troca da folha de respostas em caso de erro



de suas respostas. Para fins de avaliação, serão

NÃO SERÁ PERMITIDO

levadas em consideração apenas as marcações
realizadas na folha de respostas da prova objetiva,

 Qualquer tipo de comunicação entre os

não sendo permitido anotar informações relativas

candidatos durante a aplicação da prova

às respostas em qualquer outro meio que não seja

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala

o caderno de provas


 Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala

Reserve tempo suficiente para o preenchimento

A FGV coletará as impressões digitais dos
candidatos na lista de presença



Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas



Boa sorte!

Câmara Municipal de Salvador

Língua Portuguesa
Texto 1 – Orgânico por um bom motivo
Chico Junior, O Globo, 25/11/2017 (fragmento)
O mundo caminha para um consumo cada vez maior de alimento
orgânico. A Dinamarca, por exemplo, começou há 25 anos uma
política agrícola-ambiental que vai torná-la, até 2020, o primeiro
país do mundo a ter sua produção de alimentos 100% orgânica.
Está conseguindo isso graças a um forte trabalho de
conscientização e por intermédio de subsídios aos pequenos
agricultores.
Resumidamente, o alimento orgânico também pode ser chamado
de agroecológico – a agroecologia pode ser definida como o
estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. É
aquele produzido de forma sustentável, respeitando-se e não
agredindo o meio ambiente e não utilizando fertilizantes
químicos e, muito menos, os defensivos agrícolas químicos, os
chamados agrotóxicos. Diga-se de passagem que o Brasil é o país
que mais usa agrotóxico no mundo, inclusive vários que são
proibidos em diversas partes do planeta, banidos da Europa e dos
Estados Unidos.
A produção e consumo de orgânicos se dão por duas razões
básicas: aumento do que chamamos de consciência ecológica e o
desejo de se consumirem alimentos mais saudáveis.
No Brasil caminha-se ainda lentamente, mas caminha-se, o que
faz com que os produtos ainda sejam caros e fora do alcance da
maioria. Mas o fato é que a produção vem aumentando ano a
ano e os preços, de maneira geral, diminuindo.

1
No texto 1, a introdução tem a função textual de:
(A) delimitar o tema a ser abordado no texto;
(B) alertar para um problema na produção de alimentos;
(C) indicar um exemplo a ser seguido;
(D) prever um futuro a ser alcançado pelo Brasil;
(E) aconselhar as autoridades sobre política agrícola.

2
Ao dizer que “O mundo caminha para um consumo cada vez
maior de alimento orgânico”, o autor do texto 1 apela para um
tipo de figura de linguagem caracterizada pela:
(A) personificação de seres inanimados;
(B) utilização de um todo significando uma parte;
(C) comparação entre um termo real e um figurado;
(D) repetição enfática de termos;
(E) presença de termos de significação oposta.

FGV – Projetos

3
O segundo período do texto 1 tem a finalidade de:
(A) destacar a importância da Dinamarca no cenário mundial da
produção de orgânicos;
(B) indicar um caso de sucesso, representado por um país de
prestígio internacional;
(C) comprovar uma afirmação anterior, que parecia
demasiadamente vaga;
(D) exemplificar um caso de êxito na produção de orgânicos
como algo que deve ser adaptado à nossa realidade;
(E) acrescentar um argumento que auxilie o convencimento de
nossas autoridades agrícolas.

4
A palavra “agrícola-ambiental” aparece grafada com hífen pela
mesma razão semântica do seguinte vocábulo abaixo:
(A) segunda-feira;
(B) tenente-coronel;
(C) inter-relacionamento;
(D) cara-de-pau;
(E) político-econômico.

5
O segundo parágrafo do texto 1 deve ser classificado, em termos
de gênero textual predominante, como:
(A) informativo;
(B) instrucional;
(C) didático;
(D) publicitário;
(E) injuntivo.

6
O segmento do texto 1 que NÃO apresenta uma marca
metalinguística é:
(A) “Resumidamente, o alimento orgânico também pode ser
chamado de agroecológico";
(B) “a agroecologia pode ser definida como o estudo da
agricultura a partir de uma perspectiva ecológica”;
(C) “É aquele produzido de forma sustentável”;
(D) “e, muito menos, os defensivos agrícolas químicos, os
chamados agrotóxicos”;
(E) “inclusive vários que são proibidos em diversas partes do
planeta”.

7
“Diga-se de passagem que o Brasil é o país que mais usa
agrotóxico no mundo”; a utilização do termo “de passagem”
informa ao leitor que:
(A) algo de pouca importância vai ser incluído no texto;
(B) um segmento de curta extensão vai ser inserido no texto;
(C) uma mensagem essencial vai ser acrescentada ao texto;
(D) uma pequena interrupção do tema central vai ocorrer;
(E) uma retificação de algo anterior vai ser feita.

Analista de Tecnologia da Informação
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11

“Diga-se de passagem que o Brasil é o país que mais usa
agrotóxico no mundo”; a modificação de um elemento provoca
mudança de sentido em:
(A) O Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, diga-se
de passagem;
(B) Diga-se de passagem que o país que usa mais agrotóxico no
mundo é o Brasil;
(C) O país que mais usa agrotóxico no mundo, diga-se de
passagem, é o Brasil;
(D) Seja dito de passagem que o país que mais usa agrotóxico no
mundo é o Brasil;
(E) O Brasil é o país que mais usa agrotóxico no mundo, seja dito
de passagem.

O texto 2 deve ser considerado prioritariamente:
(A) narrativo, por estruturar-se em etapas cronológicas;
(B) dissertativo-expositivo, por organizar-se em informações sem
ligações de causa/consequência;
(C) dissertativo-argumentativo, por apresentar um pensamento
que é defendido no decorrer do texto;
(D) descritivo, por mostrar características e qualidades das
pessoas e coisas referidas;
(E) injuntivo, por indicar, de forma didática, os caminhos a serem
seguidos no estudo da alimentação na História.

