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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I para as questões de 01 a 12.
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A tradição teológica e filosófica nunca conseguiu
explicar o “mistério da iniquidade”, a existência do mal
como potência do desejo e da ação humanas.
Ora, a corrupção é o mal do nosso tempo.
Curiosamente, ela aparece como uma nova regra de
conduta, uma contraditória “moral imoral”. Da
governalidade aos atos cotidianos, o mundo da vida no
qual ética e moral se cindiram há muito tempo
transformou‐se na sempre saqueável terra de ninguém.
Como toda moral, a corrupção é rígida. Daí a
impossibilidade do seu combate por meios comuns, seja
o direito, seja a polícia. Do contrário, meio mundo
estaria na prisão. A mesma polícia que combate o
narcotráfico nas favelas das grandes cidades poderia
ocupar o Congresso e outros espaços do governo onde
a corrupção é a regra.
Mas o problema é que a força da corrupção é a do
costume, é a da “moral”, aquela mesma do malandro
que age “na moral”, que é “cheio de moral”. Ela é muito
mais forte do que a delicada reflexão ética que
envolveria a autonomia de cada sujeito agente. E que só
surgiria pela educação política que buscasse um
pensamento reflexivo.
O sistema da corrupção é composto de um jogo de
forças do qual uma das mais importantes é a “força do
sentido”. É ela que faz perguntar, por exemplo, “como é
possível que um policial pobre se negue a aceitar
dinheiro para agir ilegalmente?”
O simples fato de que essa pergunta seja colocada
implica o pressuposto de que uma verdade ética tal
como a honestidade foi transvalorada. Isso significa que
foi também desvalorizada.
Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar,
mas exigir dinheiro em troca de uma ação qualquer na
contramão do dever, é porque no sistema da corrupção
o valor da honestidade, que garantiria ao sujeito a sua
autonomia, foi substituído pela vantagem do dinheiro.
Mas não somente. Aquele que age na direção da lei
como que age contra a moral caracterizada pelo “fazer
como a grande maioria”, levando em conta que no
âmbito da corrupção se entende que o que a maioria
quer é “dinheiro”.
Verdade é que a ação em nome de um universal
por si só caracteriza qualquer moral. É por meio dela
que se faz o cálculo do “sentido” no qual, fora da
vantagem que define a regra, o sujeito honesto se
transfigura imediatamente em otário.
Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐se a
ele poderá parecer um luxo. Mas um contraditório luxo
de pobre, já que a questão da honestidade não se
coloca para os ricos, para quem tal valor parece de
antemão assegurado.
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Daí que jamais se louve nos noticiários a
honestidade de alguém que não se enquadra no
estereótipo do “pobre”. Honesto é sempre o pobre
elevado a cidadão exótico. Na verdade, por meio desse
gesto o pobre é colocado à prova pelo sistema. Afinal
ele teria tudo para ser corrupto, ou seja, teria todo o
motivo para sê‐lo. Mas teria também todo o perdão?
O cidadão exótico – pobre e honesto – que deixa de
agir na direção de uma vantagem pessoal como que
estaria perdoado por antecipação ao agir imoralmente
sendo pobre, mas não está. A frase de Brecht seria sua
jurisprudência mais básica: “O que é roubar um banco
comparado a fundar um?”
Ora, sabemos que essa “moral imoral” tem sempre
dois pesos e duas medidas, diferentes para ricos e
pobres. No vão que as separa vem à tona a
incompreensibilidade
diante
do
mistério
da
honestidade. De categoria ética, ela desce ao posto de
irrespondível problema metafísico.
Pois quem terá hoje a coragem de perguntar como
alguém se torna o que é quando a subjetividade, a
individualidade e a biografia já não valem nada e
sentimos apenas o miasma que exala da vala comum
das celebridades da qual o cidadão pode se salvar
apenas alcançando o posto de um herói exótico,
máscara do otário da vez?
(Marcia Tiburi. Cult, dezembro de 2011)

01
Acerca dos sentidos produzidos pelo texto, analise as
afirmativas a seguir.
I. Ser honesto, sendo pobre, significaria agir na contramão
das expectativas.
II. Aos pobres, a imoralidade é perdoada.
III. Fugir à moral do “fazer como a grande maioria”
significaria ser otário.
Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

02
Aquele que age na direção da lei como que age contra a moral
caracterizada pelo “fazer como a grande maioria”, levando em
conta que no âmbito da corrupção se entende que o que a
maioria quer é “dinheiro”. (L. 38‐42) A respeito do período
anterior, analise as afirmativas a seguir.
I. O período apresenta orações coordenadas e subordinadas.
II. Há ocorrência de exemplo de oração reduzida.
III. Há ocorrência de exemplo de oração subordinada
substantiva objetiva direta.
Assinale
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
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Assinale o termo que, no texto, desempenhe função sintática
idêntica à de incompreensibilidade (L. 69).
(A) a regra (L. 16)
(B) vão (L. 68)
(C) cálculo (L. 45)
(D) Honesto (L. 55)

Assinale a alternativa em que o elemento destacado NÃO tenha
o mesmo sentido que o de trans‐, em transvalorada (L. 31)
(A) transbordar
(B) trasantontem
(C) tresnoitar
(D) trastejar

04

09

Assinale a palavra que, no texto, NÃO exerça papel pronominal.
(A) onde (L. 15)
(B) muito (L. 8)
(C) qualquer (L. 34)
(D) outros (L. 15)

A palavra jurisprudência (L. 64), no texto, assume o sentido de
(A) “conjunto das decisões e interpretações das leis”.
(B) “modelo de pensar”.
(C) “desculpa”.
(D) “argumento jurídico”.

10

05
Verdade é que (1) a ação em nome de um universal por si só
caracteriza qualquer moral. É por meio dela que (2) se faz o
cálculo do “sentido” no qual, fora da vantagem que (3) define a
regra, o sujeito honesto se transfigura imediatamente em
otário. (L. 43‐47) A respeito das ocorrências do QUE no período
anterior, é correto afirmar que se trata de conjunção em
(A) (1), apenas.
(B) (3), apenas.
(C) todas.
(D) (2), apenas.

