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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nas questões que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Em suas provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS GERAIS
Texto para as três próximas questões

A discussão sobre a participação dos analfabetos na1

vida política nacional remonta aos tempos do Brasil colônia e

se mantém durante a formação da sociedade brasileira e os

processos de reconhecimento de direitos e de visibilidade4

social das diferentes parcelas sociais anteriormente excluídas

do processo democrático.

Durante o período colonial, os analfabetos tinham7

direito ao voto, ainda que mitigado e suprimido, por meio do

processo chamado voto “cochichado”. Nesse caso, as intenções

de voto de um analfabeto eram ouvidas por terceiros letrados.10

Ainda que restringidos em algumas oportunidades, entre os

séculos XVI e XIX, os analfabetos exerciam de alguma

maneira o direito ao voto. Contudo, foi somente ao final do13

Império que esse direito foi totalmente retirado dos brasileiros

analfabetos por meio do Decreto n.º 3.029/1881, a chamada Lei

Saraiva, que instituiu um censo literário nos termos propostos16

por Rui Barbosa à época.

Desde então, durante cento e quatro anos, os

analfabetos tiveram limitações drásticas ao direito de19

participação política pelo exercício do direito ao voto no país.

Essa situação foi alterada apenas com a Emenda Constitucional

n.º 25/1985, que concedeu, embora em caráter facultativo, o22

direito de voto ao analfabeto. Durante todo o referido período,

por diversas vezes o tema voltou à pauta das definições

políticas nacionais, sem, contudo, obter sucesso na efetivação25

de tal direito básico de cidadania.

Por sua vez, a elegibilidade, que constitui o direito de

ser votado, em nenhuma oportunidade foi reconhecida aos28

analfabetos na história breve de nosso país. Pelo contrário,

pouco se discute e pouco se discutiu sobre tal direito, e,

reiteradamente, o tema vem sendo esquecido no processo de31

consumação de uma cidadania plena, com acesso a todos os

direitos de participação política.

Guilherme de Abreu e Silva. Elegibilidade dos analfabetos: por uma
reconfiguração à luz da plenitude da cidadania. In: Revista Paraná Eleitoral,
v. 3, n.º 2, p. 39-66. Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Conforme as ideias do texto Elegibilidade dos analfabetos:...,

A do período colonial até a promulgação da Emenda

Constitucional n.º 25/1985, os analfabetos sofreram

limitações drásticas no exercício do direito ao voto.

B o caráter facultativo do voto pelos analfabetos após a

promulgação da Emenda Constitucional n.º 25/1985

desfavoreceu, mais uma vez, o exercício do direito ao voto por

essa parcela da população.

C a inelegibilidade dos analfabetos impede que estes gozem do

direito ao exercício pleno da cidadania.

D Rui Barbosa, no final do século XIX, promulgou a Lei Saraiva

e determinou que os analfabetos não teriam direito ao voto. 

E a participação dos analfabetos na vida política nacional é uma

reivindicação da população brasileira desde os tempos do

Brasil colônia. 

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta com relação a aspectos linguísticos do

texto Elegibilidade dos analfabetos:....

A No trecho “o direito de voto ao analfabeto” (R. 22 e 23), a

substituição da preposição “de” por ao manteria a correção,

mas acarretaria ambiguidade a esse trecho.

B O sentido original e a correção do texto seriam mantidos

caso a expressão “Por sua vez” (R.27) fosse substituída por

De forma análoga.

C O termo “reiteradamente” (R.31) modifica as formas verbais

das orações “pouco se discute e pouco se discutiu sobre tal

direito” (R.30).

D A expressão “sobre a” (R.1) poderia ser substituída,

mantendo-se a correção e o sentido do texto, por a cerca da.

E Caso a conjunção “Contudo” (R.13) fosse substituída por

Porquanto, a correção e o sentido original do texto seriam

preservados.
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QUESTÃO 3

A correção e a coerência do texto Elegibilidade dos analfabetos:...

seriam mantidas caso

A o ponto que sucede o nome “país” (R.29) fosse substituído por

vírgula, com a devida alteração de maiúscula e minúscula.

B se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo “nacional” (R.2).

C se inserisse uma vírgula logo após o vocábulo “colônia” (R.2).