9
O segmento do texto 1 em que os termos sublinhados são
redundantes é:
(A) “Está conseguindo isso graças a um forte trabalho de
conscientização e por intermédio de subsídios aos pequenos
agricultores”;
(B) “aquele produzido de forma sustentável, respeitando-se e
não agredindo o meio ambiente”;
(C) “os defensivos agrícolas químicos, os chamados agrotóxicos”;
(D) “são proibidos em diversas partes do planeta, banidos da
Europa e dos Estados Unidos”;
(E) “A produção e consumo de orgânicos se dão por duas razões
básicas”.
Texto 2 – Intercâmbio de alimentos
Renato Mocelline/Rosiane de Camargo, História em debate. São
Paulo: Editora do Brasil, p. 72.
A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das
transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos
seres humanos.
Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a comer
produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo plantas
e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis enviavam à
Europa todos os alimentos exóticos que os nativos lhes ofereciam
para, de alguma forma, apaziguar a Coroa pelas dificuldades que
tinham de encontrar os tão desejados metais preciosos.
Progressivamente, por meio dessa troca entre América e Europa,
a flora e a fauna de ambos os continentes foram modificadas,
pois diversas plantas e animais adaptaram-se aos novos climas.
Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi enriquecida.

12
“A chegada dos europeus à América foi o começo de uma das
transformações mais revolucionárias nos hábitos alimentares dos
seres humanos”.
Com base nesse segmento inicial do texto 2, foram propostas
várias modificações no texto; a opção de mudança que interfere
com a correção gramatical ou modifica a mensagem original é:
(A) em lugar de “a chegada dos europeus” poderia estar “a
chegada europeia”;
(B) em lugar da expressão “à América” poderia estar “na
América”;
(C) em lugar de “uma das transformações mais revolucionárias”
poderia estar “uma transformação das mais revolucionárias”;
(D) em lugar de “hábitos alimentares” poderia estar “hábitos de
alimentação”;
(E) em lugar de “dos seres humanos” poderia estar “do Homem”.

13
Observe os três segmentos abaixo, retirados do texto 2.
“por isso trouxeram consigo plantas e animais de sua terra natal”
“Progressivamente, por meio dessa troca entre América e
Europa...”
“Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi
enriquecida”.
Nessas ocorrências, os pronomes demonstrativos empregados:
(A) têm sempre por antecedente uma oração;
(B) referem-se sempre a termos imediatamente anteriores;
(C) mostram sempre referências a um de dois termos citados;
(D) prendem-se sempre a elementos distantes no tempo;
(E) ligam-se semanticamente a elementos já citados.

10
O primeiro parágrafo do texto 2 funciona como:
(A) uma afirmativa que é explicitada no decorrer do texto;
(B) uma informação que é contestada a seguir;
(C) uma referência histórica cujos termos são explicados;
(D) uma opinião pessoal que não é satisfatoriamente justificada;
(E) uma alusão geradora de curiosidade no leitor.

Analista de Tecnologia da Informação
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“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo
plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis
enviavam à Europa todos os alimentos exóticos que os nativos
lhes ofereciam...”.
Observando esse segmento do texto 2, é possível observar que:
(A) as duas ocorrências do termo “espanhóis” exemplificam
classes de palavras diferentes;
(B) as duas ocorrências do termo “nativos” exemplificam a
mesma classe de palavras;
(C) a seleção vocabular de “plantas e animais” foi feita por serem
elementos que servem de alimentação ao Homem;
(D) o adjetivo “exóticos” é fruto da opinião tanto de nativos
quanto de espanhóis;
(E) os vocábulos “natal” e “nativos” pertencem a diferentes
famílias de palavras.

“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo
plantas e animais de sua terra natal”.
Na reescritura desse segmento do texto 2, a pontuação está
INADEQUADA em relação às regras de pontuação em:
(A) Os espanhóis, nos primeiros anos de conquista, resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal;
(B) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos e, por isso, trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal;
(C) Nos primeiros anos da conquista os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal;
(D) Os espanhóis resistiram a comer produtos nativos
americanos, nos primeiros anos de conquista; trouxeram
consigo, por isso, plantas e animais de sua terra natal;
(E) Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, e, por isso trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal.

15
“Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram consigo
plantas e animais de sua terra natal. Todavia, os espanhóis
enviavam à Europa todos os alimentos exóticos que os nativos
lhes ofereciam...”.
O termo sublinhado mostra uma oposição entre os seguintes
pontos:
(A) apesar de nos primeiros anos de conquista os espanhóis
resistirem aos alimentos americanos, com o passar do tempo
passaram a adotá-los;
(B) apesar de os espanhóis trazerem consigo alimentos de sua
terra natal, não deixavam de alimentar-se dos alimentos
exóticos da América;
(C) apesar de os espanhóis não se alimentarem com os produtos
nativos, mandavam esses mesmos alimentos para a Europa;
(D) apesar de os nativos oferecerem alimentos americanos aos
espanhóis, os conquistadores não os comiam, enviando todos
eles para a Europa;
(E) apesar de os nativos comerem produtos exóticos, os
conquistadores europeus não só os comiam como os
enviavam também para a Europa.