06
No texto, ocorre aproximação semântica entre termos que, em
outro contexto, não guardariam entre si relação de sinonímia.
Assinale a alternativa em que, no texto, os termos NÃO
guardem relação semântica de igualdade ou contiguidade.
(A) corrupção (L. 4) – regra (L. 5)
(B) mal (L. 2) – potência (L. 3)
(C) honesto (L. 46) – otário (L. 47)
(D) moral (L. 18) – ética (L. 20)

07
Assinale a alternativa em que a alteração estrutural de um
trecho do texto NÃO tenha provocado inadequação de ordem
gramatical ou discursiva nem alteração semântica.
(A) Se a moral é medida em dinheiro, não entregar‐se a ele
poderá parecer um luxo. (L. 48‐49) / Se a moral em dinheiro
é medida, poderá parecer um luxo não se entregar a ele.
(B) Mas teria também todo o perdão? (L. 59) / Mas teria
também todo perdão?
(C) O simples fato de que essa pergunta seja colocada implica
o pressuposto de que uma verdade ética tal como a
honestidade foi transvalorada. (L. 29‐31) / O simples fato
que essa pergunta seja colocada implica no pressuposto
que uma verdade ética tal como a honestidade foi
transvalorada.
(D) É por meio dela que se faz o cálculo do “sentido” no qual,
fora da vantagem que define a regra, o sujeito honesto se
transfigura imediatamente em otário. (L. 44‐47) / É
através dela que faz‐se o cálculo do “sentido” onde, fora
da vantagem que define a regra, o sujeito honesto se
transfigura imediatamente em otário.

Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas exigir
dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do
dever, é porque no sistema da corrupção o valor da
honestidade, que garantiria ao sujeito a sua autonomia, foi
substituído pela vantagem do dinheiro. (L. 33‐37) Assinale a
alternativa que apresente pontuação para o trecho anterior
igualmente correta.
(A) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar – mas exigir
dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do
dever, é porque – no sistema da corrupção –, o valor da
honestidade, que garantiria ao sujeito a sua autonomia, foi
substituído pela vantagem do dinheiro.
(B) Se a conduta de praxe seria não, apenas, aceitar, mas exigir
dinheiro, em troca de uma ação qualquer na contramão do
dever, é porque no sistema da corrupção, o valor da
honestidade, que garantiria – ao sujeito – a sua autonomia,
foi substituído pela vantagem do dinheiro.
(C) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar, mas exigir
dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do
dever, é porque, no sistema da corrupção, o valor da
honestidade – que garantiria ao sujeito a sua autonomia –,
foi substituído pela vantagem do dinheiro.
(D) Se a conduta de praxe seria não apenas aceitar – mas exigir
dinheiro em troca de uma ação qualquer na contramão do
dever –, é porque, no sistema da corrupção, o valor da
honestidade – que garantiria ao sujeito a sua autonomia –
foi substituído pela vantagem do dinheiro.

11
Assinale a palavra que NÃO tenha sido acentuada pelo mesmo
motivo que as demais.
(A) substituído (L. 37)
(B) polícia (L. 13)
(C) jurisprudência (L. 64)
(D) saqueável (L. 9)

12
Assinale a palavra que tenha sido formada por processo
DISTINTO do das demais.
(A) teológica (L. 1)
(B) biografia (L. 74)
(C) narcotráfico (L. 14)
(D) desvalorizada (L. 32)
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Texto II para as questões de 13 a 15.

(Rodrigo Zoom. http://www.flickr.com/photos/rodrigozoom/4541220951/sizes/z/in/photostream/)

13

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

A respeito do quadrinho, analise as afirmativas a seguir:
I. O humor do quadrinho se constrói com um jogo de
palavras com semelhança sonora.
II. A noção do verbo dever na segunda fala é de
probabilidade.
III. O humor do quadrinho é construído na articulação entre
texto e imagem.
Assinale
(A) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.

16
Observe a planilha criada no Microsoft Office Excel 2007
(idioma Português Brasil).

14
Assinale a alternativa que NÃO poderia substituir a primeira
fala do quadrinho, sob pena de alteração grave de sentido.
(A) Você ouviu falar do menino que morreu porque comeu
sucrilhos?
(B) Você ouviu falar do menino que morreu quando comeu
sucrilhos?
(C) Você ouviu falar do menino que morreu não obstante
comer sucrilhos?
(D) Você ouviu falar do menino que morreu por ter comido
sucrilhos?

Na célula D4, foi inserida uma fórmula que determina a soma
dos valores contidos em A4, B4 e C4. Em D5, foi inserida uma
expressão que representa 10% do valor contido em D4. Sabe‐se
que o valor de D6 foi determinado por meio do acionamento de
um ícone que inseriu a fórmula =SOMA(D4:D5). A alternativa
que apresenta a fórmula inserida em D5 e o ícone que gerou a
fórmula em D6, respectivamente, é
(A) =10%*D4 e
(B) =10%*D4 e

15
Assinale a alternativa em que a alteração da primeira fala do
quadrinho tenha respeitado a norma culta.
(A) Sua Senhoria ouvistes falar do menino que morreu
comendo sucrilhos?
(B) Vossa Senhoria ouvistes falar do menino que morreu
comendo sucrilhos?
(C) Vossa Excelência ouviu falar do menino que morreu
comendo sucrilhos?
(D) Sua Senhoria ouviste falar do menino que morreu
comendo sucrilhos?

(C) =10%$D4 e
(D) =10%$D4 e
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A figura a seguir é mostrada na área de trabalho quando se
clica no botão Iniciar, existente no canto inferior esquerdo da

Ao acessar o site do TSE – http://www.tse.jus.br/ – utiliza‐se o
browser Internet Explorer 8 (idioma Português Brasil). Para
facilitar futuros acessos, pode‐se adicionar o endereço do site
desejado à Barra de Favoritos. Para isso, é necessário clicar no
seguinte ícone:

tela e representado no Windows 7 pelo ícone

.

(A)
(B)
(C)
(D)

NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
21

De forma alternativa, essa ação pode ser executada quando se
aciona a tecla de logotipo do Windows
no teclado ou por
meio da execução do seguinte atalho de teclado:
(A) Alt + Esc.
(B) Alt + F5.
(C) Ctrl + Esc.
(D) Ctrl + F5.

18
No Microsoft Office Word 2007 (idioma Português Brasil),
por meio do ponteiro do mouse, tem
clicar no ícone
por objetivo aumentar ou diminuir o
(A) tamanho dos caracteres exibidos no texto.
(B) espaçamento entre as linhas do texto.
(C) nível de recuo de um parágrafo.
(D) nível de zoom do documento.