D a vírgula que sucede o nome “voto” (R.8) fosse substituída por

ponto, com a devida alteração de maiúscula e minúscula.

E se eliminasse a vírgula empregada logo após o vocábulo

“Saraiva” (R.16).

Texto para as três próximas questões

Na entrada do terceiro milênio, o ingresso das1

brasileiras na política institucional ainda é tímido. Porém, esse

é um quadro que já se mostrou menos animador. Da

promulgação da primeira Constituição Republicana, em 18914

— na qual as mulheres não foram incluídas como cidadãs —,

às eleições de Roseana Sarney como primeira governadora de

um estado e de Benedita da Silva como primeira senadora e7

primeira governadora negra — ambas na década de 90 do

século passado —, foi um longo percurso.

Apesar de as mulheres possuírem, atualmente, níveis10

de escolaridade superiores aos dos homens e de estarem cada

vez mais presentes no mercado de trabalho, em nenhum âmbito

da vida social a participação de mulheres e homens é tão13

desigual quanto no exercício do poder.

Seja em cargos eletivos, seja em postos de direção nos

órgãos executivos ou no sistema judiciário, o poder ainda é16

predominantemente ocupado por homens. Somente em 2000

uma juíza — Ellen Gracie Northfleet — alcançou o topo da

hierarquia do Supremo Tribunal Federal (STF). No Brasil,19

apesar da expressiva atuação das mulheres em movimentos

sociais — associações, sindicatos, entidades —, observa-se que

essa capacidade de engajamento não corresponde à pequena22

presença feminina nas instâncias decisórias.

Não obstante tenha sido um dos primeiros países da

América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil está25

entre as nações que apresentam a mais baixa representação

política feminina no Ocidente. Entretanto, esse é um cenário

que se repete em diversas nações tidas como desenvolvidas e28

com maior tradição democrática, como é o caso da França.

Convém registrar, também, as interrupções na trajetória

democrática do país por regimes ditatoriais, as quais31

impediram o livre gozo de direitos políticos pelos cidadãos e

impactaram diretamente a participação das mulheres nos

poderes constituídos.34

A participação política das mulheres no Brasil: Uma breve história.
In: A mulher e o Poder Legislativo no estado do Rio de Janeiro: lugares,
perfis e experiências municipais. Rio de Janeiro: Ed. CEDIM RJ.
Internet : <www.educacaopublica.rj.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 4

De acordo com as ideias do texto A participação política das

mulheres no Brasil:..., 

A a maior disparidade no que diz respeito à participação

masculina e à feminina na sociedade ocorre no exercício do

poder.

B a parcela feminina da população ainda sofre muitos

preconceitos no mercado de trabalho, a despeito de sua

formação acadêmica ser superior em relação à do homem.

C a eleição de Roseana Sarney e de Benedita da Silva foram

determinantes para que, anos depois, Ellen Gracie fosse

aprovada pelo Senado Federal como ministra do STF.

D a baixa representatividade feminina nos poderes constituídos,

no Brasil e em países desenvolvidos, justifica-se mormente

pelo regime ditatorial a que essas nações foram submetidas na

segunda metade do século XX.

E as mulheres passaram a ser consideradas cidadãs somente na

década de 90 do século XX.

QUESTÃO 5

Cada uma das opções a seguir apresenta um trecho do texto A

participação política das mulheres no Brasil:... — indicado entre

aspas —, seguido de uma proposta de reescrita desse mesmo trecho.

Assinale a opção em que a reescrita, além de manter o sentido da

informação originalmente apresentada, também preserva a correção

gramatical do texto.

A “Convém registrar, também, as interrupções na trajetória

democrática do país por regimes ditatoriais” (R. 30 e 31):

Convém registrarem as interrupções na trajetória democrática

do país por regimes ditatoriais

B “Na entrada do terceiro milênio, o ingresso das brasileiras na

política institucional ainda é tímido” (R. 1 e 2): Na entrada do

terceiro milênio, as mulheres no Brasil ainda têm receio de

ingressar na política institucional

C “Porém, esse é um quadro que já se mostrou menos animador”

(R. 2 e 3): Esse quadro no entanto, já foi menos animador

D “Seja em cargos eletivos, seja em postos de direção nos órgãos

executivos ou no sistema judiciário” (R. 15 e 16): Seja em

cargos eletivos, em postos de direção, nos órgãos executivos

ou no sistema judiciário

E “o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa

representação política feminina no Ocidente” (R. 25 a 27): o

Brasil é uma das nações cuja representação política feminina

é uma das mais baixas no Ocidente
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QUESTÃO 6

A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se

substituísse

A o trecho “que se repete” (R.28) por que repete-se.