Analista de Tecnologia da Informação

17
No texto 2 há uma série de conectores; o conector sublinhado
abaixo que tem seu valor semântico corretamente indicado é:
(A) “Nos primeiros anos da conquista, os espanhóis resistiram a
comer produtos nativos americanos, por isso trouxeram
consigo plantas e animais de sua terra natal”/ consequência;
(B) “Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os alimentos
exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma
forma, apaziguar a Coroa...”/ referência;
(C) “Todavia, os espanhóis enviavam à Europa todos os alimentos
exóticos que os nativos lhes ofereciam para, de alguma
forma, apaziguar a Coroa...”/ finalidade;
(D) “Progressivamente, por meio dessa troca entre América e
Europa, a flora e a fauna de ambos os continentes foram
modificadas, pois diversas plantas e animais adaptaram-se
aos novos climas”/ conclusão;
(E) “Com isso, a dieta dos habitantes das duas regiões foi
enriquecida”/ causa.
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Legislação Específica
21
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salvador, a
aprovação e a deliberação sobre criação e extinção de cargos
públicos e fixação dos respectivos vencimentos e vantagens
inerentes ao Executivo Municipal compete:
(A) ao Prefeito, sem participação do Poder Legislativo;
(B) ao Prefeito, com prévio parecer do Tribunal de Contas;
(C) à Câmara Municipal, com a iniciativa e sanção do Prefeito;
(D) à Câmara Municipal, com prévio parecer do Tribunal de
Contas;
(E) ao Tribunal de Contas, com prévio parecer da Câmara e do
Prefeito.

22
18
Na imagem há um grupo de elementos que representam
oposição entre os dois personagens; a única distinção inexistente
na charge é:
(A) gordura X magreza;
(B) alimentos industrializados X alimentos orgânicos;
(C) refrigerante X suco natural;
(D) frituras X produtos naturais;
(E) carne X frutas, legumes e vegetais.

19
Considerando-se a charge como um texto argumentativo, o
argumento apresentado se apoia na:
(A) sedução, prometendo satisfação;
(B) tentação, oferecendo vantagens;
(C) intimidação, apelando para o medo;
(D) provocação, referindo-se à competição;
(E) constrangimento, causando incômodo social.

A alienação de bens municipais está subordinada à existência de
interesse público devidamente justificado. Sabendo disso, o
Prefeito de Salvador pretende realizar a alienação de um lote de
cem metros quadrados, destinado à habitação de pessoa
comprovadamente pobre.
De acordo com o texto da Lei Orgânica do Município de Salvador,
a iniciativa é possível, desde que não haja alienação de mais de
uma área ou lote à mesma pessoa e seja:
(A) observado o preço médio de mercado, mediante prévias
avaliação e autorização legislativa, independentemente de
licitação;
(B) observado o preço médio de mercado, mediante prévias
avaliação, autorização legislativa e licitação;
(C) observado o preço médio de mercado, mediante prévia
avaliação, dispensando-se autorização legislativa e licitação;
(D) atendido o preço mínimo fixado em avaliação administrativa,
dispensando-se autorização legislativa e concorrência;
(E) atendido o preço mínimo fixado em avaliação administrativa,
mediante prévia autorização legislativa, dispensando-se a
concorrência.

23
20
O objetivo da charge é:
(A) condenar a preocupação exagerada com a alimentação;
(B) aconselhar uma alimentação saudável;
(C) desaconselhar a ingestão de refrigerantes;
(D) incentivar a busca por um corpo perfeito;
(E) alertar para os perigos provocados pela gordura em excesso.

Analista de Tecnologia da Informação

João, Vereador da Casa Parlamentar de Salvador, deixou de
comparecer, em seu primeiro período legislativo anual, à terça
parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, eis que houve
incompatibilidade com os horários em que leciona em
universidade particular.
Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Salvador,
assegurada a ampla defesa, João:
(A) será suspenso por até 30 (trinta) dias;
(B) sofrerá desconto de 50% (cinquenta por cento) em seu
subsídio;
(C) será excluído de comissão parlamentar de inquérito;
(D) responderá por crime contra o patrimônio público;
(E) perderá o mandato de Vereador.
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Em matéria de processo legislativo, a Lei Orgânica do Município
de Salvador estabelece que:
(A) a iniciativa das leis complementares e ordinárias, salvo os
casos de competência privativa, cabe ao Vereador, à
Comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito e por proposta
de 5% (cinco por cento) do eleitorado, no mínimo;
(B) a proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada em
dois turnos, com interstício mínimo de 30 (trinta) dias,
considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, maioria
absoluta dos votos dos Vereadores;
(C) aprovado em redação final, será o projeto de lei enviado
ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará no prazo de
30 (trinta) dias úteis, determinando o seu retorno à
Câmara, para fins de publicação;
(D) se o Prefeito considerar o projeto de lei, no todo ou em parte,
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á,
totalmente, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, vedado o veto
parcial;
(E) o Prefeito poderá enviar à Câmara projetos de lei sobre qualquer
matéria, os quais, quando solicitar, deverão ser apreciados em
regime de urgência, no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de
responsabilidade do Presidente da Câmara.

João, servidor público municipal da Câmara Municipal de
Salvador, após processo administrativo disciplinar, foi demitido.
Um ano depois, João reuniu provas de sua inocência, e logrou
êxito em obter decisão administrativa que invalidou sua
demissão.
No caso em tela, de acordo com a Lei Complementar nº 01/91,
que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos do
Município de Salvador, o reingresso de João no cargo
anteriormente ocupado junto ao Legislativo municipal ocorreu
por meio:
(A) da readaptação, sem ressarcimento do vencimento e demais
vantagens do cargo;
(B) da reintegração, com ressarcimento do vencimento e demais
vantagens do cargo;
(C) do aproveitamento, sem ressarcimento do vencimento e
demais vantagens do cargo;
(D) da reversão, com ressarcimento do vencimento e demais
vantagens do cargo;
(E) da recondução, sem ressarcimento do vencimento e demais
vantagens do cargo.