19
Ao usar o Microsoft Office Outlook 2007 (idioma Português
Brasil), dispõe‐se de um recurso no software, denominado
cópia oculta, que permite o envio de e‐mails para diversos
destinatários, sem que aqueles que não foram incluídos neste
recurso saibam que também receberam aquela mensagem de
correio. Para isso, deve‐se digitar os endereços de e‐mail no
espaço identificado por
(A) Cc...
(B) Bcc...
(C) Para...
(D) Cco...

Segundo o art. 5º da Lei nº 8.112/90, a nacionalidade
brasileira é requisito básico para investidura em cargo público.
Entretanto, o §3º do mesmo artigo abre exceção aos
estrangeiros, na forma da lei, quando vierem a prover cargos
de
(A) universidades e instituições de pesquisa científica e
tecnológica federais.
(B) estatais de economia mista vinculados à atividade
extrativista.
(C) universidades corporativas para o ensino a distância.
(D) órgãos públicos vinculados à atividade diplomática.

22
A respeito do estágio probatório e da estabilidade, assinale a
afirmativa INCORRETA.
(A) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório,
durante o qual a assiduidade, a disciplina, a capacidade de
iniciativa, a produtividade e a responsabilidade serão
objeto de avaliação para o desempenho do cargo.
(B) O servidor não aprovado no estágio probatório será
exonerado ou, se estável, sofrerá reversão ao cargo
anteriormente ocupado.
(C) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada
ampla defesa.
(D) O servidor em estágio probatório poderá exercer
quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções
de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou
entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro
órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza
Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo‐
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, de níveis 6, 5
e 4, ou equivalentes.
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25

Com base na Lei nº 8.112/90, a respeito da remoção,
redistribuição e substituição, analise.
I. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de
ofício, no âmbito do mesmo quadro, obrigatoriamente
com mudança de sede.
II. O interesse da administração e a manutenção da essência
das atribuições do cargo são alguns dos preceitos a serem
avaliados no caso de redistribuição.
III. Os servidores investidos em cargo ou função de direção
ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial
terão substitutos indicados no regimento interno ou, no
caso de omissão, previamente designados pelo dirigente
máximo do órgão ou entidade.
Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

Sobre a sindicância, analise.
I. Por ser um procedimento preparatório, a abertura de
sindicância não tem o condão de obstar o decurso do
prazo prescricional das ações disciplinares, havendo a
interrupção da prescrição apenas quando instaurado o
processo administrativo disciplinar.
II. Constitui discricionariedade da autoridade administrativa
a abertura de sindicância ou processo administrativo
disciplinar para a apuração imediata de irregularidades no
serviço público de que tiver ciência.
III. O prazo para a conclusão da sindicância será de até 30
dias, prorrogável por igual período, a critério da
autoridade superior.
IV. Da sindicância poderá resultar aplicação de penalidade de
advertência ou suspensão de até trinta dias.
Estão corretas apenas as afirmativas
(A) I, II
(B) II, III
(C) III, IV
(D) I, IV

24
Em janeiro do ano de 2000, Carlos ingressou no serviço público
para o exercício de cargo efetivo em autarquia federal por meio
de concurso público de provas e títulos. Decorridos quatro anos,
Carlos requer licença do exercício do cargo efetivo, com o
percebimento da respectiva remuneração, para a participação
de curso de capacitação profissional, tendo em vista o
transcurso do triênio legal necessário à aquisição da
estabilidade e concessão do benefício. Acerca da pretensão de
Carlos, de acordo com as diretrizes traçadas pela Lei nº
8.112/90, assinale a alternativa correta.
(A) Será possível, desde que haja interesse da Administração
e que a licença não ultrapasse o prazo máximo de três
meses.
(B) Será possível, sendo vedado, entretanto, o recebimento
de remuneração durante o período de licença para
capacitação profissional.
(C) Não será possível, posto que o período de efetivo
exercício desenvolvido por Carlos não é suficiente à
concessão da licença pleiteada.
(D) Não será possível, uma vez que o afastamento para a
participação de cursos de capacitação é permitido apenas
aos servidores públicos, integrantes da Administração
Direta, que desempenhem atividades nas áreas científicas
e tecnológicas.

NOÇÕES DE DIREITO ELEITORAL
26
Com base na Resolução TSE 21.538 de 2003, analise.
I. A transferência do eleitor só será admitida após, pelo
menos, um ano do alistamento ou da última transferência.
II. A transferência só será admitida ao eleitor com residência
mínima de três meses no novo domicílio, declarada, sob as
penas da lei, pelo próprio eleitor.
III. O disposto nas afirmativas I e II não se aplica à
transferência de título eleitoral de servidor público civil,
militar, autárquico, ou de membro de sua família, por
motivo de remoção ou transferência.
Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

27
Em relação ao acesso às informações constantes do cadastro
do eleitor, com base na Resolução TSE 21.538 de 2003, é
INCORRETO afirmar que
(A) as informações constantes do cadastro eleitoral serão
acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas
físicas.
(B) em resguardo da privacidade do cidadão, não se
fornecerão informações de caráter personalizado
constantes do cadastro eleitoral.
(C) o uso dos dados de natureza estatística do eleitorado ou de
pleito eleitoral obriga a quem os tenha adquirido a citar a
fonte e a assumir responsabilidade pela manipulação
inadequada ou extrapolada das informações obtidas.
(D) os tribunais e juízes eleitorais poderão autorizar o
fornecimento a interessados, em qualquer hipótese, dos
dados relativos ao eleitorado ou ao resultado de pleito
eleitoral.
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PROVA 2 (P2) – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com base na Resolução TSE 21.538 de 2003, em relação à
hipótese de ilícito penal, assinale a afirmativa INCORRETA.
(A) Manifestando‐se o Ministério Público pela existência de
indício de ilícito penal eleitoral a ser apurado, o processo
deverá ser remetido, pela autoridade judiciária
competente, à Polícia Federal para instauração de
inquérito policial.
(B) Arquivado o inquérito ou julgada a ação penal, o juiz
eleitoral comunicará, sendo o caso, a decisão tomada à
autoridade judiciária que determinou sua instauração,
com a finalidade de tornar possível a adoção de medidas
cabíveis na esfera administrativa.
(C) Não sendo cogitada a ocorrência de ilícito penal eleitoral
a ser apurado, os autos deverão ser arquivados na
unidade regional do Departamento de Polícia Federal na
localidade onde tiver jurisdição o juiz eleitoral a quem
couber decisão a respeito.
(D) A espécie, no que lhe for aplicável, será regida pelas
disposições do Código Eleitoral e, subsidiariamente, pelas
normas do Código de Processo Penal.