B a expressão “Não obstante” (R.24) por Embora.

C o artigo “a” (R.33) por na.

D a conjunção “Porém” (R.2) por Mas.

E o adjetivo “expressiva” (R.20) por ampliativa.

Texto para as duas próximas questões

A democracia não se resume em votar e ser votado;1

para o seu estabelecimento, as eleições são uma condição

necessária, mas não suficiente. A democracia é mais do que a

garantia de participação na escolha do governo: exige o alcance4

de um cenário em que a atuação do governo eleito proporcione

um retorno, identificado pelo oferecimento de uma sociedade

em que as pessoas compartilhem não apenas as prerrogativas7

políticas, mas também os demais direitos fundamentais. O

regime democrático é um sistema de expectativas,

simultaneamente caracterizado pelo aspecto eleitoral e pela10

busca de um amplo desenvolvimento social.

Não se subestima, com isso, o processo eleitoral, pelo

contrário; embora também se almeje a democracia econômica13

(com uma universal e verdadeira satisfação das necessidades

básicas) e a democracia social (com a implementação de

mecanismos democráticos de tomada de decisão em todos os16

espaços coletivos), o certo é que a democracia política é

condição indispensável para a materialização das demais. Isso

porque, nos Estados regidos pelo princípio da soberania19

popular, o domínio político não é um pressuposto

gratuitamente aceito. Em vez disso, exige uma justificação, a

que comumente se denomina legitimação.22

Em um regime democrático, mais do que se perguntar

“quem é que manda”, é importante questionar “por que é que

se obedece”. As leis e políticas públicas, para que tenham25

eficácia, devem ser aceitas e assimiladas pela população. Isso

só é possível quando seus destinatários as tomam por legítimas.

Só se acata o comando de quem tem poder para mandar. Essa28

legitimação é oferecida pelo método eleitoral: procedimento

pelo qual os membros de uma comunidade escolhem os

representantes que, em seu nome, exercerão um governo31

consentido.

Frederico Franco Alvim. O papel da ética no processo
eleitoral. In: Revista Eletrônica EJE, jun.-jul./2015.
Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).

QUESTÃO 7

Com base nas ideias do texto O papel da ética no processo
eleitoral, assinale a opção correta.

A Em nações democráticas, os comandos nem sempre emanam
de quem tem poder para mandar.

B É preciso que haja democracia política para que a democracia
econômica e a social se concretizem. 

C Nos Estados regidos pelo princípio da soberania popular, o
domínio político é um pressuposto raramente aceito.

D A existência de um regime democrático depende da aceitação
e da assimilação, pela população, das leis e das políticas
públicas.

E As eleições constituem a principal condição para o regime
democrático.

QUESTÃO 8

Acerca das estruturas linguísticas do texto O papel da ética no
processo eleitoral, assinale a opção correta.

A As ideias originais e a correção do texto seriam mantidas caso
a oração ‘por que é que se obedece’ (R. 24 e 25) fosse reescrita
da seguinte forma: obedece-se por quê?

B A oração “para que tenham eficácia” (R. 25 e 26) indica a causa
da aceitação e da assimilação das leis e das políticas públicas
pela população.

C Caso se substituísse a expressão “pelo qual” (R.30) por onde,
seriam mantidos o sentido e a correção do texto.

D A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
mantidos caso o sinal de dois-pontos empregado logo após
“governo” (R.4) fosse suprimido e se empregasse, em seu lugar,
uma vírgula, seguida da conjunção portanto.

E Caso o sinal de ponto e vírgula logo após “contrário” (R.13)
fosse substituído por vírgula, a correção do texto seria mantida.

QUESTÃO 9

Assinale a opção correta acerca de aspectos gerais da redação
oficial.

A A uniformidade dos expedientes oficiais é garantida pelo fato
de esse tipo de texto voltar-se unicamente à comunicação de
assuntos relativos às atribuições dos órgãos públicos. 