27
25
À Mesa Executiva da Câmara Municipal compete, consoante
dispõe o texto da Lei Orgânica do Município de Salvador:
(A) decretar desapropriação e intervenção em empresas
concessionárias de serviço público, bem como permitir,
conceder ou autorizar a execução dos serviços públicos por
terceiros, quando não possível ou conveniente ao interesse
público a exploração direta pelo Município;
(B) suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da
Câmara, observado o limite da autorização constante da Lei
Orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura
sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas
dotações orçamentárias;
(C) promover a arrecadação dos tributos, preços públicos e
tarifas devidos ao Município, dando-lhes a publicação
adequada, e administrar os bens municipais, promover a
alienação, deferir permissão, cessão ou autorização de uso,
observadas as prescrições legais;
(D) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, e expedir
regulamento para sua fiel execução, bem como baixar
decretos e demais atos administrativos, fazendo-os publicar
em órgãos oficiais;
(E) fixar os preços dos serviços prestados pelo Município e os
relativos à concessão, cessão, permissão ou autorização de
uso de seus bens e serviços, bem como dirigir, superintender
e fiscalizar serviços de obras municipais.
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Maria, servidora púbica ocupante de cargo efetivo da Câmara
Municipal de Salvador, durante 5 (cinco) dias úteis do mês de
dezembro de 2017, ultrapassou sua jornada de trabalho em duas
horas por dia, no horário de 22h às 24h, ao realizar serviço
extraordinário em situações excepcionais e temporárias na
Câmara, atendendo à necessidade do serviço.
No caso em tela, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
de Salvador, Maria faz jus ao adicional:
(A) pela prestação de serviços extraordinários remunerada com o
acréscimo de 100% (cem por cento) sobre a hora normal
diurna, sem prejuízo do adicional noturno;
(B) pela prestação de serviços extraordinários remunerada com o
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal
diurna, caso não opte pelo adicional noturno;
(C) por serviço noturno, pago na proporção de 150% (cento e
cinquenta por cento) da hora normal diurna, sem prejuízo do
adicional pela prestação de serviços extraordinários;
(D) por serviço noturno, pago na proporção de 125% (cento e
vinte e cinco por cento) da hora normal diurna, caso não opte
pelo adicional pela prestação de serviços extraordinários;
(E) por serviço noturno, pago na proporção de 50% (cinquenta
por cento) da hora normal diurna, caso não opte pelo
adicional pela prestação de serviços extraordinários.
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Joana e Joaquina, servidoras públicas municipais de Salvador, são
casadas civilmente e, após regular processo judicial, adotaram o
bebê Davi, de dez meses de idade.
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de
Salvador:
(A) uma delas terá direito à licença remunerada de 180 (cento e
oitenta) dias para ajustamento do adotado ao novo lar e a
outra à mesma licença, pelo prazo de 5 (cinco) dias;
(B) uma delas terá direito à licença remunerada de 180 (cento e
oitenta) dias para ajustamento do adotado ao novo lar e a
outra não terá direito à licença;
(C) uma delas terá direito à licença remunerada de 90 (noventa) dias
para ajustamento do adotado ao novo lar e a outra não terá
direito à licença;
(D) ambas terão direito à licença remunerada de 180 (cento e
oitenta) dias para ajustamento do adotado ao novo lar;
(E) ambas terão direito à licença remunerada de 90 (noventa) dias
para ajustamento do adotado ao novo lar.

Mauro, servidor público municipal efetivo, completou dez anos
consecutivos de exercício de cargo em comissão de Diretor de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Salvador.
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis de
Salvador, Mauro terá direito a perceber, quando exonerado, a
título de:
(A) abono de permanência, valor correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão, de
maior hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no
período estabelecido por, no mínimo, cinco anos;
(B) abono de permanência, valor correspondente a 75% (setenta
e cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão, de
maior hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no
período estabelecido por, no mínimo, três anos;
(C) estabilidade econômica, valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do vencimento do cargo em comissão, de maior
hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no período
estabelecido por, no mínimo, dois anos;
(D) estabilidade econômica, valor correspondente a 25% (vinte e
cinco por cento) do vencimento do cargo em comissão, de
maior hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no
período estabelecido por, no mínimo, cinco anos;
(E) abono de chefia, valor correspondente a 25% (vinte e cinco
por cento) do vencimento do cargo em comissão, de maior
hierarquia, que tenha exercido, ininterruptamente, no
período estabelecido por, no mínimo, cinco anos.

29
Cláudio, servidor público estável ocupante de cargo efetivo da
Câmara Municipal de Salvador, no exercício da função pública,
revelou segredo apropriado em razão do cargo, mediante
publicação em uma de suas redes sociais na internet de fato
sigiloso constante de um processo administrativo referente a
determinada comissão parlamentar de inquérito.
Por ter praticado a falta funcional narrada, consoante dispõe o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Salvador, após regular
processo administrativo disciplinar, Cláudio está sujeito à pena de:
(A) advertência, que será aplicada por escrito e, caso seja
reincidente, à suspensão de até 90 (noventa) dias;
(B) suspensão,
que
terá
até
90
(noventa)
dias,
independentemente de reincidência;
(C) advertência e multa, no valor de um mês de seus
vencimentos e vantagens;
(D) suspensão de até 60 (sessenta) dias e multa no valor de um
mês de seus vencimentos e vantagens;
(E) demissão, cujo ato de imposição mencionará o fundamento
legal e a causa da sanção disciplinar.

Analista de Tecnologia da Informação
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Para viabilizar a utilização do AJAX na Web, é importante que o
browser ofereça suporte ao objeto denominado:
(A) AJAX_Http;
(B) AJAX_XML_Response;
(C) Http://AJAX;
(D) JSON_AJAX;
(E) XMLHttpRequest.