29
Em relação aos órgãos da Justiça Eleitoral, com base na Lei nº
4.737/65 e suas atualizações, é correto afirmar que
(A) os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo motivo justificado,
servirão obrigatoriamente por dois anos, e nunca por
mais de um biênio consecutivo.
(B) da homologação da respectiva convenção partidária até o
registro definitivo da candidatura, não poderão servir
como juízes nos Tribunais Eleitorais, ou como juiz
eleitoral, o cônjuge, parente consanguíneo legítimo ou
ilegítimo, ou afim, até o segundo grau, de candidato a
cargo eletivo registrado na circunscrição.
(C) os substitutos dos membros efetivos dos Tribunais
Eleitorais serão escolhidos, na mesma ocasião e pelo
mesmo processo, em número igual para cada categoria.
(D) o número de juízes dos Tribunais Regionais não será
reduzido, mas poderá ser elevado até doze, mediante
proposta do Tribunal Superior, e na forma por ele
sugerida.

30
Com base na Lei nº 4.737/65 e suas atualizações, NÃO
compete ao juiz eleitoral
(A) processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que
lhe forem conexos, ressalvada a competência originária
do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.
(B) fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e
presteza do serviço eleitoral.
(C) indicar, para aprovação do Tribunal Regional, a serventia
de justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral.
(D) representar sobre a necessidade de nomeação dos
preparadores para auxiliarem o alistamento eleitoral,
indicando os nomes dos cidadãos que devem ser
nomeados.

31
A respeito dos Tribunais e Juízes Eleitorais, é correto afirmar
que
(A) os órgãos da Justiça Eleitoral são o Tribunal Superior
Eleitoral, os Tribunais Regionais Eleitorais, os Juízes
Eleitorais e as Juntas Eleitorais.
(B) o Presidente do Tribunal Superior Eleitoral é escolhido
dentre os membros mais votados dos Tribunais Regionais
Eleitorais.
(C) como órgão máximo da justiça eleitoral, o Tribunal
Superior Eleitoral não admite recurso para as suas
decisões, sequer para as denegatórias de habeas corpus.
(D) no caso dos Tribunais Regionais Eleitorais, os recursos
contra suas decisões não são admitidos quando eles
versam sobre divergência de interpretação de lei entre
dois ou mais tribunais eleitorais.

32
João, 28 anos de idade, brasileiro nato, em dia com suas
obrigações eleitorais e preenchendo todos os requisitos de
elegibilidade; decide se candidatar a cargo político. Neste
caso, João pode se candidatar aos seguintes cargos:
(A) Presidente e Vice‐Presidente da República, Senador,
Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice‐
Prefeito e Vereador.
(B) Deputado Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice‐
Prefeito e Vereador.
(C) Governador e Vice‐Governador de Estado, Deputado
Federal, Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice‐Prefeito e
Vereador.
(D) Senador, Deputado Federal, Estadual ou Distrital,
Prefeito, Vice‐Prefeito e Vereador.

33
Nos termos da Constituição de 1988, a perda ou suspensão
dos direitos políticos pode ocorrer devido à(ao)
(A) condenação criminal, mesmo que sem trânsito em
julgado da sentença.
(B) incapacidade civil, em qualquer de suas manifestações.
(C) improbidade administrativa, na forma e gradação
previstas em lei.
(D) cancelamento da naturalização, por decisão irrecorrível
do TRE.
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34

38

Assinale a alternativa correta, com referência ao Presidente da
República, que tem atribuições e responsabilidades delineadas
na Constituição.
(A) Pode nomear e exonerar Ministros de Estado, com a
aprovação do Congresso Nacional, nos casos em que há
substituição ministerial.
(B) Comete crime de responsabilidade, se atuar contra o
exercício dos direitos políticos, individuais e sociais.
(C) Tem competência privativa para declarar guerra, no caso
de agressão estrangeira, sem a necessidade de autorização
ou referendo do Congresso Nacional.
(D) É julgado perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes
de responsabilidade.

Para a implantação da gestão da qualidade nas organizações
existem técnicas que são utilizadas e que favorecem o
desenvolvimento das ações de gestão da qualidade. Dentre as
descrições de técnicas de gestão da qualidade, aponte a
associada à técnica de grupo nominal.
(A) Procedimento de tomada de decisão com base no
consenso para estabelecimento de prioridades.
(B) Procedimento de coleta de dados que incrementam o
conhecimento e a experiência de outros funcionários.
(C) Mapa conceitual que dá significado às ideias durante
processo de planejamento e comunicação interfuncional.
(D) Processo de auxílio na seleção de oportunidades de
melhoria em função de impactos financeiros positivos.

35

39

São entes federativos que podem ser divididos em municípios
(A) somente os Estados.
(B) Estados e Distrito Federal.
(C) Estados e Territórios.
(D) Estados, Distrito Federal e Territórios.

Para que as empresas desenvolvam competências essenciais
no que se refere à estrutura organizacional, existem diferentes
tipos de estruturas ou critérios de departamentalização. Um
desses tipos de estrutura é a funcional, cujo critério utilizado
na departamentalização é a divisão por funções. No que se
refere ao modelo de estrutura funcional, assinale a alternativa
que NÃO corresponde a uma característica vantajosa desse
modelo.
(A) Ser melhor com apenas um ou poucos produtos.
(B) Permitir que a organização alcance metas funcionais.
(C) Ser veloz no tempo de resposta às mudanças ambientais.
(D) Permitir economias de escala dentro dos departamentos
funcionais.

36
Quanto aos partidos políticos, é correto afirmar que
(A) o registro de seus estatutos no TSE somente ocorrerá
após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei
civil.
(B) têm direito a recursos do fundo partidário e acesso ao
rádio e televisão, este mediante pagamento de uma taxa
de utilização.
(C) em virtude da autonomia de que desfrutam, é possível
que recebam recursos financeiros de governos
estrangeiros.
(D) devem ter caráter nacional, o que obriga à vinculação das
candidaturas em âmbito federal.