B A clareza de uma comunicação oficial, produto de uma revisão
cuidadosa de todo o texto redigido, se sobrepõe aos demais
aspectos envolvidos nas comunicações oficiais.

C A formalidade das comunicações oficiais deriva do uso
de estilo de linguagem baseado na norma-padrão da língua.

D A impessoalidade da redação oficial se manifesta na
impossibilidade de emprego da primeira pessoa gramatical e
pressupõe total ausência de tratamento personalista aos
assuntos do texto.

E A concisão de um texto oficial relaciona-se à sua capacidade
de transmitir o máximo de informações empregando o mínimo
de palavras.
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QUESTÃO 10

Em relação à conceituação, à finalidade e aos aspectos estruturais

e linguísticos das correspondências oficiais, assinale a opção

correta. 

A O memorando é um expediente oficial de circulação interna ou

externa.

B Como não existe padrão definido para a estrutura das

mensagens enviadas por meio de correio eletrônico, não há

orientações acerca da linguagem a ser empregada nessas

comunicações.

C Informar o destinatário sobre determinado assunto, propor

alguma medida e submeter projeto de ato normativo à

consideração desse destinatário são alguns dos propósitos

comunicativos da mensagem.

D A exposição de motivos varia estruturalmente conforme sua

finalidade comunicativa. 

E A situação comunicativa mediada pelo ofício é restrita aos

ministros de Estado, estejam eles no papel de remetente ou de

destinatário. 

QUESTÃO 11

No que se refere aos aspectos formais e linguísticos das

correspondências oficiais definidos no Manual de Redação da

Presidência da República, assinale a opção correta.

A Nos textos de redação oficial, é proibido o emprego de

linguagem técnica, de neologismos e de estrangeirismos. 

B Expedientes que tenham o presidente da República como

emissor, embora não apresentem a identificação do signatário,

trazem a sua assinatura.

C A palavra Respeitosamente é adequada para figurar como

fecho de uma comunicação oficial se o emissor e o receptor

dessa comunicação forem autoridades de mesmo nível

hierárquico.

D No ofício, informações do remetente, tais como nome do órgão

ou setor a que ele pertence, endereço postal, além de telefone

e endereço de correio eletrônico, são facultativas, devendo,

se presentes, constar do cabeçalho do documento. 

E Na identificação do destinatário do memorando, constam o

nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação,

diferentemente do recomendado pelo padrão ofício. 

QUESTÃO 12

A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade,

uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade

e uniformidade. 

Manual de Redação da Presidência da República. 

Assinale a opção em que o trecho de texto atende aos requisitos

mencionados no fragmento acima.

A Solicitamos a Vossa Senhoria que seja concedido,

excepcionalmente, uma prorrogação para os estágios dos

alunos da área de administração que prestam serviços neste

setor. O pedido se justifica em virtude de termos poucos

funcionários no momento e, por conta da época do ano,

estarmos com uma carga de trabalho além do limite.

Informamos, ainda, que tal tipo de solicitação já é prevista na

cláusula três do convênio celebrado entre este órgão e a

universidade de origem dos alunos. Sem mais para o momento.

B Informo todas as unidades que em virtude de implantação de

novo sistema de armazenamento de dados e informações

estaremos desativando, a partir de 8 horas da manhã, do dia

15 de dezembro, a rede intranet. Caso a implantação do novo

sistema corra tudo bem, a previsão é a de que esse serviço

volte a funcionar às 14 horas do mesmo dia. Contamos com a

colaboração de todos. Grato.

C Conforme ficou decidido na última reunião do conselho de

27 de outubro deste ano, informo que a Secretaria de Memória

e Comunicação acabou o texto, cujo original submete à

apreciação. Reiteramos que o texto, caso seja aprovado, vai

integrar o prefácio do livro comemorativo dos 80 anos de

fundação desta Casa. Como a edição encontra-se em fase

avançada, gostaríamos de pedir a todos que leiam-no

atentamente com vistas a detectar falhas, inadequações e

inconsistências. Encontrando-as, por favor, avisem-nos

urgentemente para que possamos resolver a tempo. 