32
Analise o código HTML a seguir.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
</style>
</head>
<body>
<h1>Título</h1>
<p>Primeiro parágrafo</p>
</body>
</html>
Para que o título seja exibido na cor azul, o código CSS inserido
entre a quarta e a quinta linhas deve ser:
(A) font = “blue” for h1
(B) h1:color=”blue”
(C) h1 {color:blue}
(D) <h1><color>blue</color></h1>
(E) {h1}<color:blue>{/h1}

33
Analise o conteúdo XML de um arquivo de seis linhas, exibido a
seguir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<database catalogo="BD" user="U1">
<SQL>
select * FROM T where a < 10
</SQL>
</database>
A validação desse arquivo apontaria um erro na linha de número:
(A) 1;
(B) 2;
(C) 3;
(D) 4;
(E) 6.

Analista de Tecnologia da Informação
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34
No âmbito do JBoss AS 7.x, os modos de operação disponíveis são
denominados:
(A) Domain e Standalone;
(B) Elevated e Standard;
(C) Local e Remote;
(D) Monouser e Multiuser;
(E) Open e Authenticated.

35
Considere os seguintes fragmentos de configuração para o
Apache Web Server.
<... 172.30.40.40>
DocumentRoot "/www/exemplo1"
ServerName www.exemplo.com.br
<...>
<... 172.30.40.50>
DocumentRoot "/www/exemplo2"
ServerName www.exemplo.org.br
</...>
O termo que substitui corretamente os trechos pontilhados é:
(A) Enronment;
(B) HttpRequest;
(C) IPaddress;
(D) LocalServer;
(E) VirtualHost.

36
Usualmente, WebServices envolvem a utilização dos padrões
XML, SOAP e WSDL.
A função de cada um deles é, respectivamente:
(A) descrever os parâmetros, disponibilizar o serviço, transferir as
mensagens;
(B) transferir as mensagens, descrever o algoritmo, transportar
as mensagens;
(C) rotular e formatar os dados, transferir as mensagens,
descrever a disponibilidade do serviço;
(D) transferir as mensagens, descrever a disponibilidade do
serviço, formatar os parâmetros;
(E) descrever as classes e suas interfaces, instanciar os objetos,
descrever os algoritmos.

37
Analise a representação binária do número -3, na notação de
complemento para dois numa palavra de 16 bits, exibida a seguir.
1111111111111101
Sabendo-se que a essa palavra foi somado o valor -4, a
codificação do valor final, na mesma representação, é:
(A) 1111111111111000
(B) 0000000000000111
(C) 1111111111111100
(D) 1111111111111001
(E) 1000000000000001
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Expressões lógicas são frequentemente utilizadas em linguagens
de programação. Por exemplo, um comando if com a expressão
if not (A and B)
pode ser reescrito, para quaisquer valores lógicos de A e B, com a
expressão:
(A) A or B
(B) not A or not B
(C) not A or B
(D) not (not A or not B)
(E) A and B

Observe o script a seguir, no âmbito do MS SQL Server.

39
Observe o trecho de pseudocódigo exibido a seguir.
a := 1;
b := 3;
c := 5;
while b <> a and c <
{
if a > c {
c := c – 2
}
else {
c := c + 2;
if a + b < c
a := b –
b := b +
}
}
}
print a, b, c;

20

{
a;
2

Numa hipotética execução desse código, os valores exibidos
seriam:
(A) 2, 5, 7;
(B) 6, 13, 15;
(C) 6, 13, 19;
(D) 7, 15, 21;
(E) 7, 17, 23.

Analista de Tecnologia da Informação

create table X(a int identity, b int)
insert into X
select top 10000 NULL from T t1, T t2
alter table X drop column b
select * from X
Dado que existe uma tabela T, com três colunas e 53 registros, a
execução desse script gera um resultado contendo:
(A) uma coluna, com os números de 1 até 53;
(B) uma coluna, com os números de 1 até 2.809;
(C) uma coluna, com os números de 1 até 10.000;
(D) quatro colunas, a primeira com os números de 1 até 2.809, e
a segunda com valores diversos em todas as linhas;
(E) sete colunas, a primeira com os números de 1 até 53, e a
segunda com valores diversos em todas as linhas.

41
Gerenciadores de bancos de dados frequentemente empregam
índices implementados na forma de árvores B. Nesse tipo de
organização, considerando-se uma árvore na qual o número
máximo de chaves numa página não folha é 19 (ou seja, d=20),
o número máximo de acessos necessários para localizar uma
chave, num universo de 10 milhões de chaves distintas, é:
(A) 4;
(B) 7;
(C) 19;
(D) 100;
(E) 316.

42
No MS SQL Server, a especificação de chaves estrangeiras
(foreign keys) admite o uso das cláusulas ON UPDATE e ON
DELETE.
As opções que complementam essas cláusulas são:
(A) ERROR, CASCADE, SET NULL, SET TIME
(B) RESUME, UPDATE, SET NULL, SET EMPTY
(C) STOP, DELETE, SET ZERO, SET NULL
(D) ERROR, SET NULL, SET DEFAULT
(E) NO ACTION, CASCADE, SET NULL, SET DEFAULT
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Analise o script a seguir, no âmbito do PostgreSQL.

Observe o script a seguir, no âmbito do MySQL.