37
A gestão da qualidade é um dos pressupostos para que as
organizações possam ter condições de sobreviver no mercado
cada vez mais competitivo. Deming (citado por ARAÚJO, 2001)
definiu 14 pontos fundamentais que caracterizam a gestão da
qualidade total. Em relação a esses pontos, assinale a
alternativa que NÃO corresponde a uma característica da
gestão da qualidade total.
(A) Inspeções e controle em massa não são formadores de
qualidade, mas sim de custos.
(B) Critério do preço não é o único na escolha de materiais
para a produção.
(C) Próprios funcionários devem ser capazes de criar suas
“bandeiras da qualidade”.
(D) Erros são toleráveis, pois fazem parte do processo da
curva de aprendizagem.

40
É uma DESVANTAGEM da estrutura divisional em uma
organização
(A) acarretar o acúmulo de decisões no topo,
sobrecarregando a hierarquia.
(B) proporcionar menos inovações.
(C) resultar em coordenação horizontal deficiente entre
departamentos.
(D) levar à má coordenação entre as linhas de produtos.

41
Com relação à comunicação organizacional, analise.
I. Geralmente, a direção da comunicação é horizontal nas
unidades de trabalho rotineiras, e vertical nas não
rotineiras.
II. Quando as tarefas são muito analisáveis, as formas de
comunicação estatísticas e de escrita são frequentes.
III. As atividades de comunicação crescem à medida que
aumenta a variedade de tarefas.
Está correto somente o que se afirma em
(A) I
(B) II
(C) III
(D) II, III
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42

47

Sobre os conceitos de projetos, analise.
I. Temporários: todo projeto tem início e fim definidos
previamente.
II. Exclusivos: todo produto ou serviço gerado por um projeto é
diferente de outros produtos e serviços já existentes.
III. Progressivos: conforme um projeto é melhor compreendido,
maior é o seu detalhamento.
Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

As organizações de aprendizagem compreendem organizações
que se encontram em constante aprendizagem e o seu
desenvolvimento ocorre à medida que seus colaboradores
adquirem novos conhecimentos. Nessas organizações ocorre
um fenômeno denominado tensão criativa que é considerada o
motor da inovação nas organizações. Em relação à tensão
criativa, assinale a alternativa que corresponde a uma de suas
características.
(A) Reflexão crítica.
(B) Pensamento holístico.
(C) Empowerment.
(D) Empatia.

43

48

Uma das etapas da gestão de projetos refere‐se à definição do
escopo do projeto que compreende sua descrição detalhada,
isto é, o que está e o que não está contido no projeto, através
da declaração do escopo. Qual das alternativas a seguir indica
um item que faz parte da declaração de escopo de um projeto?
(A) Principais marcos do projeto.
(B) Dicionário da EAP – Estrutura Analítica do Projeto.
(C) Matriz de responsabilidade.
(D) Linha de base da medição de desempenho.

44
Em projetos, existem classes diversas para estimativas de
custos com graus diferentes de detalhamento. Assinale a
maior margem de erro no processo de estimativa de custos
em virtudes de seu menor grau de detalhamento.
(A) Schematic (esquemática).
(B) Appropriation (apropriação).
(C) Order of Magnitude (ordem de grandeza).
(D) Capital Cost (custo de capital).

45
No campo de estudo da aprendizagem organizacional, dois
conceitos são fundamentais: dado e informação. Tais
conceitos possibilitam a construção do conhecimento. Das
alternativas a seguir, NÃO corresponde a uma característica de
um dado.
(A) Ser possível a captura simplificada.
(B) Ser base para ações coordenadas.
(C) Ser um conjunto de fatos a respeito do mundo.
(D) Possuir natureza eminentemente quantitativa.

46
Considerando o conhecimento tácito na aprendizagem
organizacional, analise.
I. É um conhecimento proveniente da racionalidade.
II. É um conhecimento sequencial.
III. Pode ser transmitido de uma forma não estruturada.
IV. É um conhecimento com base na teoria.
Está correto somente o que se afirma em
(A) I, III
(B) II, IV
(C) III
(D) I, II, IV

O papel das pessoas nas organizações passa por mudanças em
função do foco crescente nas competências. Nesse sentido,
NÃO faz parte do papel de um gerente de hoje
(A) enfatizar a eficácia.
(B) dividir o trabalho entre as pessoas.
(C) focalizar melhoria contínua.
(D) descentralizar as decisões.

49
O processo de seleção de pessoas pode ser considerado como
responsabilidade de linha e como função de staff. Assinale a
alternativa que corresponde a uma atribuição da função de
staff.
(A) Decidir quanto ao preenchimento de cargos vagos.
(B) Entrevistar candidatos.
(C) Aprovar e rejeitar candidatos.
(D) Aplicar testes psicométricos.

50
O processo de seleção de pessoas apresenta os seguintes
modelos, a saber: modelo de classificação, modelo de seleção
e modelo de colocação de candidatos. Os modelos de
processo seletivo de classificação e colocação equivalem a,
respectivamente,
(A) vários candidatos para uma vaga e vários candidatos para
diversas vagas.
(B) vários candidatos para diversas vagas e vários candidatos
para uma vaga.
(C) vários candidatos para diversas vagas e um candidato
para uma vaga.
(D) vários candidatos para uma vaga e um candidato para
uma vaga.
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51

56

As abordagens teóricas sobre motivação são classificadas em
dois grupos, a saber: as teorias de processo, que procuram
explicar como funciona o mecanismo da motivação, e as
teorias de conteúdo, que procuram explicar quais os motivos
específicos que fazem as pessoas agirem. Das alternativas a
seguir, qual NÃO faz parte do rol de teorias de processo no
campo de estudo da motivação?
(A) Teoria ERC.
(B) Teoria da Equidade.
(C) Teoria da Expectância.
(D) Teoria da Definição de Objetivos.

Cultura organizacional refere‐se aos padrões explícitos e
implícitos de comportamentos adquiridos e transmitidos ao
longo do tempo e que constituem uma característica própria
de cada empresa. A cultura organizacional pode ser dividida
em um nível visível e outro invisível. Em relação ao nível
invisível, assinale a alternativa que apresenta um componente
invisível da cultura organizacional.
(A) Os padrões de interações formais.
(B) As medidas de produtividade.
(C) As políticas de pessoal.
(D) A estrutura organizacional.