D Comunicamos a todos os colegas que, a partir de semana que

vem, a Secretaria de Apoio Externo (SAE) não funcionará

mais na sala 15 do segundo andar. Essa mudança trata-se de

uma primeira consequência da política de realocação dos

espaços físicos. A SAE funcionará na sala 27 do bloco térreo.

Pedimos a gentileza de todos no sentido de se divulgar essa

nova sala para que se evitem transtornos. 

E Em atenção ao Memorando n.º 33, de 15 de dezembro de 2015,

encaminho, em anexo, cópias de três documentos, a saber:

ficha funcional dos servidores lotados nesta seção, folha de

ponto dos referidos servidores e ficha de avaliação desses

servidores pelo público externo. Acreditamos que esses

documentos já contêm todas as informações solicitadas por

Vossa Senhoria. Caso sejam necessários mais documentos ou

mais esclarecimentos, coloco-me à disposição para sanar

eventuais dúvidas quanto a esse assunto.
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QUESTÃO 13

A respeito da competência no processo administrativo no âmbito da

administração pública federal, assinale a opção correta à luz da

Lei n.o 9.784/1999.

A Inexistindo competência legal, o processo será iniciado perante

a autoridade de maior grau hierárquico.

B A competência poderá ser delegada a órgão que não seja

subordinado ao do delegante.

C A renúncia parcial de competência poderá ser exercida nos

limites do interesse público.

D Em situações específicas, elencadas na lei em questão, a

decisão acerca de recursos administrativos poderá ser

delegada.

E É vedada a inclusão, no ato de delegação, de ressalva de

exercício da atribuição delegada.

QUESTÃO 14

No curso de um processo administrativo, poderá ser arguida a

suspeição de servidor que

A tiver participado como perito.

B estiver litigando administrativamente com o companheiro do

interessado.

C estiver litigando judicialmente com o interessado.

D tiver amizade íntima com o cônjuge do interessado.

E tiver interesse indireto na matéria.

QUESTÃO 15

domingo segunda terça quarta quinta sexta sábado

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Na tabela anterior, que mostra o calendário do mês de setembro do

ano hipotético X, o dia na célula hachurada é declarado por lei

como feriado. Considerando que, no dia 1.o — terça-feira — do

referido mês, um servidor tome ciência de notificação, o prazo para

a apresentação de defesa terá início no dia

A 2 e findará no dia 8 de setembro.

B 1.º e findará no dia 10 de setembro.

C 2 e findará no dia 9 de setembro.

D 1.º e findará no dia 8 de setembro.

E 1.º e findará no dia 9 de setembro.

QUESTÃO 16

Quanto ao direito de petição, assinale a opção correta nos termos do
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.

A Assim como ocorre com o recurso tempestivo, o pedido de
reconsideração interrompe a prescrição.

B Caso tenha sido excluída vantagem do contracheque, o
requerimento para a defesa do direito deverá ser dirigido à
autoridade a que estiver subordinado o servidor.

C Recurso interposto contra decisão que aplicar penalidade de
suspensão ao servidor deverá ser recebido com efeito
suspensivo.

D O recurso será cabível contra ato decisório praticado, sendo
inadmissível a sua interposição contra decisão que indeferir o
pedido de reconsideração.

E O prazo para a interposição de pedido de reconsideração de ato
que aplicar a penalidade de demissão não poderá ser relevado
pela administração.

QUESTÃO 17

O BSC (balanced scorecard) preserva a mensuração de resultados
financeiros e agrega como perspectivas não financeiras para a
descrição de estratégias e para a criação de valor as perspectivas

A funcional, de inovação e de capital intelectual.

B do cliente, interna e de aprendizado e crescimento.

C estratégica, de mercado e de aprendizado e crescimento.

D de qualidade, de gestão de processos e de crescimento. 

E externa, interna e do capital humano.

QUESTÃO 18

Tendo em vista que o planejamento organizacional engloba uma
série de etapas e tem por finalidade auxiliar a administração no
alcance de objetivos, assinale a opção correta relativamente aos
conteúdos de um planejamento. Nesse sentido, considere que a sigla
TRE, sempre que empregada, se refere a tribunal regional eleitoral.

A A proatividade do servidor de um TRE para solucionar
pendências operacionais do órgão caracteriza uma iniciativa
estratégica. 