CREATE TABLE T (
chave serial NOT NULL PRIMARY KEY,
dados json NOT NULL
);
INSERT INTO T (dados)
VALUES
('{ "nome": "Maria", "notas":
{"disciplina":"Fisica","nota": 10}}'),
('{ "nome": "Pedro", "notas":
{"disciplina":"Calculo","nota": 9}}');

CREATE TRIGGER xpto BEFORE INSERT ON T
FOR EACH ROW SET @s = @s + NEW.quant;

O comando SQL que produz corretamente uma lista dos alunos,
com a matrícula, nome e respectivas disciplinas e notas é:
(A) SELECT
chave matricula,
dados.nome AS aluno,
dados.notas.disciplina disc,
dados.notas.nota grau
FROM T;
(B) SELECT
chave matricula,
dados!'nome' AS aluno,
dados!'notas'>>'disciplina' disc,
dados!'notas'>>'nota' grau
FROM T;
(C) SELECT
chave matricula,
dados -> 'nome' AS aluno,
dados -> 'notas' ->> 'disciplina' disc,
dados -> 'notas' ->> 'nota' grau
FROM T;
(D) SELECT
chave matricula,
nome AS aluno,
notas ->> 'disciplina' disc,
notas ->> 'nota' grau
FROM T;
(E) SELECT
chave matricula,
dados -> 'nome' AS aluno,
dados -> 'notas.disciplina' disc,
dados -> 'notas.nota' grau
FROM T;

Analista de Tecnologia da Informação

A presença do termo NEW refere-se:
(A) ao valor default da coluna quant da tabela T;
(B) ao método NEW de um atributo estruturado da tabela T
denominado quant;
(C) a uma função interna que inicializa uma coluna
autonumerada;
(D) ao valor da coluna quant de um registro sendo inserido na
tabela T;
(E) ao número total de registros sendo inseridos na tabela T.

45
Considere os comandos SQL a seguir.
I.
select r.* FROM R where
exists (select * FROM S where r.a = s.c)
II.
select r.* FROM R where
(select count(*)
FROM S where r.a = s.c) > 0
III.
select r.* FROM R
where r.a in (select c FROM S)
IV.
select r.* FROM R where
exists (select 1 FROM S where r.a = s.c)
V.
select distinct r.* FROM R, S
where r.a = s.c
Sabe-se que quatro desses comandos sempre produzem
resultados com conteúdos idênticos, mesmo considerando-se
diferentes instâncias de R e S.
O comando que NÃO faz parte desse grupo é:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) IV;
(E) V.
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Uma tabela de banco de dados denominada TTT, com atributos
A, B e C, contém em sua instância sete registros, com os
seguintes valores:
1,2,1
2,3,4
5,4,4
8,7,5
4,3,2
2,3,4
4,3,2

Um analista necessita instalar o sistema operacional Debian 9.0
em um servidor novo e sem sistema operacional a partir do
CDROM. O servidor possui processador com arquitetura baseada
em Intel de 64 bits.
Nesse caso, o instalador a ser utilizado é o:
(A) install;
(B) debian-installer;
(C) cd-media/initrd.gz;
(D) debian-install.tar.gz;
(E) netboot/pxeboot.tar.gz.

O número de registros removidos pela execução do comando
delete from TTT
where exists
(select * FROM TTT t2
where TTT.a = t2.a
and TTT.b = t2.b)
seria:
(A) 3;
(B) 4;
(C) 5;
(D) 6;
(E) 7.

49
Jorge, um analista de suporte, necessita reinstalar os arquivos
corrompidos do agente de transferência de e-mails postfix no
sistema operacional Debian 9.0.
Nesse caso, o comando a ser utilizado para instalar e recuperar os
arquivos danificados é o:
(A) apt --reinstall install postfix;
(B) apt --reinstall recovery postfix;
(C) apt --install reinstall –all postfix;
(D) apt --install -upgd postfix;
(E) apt --install -ovrwt postfix.

50
47
Uma tabela de banco de dados denominada TT, com atributos A
e B, contém em sua instância seis registros, com os seguintes
valores:
1,2
2,3
3,4
3,7
4,3
2,3
O número de registros alterados pela execução do comando
update TT set b = b + 1
where TT.a in (select b FROM TT)
seria:
(A) 1;
(B) 2;
(C) 3;
(D) 4;
(E) 5.

Analista de Tecnologia da Informação

Em relação ao arquivo /etc/passwd no Debian versão 9.0, analise
as afirmativas a seguir.
I. Armazena as senhas das contas dos usuários de modo
criptografado através da função crypt.
II. Contém os campos login, uid e gid.
III. Contém os campos login, group name e expiration date.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) I e III.



Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 12

Câmara Municipal de Salvador

FGV – Projetos

51

54

Os sistemas operacionais modernos do tipo Unix-like tais como o
Debian 9 oferecem aos administradores e analistas de suporte os
mecanismos PAM (Pluggable Authentication Modules) e NSS
(Name Service Switch).
Analise as afirmativas a seguir.
I. O PAM oferece um mecanismo de autenticação flexível, que é
utilizado por aplicações e assim envolve trocas de permissões de
acesso aos arquivos.
II. O NSS oferece um mecanismo de serviço de nomes flexível,
que é utilizado frequentemente pela biblioteca C padrão para
obter o nome do usuário e grupo para comandos, tais como o ls e
o id.
III. O serviço LDAP utiliza os mecanismos PAM e NSS com os
pacotes ldap-libpam e ldap-libnss para oferecer informações
sobre as contas dos usuários do sistema.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) I e III.

Um administrador de sistemas baseados em Debian 9.0 necessita
criar uma conexão segura e criptografada entre duas máquinas.
Considere a imagem a seguir, que representa o cenário
encontrado pelo administrador.

52
Nilton é um analista de suporte junior que necessita verificar
quais os arquivos disponíveis em um package de nome
“mypack.deb” no sistema operacional Debian 9.0.
Nesse caso, o comando a ser utilizado para verificar os arquivos é o:
(A) apt;
(B) synaptic;
(C) aptitude;
(D) apt-get –check --allfiles mypack;
(E) dpkg -L mypack.deb.