52

57

Uma das teorias sobre motivação é a Teoria de Maslow,
também denominada Teoria das Necessidades. Das
alternativas a seguir, assinale a que diz respeito a uma
necessidade de autorrealização.
(A) Responsabilidade.
(B) Crescimento pessoal.
(C) Reconhecimento.
(D) Integração com clientes.

53
De acordo com a Teoria de Dois Fatores de Herzberg, analise.
I. Os fatores higiênicos são extrínsecos.
II. Os fatores motivacionais, quando precários, não provocam
insatisfação.
III. Os fatores higiênicos, quando excelentes, provocam maior
satisfação.
IV. O trabalho em si é um fator intrínseco.
Está correto somente o que se afirma em
(A) I, II
(B) II, IV
(C) II
(D) I, II, III

54
Considerando a dicotomia gerente vs. líder nos estudos sobre
liderança, corresponde a um líder no sentido contemporâneo
do termo aquele que
(A) prioriza fazer as coisas da maneira certa.
(B) pergunta, principalmente, como e quando as coisas
devem ser feitas.
(C) focaliza as pessoas, primordialmente.
(D) mantém, preferencialmente, os olhos na base da
organização.

55
A liderança transformacional é compreendida como um
processo de influenciar mudanças relevantes nas atitudes e no
comportamento dos colaboradores, criando um comprometi‐
mento com a missão e os objetivos da organização. No que se
refere à liderança transformacional, assinale a alternativa que
NÃO corresponde às suas características.
(A) Visão e missão por meio do carisma.
(B) Estimulação intelectual.
(C) Consideração pessoal.
(D) Administração ativa por exceção.

Cada cultura corporativa possui características que identificam
seu conjunto de crenças, valores, atitudes e comportamentos.
Diante desse contexto, a cooperação, a racionalidade, a
criatividade e a competitividade são valores dominantes das
seguintes culturas corporativas, respectivamente,
(A) cultura de clã, cultura burocrática, cultura adaptativa e
cultura de aquisição.
(B) cultura burocrática, cultura adaptativa, cultura de
aquisição e cultura de clã.
(C) cultura adaptativa, cultura de aquisição, cultura de clã e
cultura burocrática.
(D) cultura de aquisição, cultura de clã, cultura burocrática e
cultura adaptativa.

58
Com relação ao método dos incidentes críticos em avaliação
de desempenho, analise.
I. O método se baseia em eventos extremos exclusivamente
positivos.
II. O método aproxima‐se da técnica de administração de
exceções de Taylor.
III. O método é de fácil montagem e utilização.
Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

59
O recrutamento é considerado um conjunto de técnicas e
procedimentos que são utilizados com o intuito de atrair
candidatos potenciais e qualificados para ocupar cargos em
uma organização. O recrutamento pode ser interno, externo e
misto. No que se refere ao recrutamento interno, assinale a
alternativa que apresenta um aspecto negativo desse tipo de
recrutamento.
(A) O impacto negativo na motivação dos funcionários da
organização.
(B) A necessidade de desenvolvimento de esquemas de
socialização.
(C) Funcionar como um sistema fechado de reciclagem
contínua.
(D) Ser o processo mais oneroso de recrutamento.

TSE – TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TIPO 1 – BRANCA
ANALISTA JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVA

11

60

64

O processo de seleção de pessoas, além de analisar os
requisitos que o cargo exige, visa analisar e avaliar o perfil dos
candidatos que se apresentam para o preenchimento da(s)
vaga(s). O perfil do candidato se refere a um conjunto de
características pessoais que ele possui. A inteligência geral, a
atenção abrangente e o quociente emocional são elementos,
respectivamente, das seguintes características pessoais de um
candidato em processo de seleção:
(A) Interdependência com outras pessoas, interdependência
com outras tarefas e execução da tarefa em si.
(B) Interdependência com outras pessoas, execução da tarefa
em si e interdependência com outras tarefas.
(C) Execução da tarefa em si, interdependência com outras
tarefas e interdependência com outras pessoas.
(D) Interdependência com outras tarefas, execução da tarefa
em si e interdependência com outras pessoas.

Considerando o que pode ser classificado como elemento
essencial do orçamento‐programa, analise.
I. Os programas são os instrumentos de integração de
esforços do governo para concretização de objetivos.
II. Os custos dos programas são medidos por meio da
identificação dos meios ou insumos.
III. As medidas de desempenho têm a finalidade de mensurar
a execução de programas.
Assinale
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.

61
A avaliação de desempenho é considerada um dos
componentes dos processos de gestão de pessoas e é
considerada um processo contínuo, permanente e sistemático
utilizado com o objetivo de julgar ou estimar o desempenho
de uma pessoa na execução de suas tarefas e a contribuição
dessa pessoa para o negócio da organização. Levando em
consideração os processos de gestão de pessoas, a avaliação
de desempenho é um processo de
(A) aplicação das pessoas.
(B) manutenção das pessoas.
(C) monitoramento das pessoas.
(D) desenvolvimento das pessoas.

62
Considere o seguinte demonstrativo financeiro hipotético:
Receita tributária = R$200,00; Receita de contribuições =
R$150,00; Receita patrimonial = R$50,00 e Amortização de
empréstimos = R$100,00. Com base nesses dados, qual é o valor
total das receitas correntes?
(A) R$100,00
(B) R$300,00
(C) R$400,00
(D) R$500,00

63
A Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade
Fiscal, trata em seu artigo 14, da renúncia de receitas,
estabelecendo inclusive medidas a serem observadas pelos
entes públicos que decidirem pela concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita. Constitui‐se em uma espécie de renúncia
de receita:
(A) Alteração de alíquota que implique no aumento de
tributos.
(B) Concessão de isenção em caráter não geral.
(C) Recebimentos advindos de operações intraorçamentárias.
(D) Restituição de receitas orçamentárias.