B Garantir a legitimidade do processo eleitoral define a missão
de um TRE, por se tratar da finalidade para a qual o órgão foi
criado.

C Os indicadores das iniciativas estratégicas orientam e
direcionam o comportamento das pessoas no desenvolvimento
das atividades, conferindo coerência e unidade na atuação
institucional.

D Ser reconhecido pela excelência na efetividade da gestão do
processo eleitoral define um objetivo tático de um TRE, pois
se refere àquilo que o órgão pretende ser no futuro. 

E Sustentabilidade, cidadania e eficiência operacional são
exemplos de objetivos operacionais de um TRE porque são
objetivos globais, amplos e definidos para longo prazo.
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QUESTÃO 19

Considerando que o domínio de conhecimentos adequados e de
habilidades para gerenciamento de um projeto podem contribuir
para o alcance dos resultados desejáveis no âmbito desse projeto,
assinale a opção correta. 

A O escopo de um projeto deve ser definido e estruturado de
forma global, porque, se o projeto for subdividido em pedaços
ou pacotes de trabalho, isso comprometerá o alcance do
resultado esperado.

B O patrocinador de um projeto corporativo em um TRE é o
presidente do tribunal, pois, sem o apoio da principal
autoridade da organização, o projeto não se concretiza.

C Entre as habilidades desejadas de um gerente de projeto para
dirigir e envolver a equipe na execução de tarefas, devem
predominar as habilidades técnicas.

D A fase inicial do ciclo de vida de um projeto começa com o
planejamento das ações que darão sustentação à execução de
uma estratégia.

E Gestão de Integração de Projetos e Gestão de Aquisição de
Projetos são áreas de conhecimento de gestão do PMBOK que
englobam a identificação, a seleção de projetos e o
desenvolvimento de propostas.

QUESTÃO 20

Em relação à gestão por competências, assinale a opção correta. 

A Comparativamente a outras modalidades avaliativas, a avalição
de desempenho por competências é vantajosa porque elimina
a subjetividade do avaliador.

B O mapeamento de competências é um processo periódico para
avaliar o desempenho das pessoas quanto a conhecimentos,
habilidade e atitudes.

C As competências individuais são o conjunto de capacidades
cuja observação independe da mobilização do indivíduo para
a realização de uma ação específica.

D As pessoas concretizam as competências organizacionais e
fazem sua adequação ao contexto ao colocarem em prática o
patrimônio de conhecimentos da organização.

E O processo de gestão por competências é focado nas
competências das pessoas, desconsiderando-se a articulação
com as competências corporativas por estas serem patrimônio
organizacional. 

QUESTÃO 21

Paulo, com sessenta anos de idade, juiz eleitoral substituto
desde 5/5/2012, foi indicado para o exercício efetivo da função
eleitoral em 5/10/2014. No dia 10/10/2014, ele foi nomeado juiz
eleitoral efetivo e tomou posse em 19/10/2014, entrando em
exercício em 23/10/2014. 

Nessa situação hipotética, será considerada primeiro critério, para
efeitos regimentais, a ser utilizada para verificar a antiguidade, a
data em que Paulo

A entrou em exercício: 23/10/2014.

B tomou posse: 19/10/2014.

C iniciou a substituição: 5/5/2012.

D foi indicado: 5/10/2014.

E foi nomeado: 10/10/2014.

QUESTÃO 22

De acordo com o Regimento Interno do TRE/PI, a homologação,
para fins de pagamento, da relação dos promotores eleitorais em
exercício nas zonas eleitorais cabe ao

A procurador regional eleitoral.
B corregedor regional eleitoral.
C vice-presidente do TRE/PI.
D juiz auxiliar do corregedor regional eleitoral.
E presidente do TRE/PI.

QUESTÃO 23

Conforme o Regimento Interno do TRE/PI, a revisão criminal na
qual o que se peça seja a reiteração de outro pedido, sem a
existência de provas novas, deverá ser

A distribuída ao presidente, o qual, se não a indeferir
liminarmente, submetê-la-á a distribuição.

B imediatamente distribuída para julgamento na primeira sessão
subsequente.

C liminarmente indeferida pelo relator.
D remetida ao procurador regional e, após o pronunciamento

deste, distribuída.
E submetida ao vice-presidente do tribunal para indeferimento

liminar ou arquivamento.