53
No Debian 9.0 ou superior, o daemon responsável pela coleta de
mensagens geradas pelas aplicações, pelo kernel e pelo
armazenamento em arquivos de log é o:
(A) rsyslogd;
(B) raemonlog;
(C) mkfifo;
(D) sys_logd;
(E) sys_alertd.

Analista de Tecnologia da Informação

O comando utilizado para estabelecer a sessão SSH com o
computador intermediário que escuta a porta 8000 é o:
(A) ssh -L 8000:server:25 intermediario;
(B) ssh -L 8000:local:25 server;
(C) ssh -L 8000:server:25 local;
(D) ssh -R 25:local:8000 server;
(E) ssh -R 25:server:8000 local.

55
O nome do arquivo de banco de dados do serviço Active
Directory no Windows Server 2012 é o:
(A) AD.DB;
(B) EDB.LOG;
(C) EDB.CHK;
(D) RES1.LOG;
(E) NTDS.DIT.
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Maria, analista de suporte, utiliza ferramentas diversas para
avaliar os riscos de segurança, identificar as atualizações de
segurança ausentes e gerenciar o processo de segurança dos
servidores de aplicações e web da empresa em que presta
serviços. Os sistemas operacionais dos servidores são Windows
Server 2012 R2 e Windows Server 2012.
Analise as afirmativas a seguir.
I. Microsoft Security Assessment Tool 4.0 é uma ferramenta de
avaliação de riscos que fornece informações e recomendações
sobre as práticas recomendadas de segurança em uma
infraestrutura de TI.
II. Microsoft Baseline Security Analyzer 2.2 é uma ferramenta que
identifica as atualizações de segurança ausentes e erros de
configuração de segurança comuns.
III. Microsoft Security Compliance Manager 3.5 é a ferramenta
que verifica a compatibilidade do sistema de arquivos com as
políticas de segurança da informação baseadas na ISO/IEC 27001
e 27002.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) II e III.

A imagem a seguir apresenta uma correlação entre dispositivos
de redes e as camadas da arquitetura TCP/IP.

57
Carlos é um analista de segurança. Ele pretende criptografar os
dados dos servidores da sua empresa que possuem Windows
Server 2012 como sistema operacional, protegendo-os contra
roubos e acessos não autorizados, seja pela execução de
ferramentas de ataque a software ou pela transferência do disco
rígido do computador para outro computador.
A ferramenta por ele utilizada que reduz acessos não autorizados
aos dados por meio do aperfeiçoamento das proteções de
arquivo e sistema é o:
(A) AppLocker;
(B) BitLocker;
(C) Kerberos;
(D) NTLM;
(E) NTFS.

Os dispositivos que operaram em cada camada são,
respectivamente:
(A) 1 - Repetidor, 2 - Hub, 3 - Bridge, 4 - Gateway de
transporte, 5 - Gateway de aplicação;
(B) 1 - Switch, 2 - Repetidor, 3 - Bridge, 4 - Gateway de
transporte, 5 - Gateway de aplicação;
(C) 1 - Gateway de transporte, 2 - Gateway de aplicação, 3 - Hub,
4 - Switch, 5 - Placa de rede;
(D) 1 - Gateway de aplicação, 2 - Gateway de transporte,
3 - Roteador, 4 - Switch, 5 - Repetidor;
(E) 1 - Gateway de transporte, 2 - Gateway de aplicação,
3 - Roteador, 4 - Bridge, 5 - Placa de rede.

59
A criptografia tem uma longa e interessante história de milhares
de anos.
Seus princípios fundamentais são:
(A) redundância e atualidade;
(B) segurança e durabilidade;
(C) assimetria e hash;
(D) flexibilidade e simetria;
(E) compressão e isolamento.

60
Nos meios de transmissão guiados, a transmissão de sinal se
restringe ao interior do cabo.
As frequências de transmissão suportadas por cabos de pares
trançados das categorias 5e, 6 e 6a são, respectivamente:
(A) 20 MHz, 100 MHz e 125 MHz;
(B) 100 MHz, 125 MHz e 250 Mhz;
(C) 100 MHz, 250 MHz e 500 MHz;
(D) 250 MHz, 500 MHz e 600 MHz;
(E) 250 MHz, 500 MHz e 1000 MHz.

Analista de Tecnologia da Informação
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Os usos de cabos de fibras óticas são cada vez mais comuns em
projetos de cabeamento estruturado. As fibras podem ser do tipo
monomodo e multimodo.
De acordo com a literatura técnica da área, o diâmetro típico do
núcleo das fibras monomodo e multimodo são, respectivamente:
(A) 175 micra e de 35 a 62 micra;
(B) 125 micra e de 8 a 25 micra;
(C) de 8 a 10 micra e 50 micra;
(D) de 15 a 30 micra e 175 micra;
(E) de 35 a 62 micra e 250 micra.

Um profissional de segurança da informação deve compreender
detalhadamente a norma NBR ISO/IEC 27002 para aplicá-la
corretamente na sua organização.
Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.
I. A norma foi originalmente publicada como NBR ISO/IEC 27001,
sendo atualizada com o objetivo de fornecer recomendações
básicas e mínimas para a gestão de segurança da informação nas
organizações.
II. Para que o processo de segurança da informação de uma
organização tenho sucesso, é necessário que os regulamentos
estejam alinhados com os objetivos do negócio e a forma de
implementação seja coerente com a cultura organizacional.
III. Para proteger adequadamente a informação, é necessário que
se tenha a identificação dos ativos de informação, seus
responsáveis, sua forma de uso e classificação em termos de
sigilo.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) II e III.