65
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como
instrumentos do planejamento público, três leis
orçamentárias, que devem ser integradas entre si: Plano
Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei
Orçamentária Anual – LOA. Em relação aos instrumentos de
planejamento definidos pela Constituição Federal de 1988, é
correto afirmar que
(A) a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO contempla a
fixação da despesa e previsão da receita, compreendendo
o Orçamento Fiscal, Orçamento de Investimentos e
Orçamento da Seguridade Social.
(B) a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO estabelece
normas e critérios para a limitação de empenho quando
houver frustração das receitas orçamentárias em relação
às previsões constantes do orçamento.
(C) o Plano Plurianual – PPA dispõe sobre normas relativas ao
controle de custos na administração pública e à avaliação
dos resultados de programas financiados com recursos
dos orçamentos.
(D) o Plano Plurianual – PPA é elaborado conforme as
disposições da Lei Orçamentária Anual – LOA e integra‐se
à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO através da
avaliação de programas já implementados.

66
Considerando as definições e os limites de despesas de
pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal, analise.
I. Os proventos de aposentadoria não são computados
como despesa total de pessoal.
II. As gratificações são computadas como despesa total de
pessoal.
III. As horas‐extras são computadas como despesa total de
pessoal.
IV. Os gastos com mandatos eletivos não são computados
como despesa total de pessoal.
Está correto apenas o que se afirma em
(A) III, IV
(B) I, II
(C) II, III
(D) I, IV
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67

70

No que tange às modalidades de licitações é correto afirmar
que
(A) a concorrência pode ser substituída por tomada de
preços.
(B) a tomada de preços pode ser substituída pelo convite.
(C) a tomada de preços pode substituir o convite.
(D) quando a lei aponta uma modalidade de licitação como a
aplicável não há a possibilidade de substituição.

Quanto às espécies remuneratórias dos Agentes Públicos,
relacione as colunas a seguir.

68
NÃO é hipótese de contrato sujeito à licitação dispensável:
(A) Aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivo.
(B) Fornecimento de bens e serviços, produzidos ou
prestados no País, que envolvam, cumulativamente, alta
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante
parecer de comissão especialmente designada pela
autoridade máxima do órgão.
(C) Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento
das finalidades precípuas da administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o
valor de mercado, segundo avaliação prévia.
(D) Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos
históricos, de autenticidade certificada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou
entidade.

69
Quanto à regulamentação e controle dos Serviços Públicos,
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A regulamentação e o controle do Serviço Público ou de
Utilidade Pública, na forma de prestação ao usuário por
delegação ou prestação indireta, caberão sempre ao
Poder Público.
( ) São aplicáveis aos Serviços Públicos os Princípios da
Permanência/Continuidade e da Generalidade do
Serviço.
( ) São considerados Serviços de Utilidade Pública aqueles
prestados diretamente à comunidade por reconhecer
sua essencialidade e necessidade para sobrevivência do
grupo social e do Estado.
A sequência está correta em
(A) V, V, F
(B) V, F, F
(C) V, F, V
(D) V, V, V

1. Vencimentos.
2. Salário.
3. Subsídio.
(

) Espécie remuneratória destinada aos Servidores
Públicos tendo em sua composição as vantagens
pecuniárias de caráter remuneratório.
( ) Espécie remuneratória destinada aos detentores de
mandato eletivo, aos Ministros de Estado e aos
Secretários Estaduais e Municipais.
( ) Espécie remuneratória destinada aos Empregados
Públicos, tendo em sua composição as vantagens
pecuniárias de natureza remuneratória.
A sequência está correta em
(A) 1, 2, 3
(B) 2, 1, 3
(C) 1, 3, 2
(D) 2, 3, 1

71
Sobre o controle administrativo NÃO é correto afirmar que
(A) o Tribunal de Contas é um órgão autônomo, com função
jurisdicional, com a tarefa fiscalizadora de examinar as
contas públicas no âmbito de sua jurisdição.
(B) o controle administrativo interno dá‐se por homologação,
aprovação, revogação ou anulação, em que se conferem
os aspectos da legalidade, da conveniência e da
oportunidade.
(C) constitui‐se uma forma de controle externo da
administração aquela efetivada pelo Poder Judiciário,
quando provocado, por exemplo, por uma ação popular,
ou uma ação civil pública.
(D) uma das formas de controle da administração é o controle
realizado pelos administrados, cabendo‐lhes o direito de
petição, de certidão e, ainda, ações judiciais.

72
Quanto à adjudicação, anulação, desistência e revogação de
um processo licitatório é correto afirmar, de acordo com a Lei
nº 8.666/93, que
(A) a licitação pode ser anulada pelo interesse dos licitantes
presentes quando da abertura da proposta.
(B) a adjudicação atribui o objeto do edital licitatório ao
vencedor do certame, dando‐lhe preferência ao contrato.
(C) quando o vencedor for convocado para assinatura do
contrato e não comparecer no prazo determinado na
convocação, a contratante deve prorrogar este prazo por
igual período.
(D) a licitação pode ser revogada pelo Judiciário no caso de
irregularidade.
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73

77

Assinale o específico princípio segundo o qual a administração
pública é sujeita a controle.
(A) Legalidade.
(B) Sindicabilidade.
(C) Impessoalidade.
(D) Moralidade.

A gestão de estoques é o principal critério de avaliação do
sistema de administração de materiais e abrange uma série de
atividades que vão desde a programação e planejamento das
necessidades de materiais em estoque, até ao controle das
quantidades adquiridas (SEVERO FILHO, 2006). A respeito da
gestão de estoques, assinale a opção correta.
(A) A análise ABC permite a classificação dos itens de estoque
por ordem decrescente de importância, a partir da
verificação do consumo dos referidos itens de estoque,
em valores monetários ou quantidades, em certo período
de tempo.
(B) Os atrasos da entrega de produtos aos clientes, devido à
falta de material decorrente da redução repentina da
demanda ou de atrasos na entrega pelos fornecedores,
não são minimizados com a adoção do estoque de
segurança.
(C) O sistema just in time tem como objetivo elevar o custo
de armazenagem de estoques, através da utilização
intensiva de espaço físico para estocagem de grandes
quantidades de matéria‐prima ou mercadorias em
estoque.
(D) O volume do estoque mínimo deve ultrapassar a
somatória da quantidade do estoque de segurança em um
valor que seja suficiente para suportar variações normais
de estoque e não onere os custos de manutenção do
mesmo.

74
No que tange às pessoas jurídicas integrantes da
administração pública, é correto afirmar que
(A) os consórcios públicos sempre serão pessoas jurídicas de
direito público.
(B) a parceria público‐privada poderá ser celebrada na
modalidade de concessão patrocinada ou administrativa.
(C) a sociedade de economia mista, em nenhuma hipótese,
pode negociar suas ações em bolsa de valores.
(D) em razão de sua natureza jurídica, as empresas públicas
são criadas diretamente pela lei.