QUESTÃO 24

Com base no disposto no Código de Ética do TRE/PI, assinale a
opção correta relativamente aos direitos e deveres do servidor.

A É facultativa a utilização do crachá de identificação funcional
nas dependências do TRE/PI.

B No exercício de seu cargo ou função, o servidor do TRE/PI
deve atuar com neutralidade religiosa.

C É direito de todo servidor do TRE/PI ter tratamento
diferenciado no sistema de avaliação e reconhecimento, de
acordo com o cargo ocupado, bem como ter acesso às
informações a eles inerentes.

D A divulgação de informação sobre alteração de lotação no
mural do TRE/PI é suficiente para a cientificação do servidor.

E É direito do servidor do TRE/PI omitir seu impedimento nas
situações que possam afetar suas decisões e o desempenho de
suas funções.

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta à luz do que dispõe o Código de Ética do
TRE/PI.

A As informações obtidas no âmbito interno poderão ser
utilizadas pelo servidor somente em benefício próprio, sendo
vedada a utilização dessas informações em benefício de
outrem.

B A comercialização, por servidor, de bens e serviços nas
dependências da justiça eleitoral poderá ocorrer, em caráter
excepcional, desde que haja autorização prévia do setor
responsável pela organização interna e de gestão pessoal.

C É expressamente vedado ao servidor adotar conduta que crie
um ambiente hostil, atribuir o erro a outrem, ausentar-se
injustificadamente e dificultar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa.

D O servidor poderá prestar consultoria técnica a empresas
licitantes. 

E As ideias e trabalhos elaborados pelo servidor serão entregues
ao superior hierárquico e consideradas de autoria do presidente
do TRE/PI. 
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QUESTÃO 26

De acordo com os dispositivos do Código de Ética do TRE/PI,
assinale a opção correta. 

A Pressão de superiores ou a obtenção de favores não precisam
ser comunicadas ao tribunal, podendo o servidor que delas
souber comunicar o fato, via petição, à polícia judiciária.

B O servidor do TRE/PI terá de prestar o compromisso de
comprometimento com as normas do Código de Ética assim
que concluir o período de estágio probatório.

C O Código de Ética será aplicado exclusivamente nos contratos
de prestação de serviços e na atuação dos servidores públicos
concursados.

D Um dos objetivos desse código é preservar a imagem e
reputação do servidor cuja conduta esteja de acordo com as
normas estabelecidas. 

E É direito de todo servidor conhecer as informações médicas
dos servidores que trabalhem em sua repartição.

QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta o comando que um usuário deve
utilizar, no ambiente Linux, para visualizar, em um arquivo de texto
(nome-arquivo), apenas as linhas que contenham determinada palavra
(nome-palavra).

A pwd nome-arquivo | locate nome-palavra

B find nome-palavra | ls -la nome-arquivo

C cat nome-arquivo | grep nome-palavra

D lspci nome-arquivo | find nome-palavra

E cd nome-arquivo | search nome-palavra

QUESTÃO 28

Considerando que a figura acima mostra parte de uma planilha em
processo de edição no Excel, na qual estão contidas notas de sete
alunos, assinale a opção que apresenta a fórmula correta para se
calcular a média dessas notas, apresentada na célula B9 da planilha.

A =MÉDIA(B2:B8)

B =MÉDIA(B23B8)

C =MÉDIA(B2,B8)

D =MÉDIA(B2;B8)

E =MÉDIA(3B2:3B8)

QUESTÃO 29

O navegador Firefox, em suas versões mais recentes, contém
recursos que podem ser usados como default de instalação e que
dispensam o uso de extensões e complementos. Entre esses recursos
inclui-se o(a)

A QR code.
B download de vídeos do sítio Youtube.com em formato MP4.
C visualização de vídeos do sítio Youtube.com sem uso do

plugin flash somente em formato HTML 5.
D videochamada.
E conexão SSH (secure shell).

QUESTÃO 30

A remoção de códigos maliciosos de um computador pode ser feita
por meio de

A anti-spyware.
B detecção de intrusão.
C anti-spam.
D anti-phishing. 
E filtro de aplicações.

Espaço livre