62
Paulo é administrador de uma rede corporativa, que foi
recentemente atacada via internet por hackers. Os atacantes
descobriram a faixa de endereços IP da rede, fizeram ping sweep
e varredura de portas.
A ação implementada para proteger sua rede deve ser:
(A) instalação de antivírus nos servidores da empresa;
(B) instalação de um IDS entre a rede interna e a Internet;
(C) instalação de um proxy reverso para analisar as mensagens;
(D) atualização do sistema operacional dos switches, bridges e
roteadores de borda;
(E) atualização do sistema operacional dos servidores de redes e
de Internet.

63
No contexto do protocolo TSL, analise as afirmativas a seguir.
I. Os parâmetros criptográficos usados pelo canal seguro são
produzidos pelo sub-protocolo de handshake durante o
estabelecimento da conexão entre o cliente e o servidor.
II. O protocolo suporta dois tipos de troca de chaves: (EC)DHE e
PSK com (EC)DHE.
III. O protocolo é uma evolução do SSL e opera na camada de
redes.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) I e III.
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65
Atualmente, a função do gestor do processo de segurança da
informação vem ganhando destaque em diversas organizações.
Os níveis de confiabilidade em que a informação pode ser
classificada são:
(A) pública e privada;
(B) pública, interna e privada;
(C) pública, interna, confidencial e restrita;
(D) pública, privada, interna, confidencial e restrita;
(E) pública, privada, interna, externa, confidencial e restrita.

66
Em tema de concurso público para ingresso de pessoal no serviço
público e de servidores públicos, a Constituição da República de
1988 estabelece que:
(A) a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego;
(B) o prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos,
prorrogável duas vezes, por igual período, e, durante o prazo
improrrogável previsto no edital de convocação, é vedada a
realização de novo concurso;
(C) as funções de confiança são exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
(D) a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
deverá necessariamente ser precedida de concurso público;
(E) os cargos em comissão são ocupados exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e destinam-se apenas
às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
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69

De acordo com o texto constitucional, os atos de improbidade
administrativa importarão, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível:
(A) a cassação dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário, a
perda da função pública e a proibição de contratar com o
poder público;
(B) a inelegibilidade, a pena privativa de liberdade, a multa e a
proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios;
(C) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, a multa e a
pena privativa de liberdade;
(D) a pena restritiva de direito, a perda da função pública, o
ressarcimento ao erário e a multa administrativa;
(E) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário.

João, servidor público estável ocupante do cargo efetivo de
Analista Legislativo da Câmara Municipal, foi demitido
injustamente.
Invalidada por sentença judicial sua demissão, de acordo com as
disposições constitucionais, João será:
(A) readaptado, e o eventual ocupante da sua vaga originária, se
estável, será reconduzido ao cargo de origem, com direito a
indenização;
(B) reconduzido, e o eventual ocupante da vaga, se estável, será
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de contribuição;
(C) aproveitado em cargo de atribuições, escolaridade e
remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado,
com direito a indenização e vantagens pecuniárias pretéritas
e remuneração proporcional ao tempo de contribuição;
(D) aproveitado em cargo de atribuições, escolaridade e
remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado,
sem direito a indenização e vantagens pecuniárias pretéritas,
para não configurar seu enriquecimento ilícito;
(E) reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, será
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização,
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com
remuneração proporcional ao tempo de serviço.

68
A Constituição da República de 1988 em sua atual redação
estabelece que uma servidora pública municipal estatutária
ocupante de cargo efetivo de Analista Legislativo pode aposentarse voluntariamente com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, caso preencha, cumulativamente, os requisitos de
tempo mínimo de:
(A) 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e idade
mínima de 65 (sessenta e cinco) anos;
(B) 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público e idade
mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos;
(C) 10 (dez anos) no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, e idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos;
(D) 10 (dez anos) de efetivo exercício no serviço público e 5
(cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, e idade mínima de 60 (sessenta) anos;
(E) 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no serviço público
e dez anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
e idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos.

Analista de Tecnologia da Informação
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Maria, servidora pública estável ocupante do cargo efetivo de
Analista de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal, foi
eleita Prefeita na mesma cidade.
De acordo com as disposições constitucionais sobre a matéria,
Maria:
(A) independentemente da questão de compatibilidade de
horários para acumulação dos cargos, será afastada do cargo
efetivo, auferindo necessariamente os subsídios do cargo de
Chefe do Executivo;
(B) independentemente da questão de compatibilidade de
horários para acumulação dos cargos, será afastada do cargo
efetivo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;
(C) independentemente da questão de compatibilidade de
horários para acumulação dos cargos, será exonerada do
cargo efetivo, auferindo necessariamente os subsídios do
cargo de Chefe do Executivo;
(D) se houver compatibilidade de horários, lhe será facultado
optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou pelos
subsídios do cargo de Chefe do Executivo;
(E) se houver compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração
do cargo eletivo.
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Redação
Sobre a intolerância (UNESCO)
A intensificação atual da intolerância, da violência, do terrorismo,
da xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do
antissemitismo, da exclusão, da marginalização e da
discriminação contra minorias nacionais, étnicas, religiosas e
linguísticas, dos refugiados, dos trabalhadores migrantes, dos
imigrantes e dos grupos vulneráveis da sociedade e também pelo
aumento dos atos de violência e de intimidação cometidos contra
pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de expressão,
todos comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da
democracia no plano nacional e internacional e constituem
obstáculos para o desenvolvimento...

Com base no texto acima, responda à seguinte questão:
Afinal de contas, o que está acontecendo com o planeta?
Elabore um texto dissertativo-argumentativo em que você
procure analisar os diversos problemas do planeta como um
todo, indicando possíveis soluções.
Redija o texto em língua culta, observando especialmente a
pertinência de seus argumentos, com, no mínimo, 20 (vinte) linhas e,
no máximo, 30 (trinta) linhas.

Analista de Tecnologia da Informação
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