75
Sobre a obrigatoriedade de licitação para a administração
pública contratar, é correto afirmar que
(A) em relação à concessão de serviços públicos, não há
possibilidade de não ser realizada licitação por expressa
disposição constitucional.
(B) a Constituição autoriza que a lei ordinária disponha sobre
as hipóteses em que a licitação poderá ser excepcionada,
inclusive em relação à concessão de serviços públicos.
(C) quando não houver possibilidade de concorrência, a
licitação poderá ser dispensada segundo expressa
disposição da Lei nº 8.666/93.
(D) no Brasil, não existe exceção em relação à
obrigatoriedade de licitação para a administração pública
contratar.

76
No que tange ao controle sobre as contas do Presidente da
República, é correto afirmar que
(A) compete ao TCU julgar as contas do Presidente da
República e ao Congresso revisar esse julgamento.
(B) ao TCU compete somente emitir parecer sobre as contas
e ao Congresso Nacional compete julgar essas contas sem
estar vinculado ao parecer.
(C) ao TCU compete somente emitir parecer vinculante sobre
as contas e ao Congresso Nacional compete julgar essas
contas, somente podendo o parecer ser rejeitado por
maioria qualificada de 2/3.
(D) ao TCU compete somente emitir parecer sobre as contas
e ao Senado compete julgar essas contas sem estar
vinculado ao parecer.

78
O sistema tradicional de compras (baseado em preço, prazo e
qualidade) está em extinção e, em seu lugar, surge a gestão de
suprimentos ou compras, que envolve, além do
relacionamento puramente comercial com os fornecedores,
também a pesquisa e o desenvolvimento dos mesmos, sua
qualificação e o suporte técnico durante o relacionamento
entre as partes (POZO, 2004). Dessa forma, o processo de
compras tem apresentado envolvimento crescente na tomada
de decisões estratégicas. Uma das razões para este fato é
(A) a adoção de visão holística em relação à integração de
fluxos de materiais e de informações, interna e
externamente.
(B) a exigência de equipe gerencial isolada e que adote uma
visão setorial, devido à morosa inovação dos produtos.
(C) a pressão constante das organizações por eficiência e
redução de custos, mantendo sempre o mesmo quadro
de pessoas.
(D) o desgaste do pessoal do setor de compras devido à
duração do ciclo de compras e pelo excesso de atividades
operacionais.
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79
As classificações de materiais são técnicas que têm como
objetivo a formação de classes ou grupos de produtos e
podem ser realizadas sob diferentes critérios, uma vez que são
baseadas nas necessidades de cada instituição. Em relação a
essas técnicas de classificação, a classificação de materiais
pelo critério de Importância Operacional ou XYZ é feita em
função
(A) do grau de criticidade ou imprescindibilidade do material
no desempenho das atividades realizadas.
(B) do nível de risco à segurança dos materiais, especialmente
em relação ao manuseio, transporte e armazenagem.
(C) do tempo de perecimento dos materiais, determinando
aquisições mais racionais e revisões periódicas dos
estoques.
(D) dos valores que os materiais representam no estoque,
obtidos a partir da análise de consumo.

80
A gestão de materiais envolve diversas funções. Uma delas se
refere ao processo de seleção de fornecedores. Esse processo
de seleção tem seu nível de complexidade decorrente das
características do item ou serviço a ser adquirido. Em relação à
seleção de fornecedores, assinale a opção que apresente
apenas fatores que influenciem essa seleção.
(A) Capacidade de pagamento e habilidade técnica.
(B) Localização e capacidade produtiva.
(C) Preço e período de recesso de funcionários.
(D) Pós‐venda e idade dos gerentes.
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PROVA DISCURSIVA
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. A prova discursiva para o cargo de Analista Judiciário:
1.1. vale 10,00 (dez) pontos e consiste na elaboração de texto de, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 35 (trinta e cinco)
linhas;
1.2. tem o objetivo de avaliar o conteúdo – conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso
das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa, para tanto o candidato deverá produzir texto dissertativo,
primando pela coerência e pela coesão;
1.3. deve ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, fabricada em material
transparente, não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a
quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. Nesse caso, o candidato será
acompanhado por fiscal da CONSULPLAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
2. A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o
apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova
discursiva.
3. A folha de texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho no
caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação.
4. A folha de texto definitivo não será substituída por erro de preenchimento do candidato.

Textos de referência
Texto I
‘Política’ vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam
se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da
felicidade dos moradores da cidade. (...)
Vocação é diferente de profissão. Na vocação a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se
encontra não na ação. O prazer está no ganho que dela se deriva. (...)
Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O triste é que muitos que sentem o
chamado da política não têm coragem de atendê‐lo, por medo da vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem de
conviver com gigolôs.
(ALVES, Rubem. In: Folha de S. Paulo, 19/05/2000)

Texto II

(Toda Mafalda – da Primeira a Última Tira – Quino)

Texto III
A maioria dos governos no Oriente Médio está falhando ao reconhecer a importância da Primavera Árabe e responde com
repressão e mudanças meramente superficiais às demandas do povo, afirma o último relatório da Anistia Internacional sobre a
região.
“Com raras exceções, os governos falharam em reconhecer que tudo mudou”, diz no relatório Philip Luther, diretor interino
da Anistia Internacional para Oriente Médio e o Norte da África. “Eles querem mudanças concretas em relação à forma como são
governados e querem que os crimes do passado sejam punidos”.
(Disponível em 15/ 02 /2012 – http://oglobo.globo.com/)
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Texto IV
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.”
(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988)

Nos nossos dias, temos visto e acompanhado movimentos revolucionários e derrubada de ditadores cada vez mais
frequentes em todo o mundo: Espanha, Grécia, Nova York, Mundo Árabe... O Brasil teve, em sua história, movimentos sociais que
o conduziram à Democracia que vivemos hoje. Diante de tais fatos, algumas questões exigem reflexões e discussões sérias por
parte da sociedade.
Considerando os textos de referência, discorra sobre a participação social através do voto, instrumento prático de cidadania,
tendo em vista os direitos e deveres do eleitor e do eleito.
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