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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 provas.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados 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 rascunhos.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG1A1-I

“Família, família/ vive junto todo dia/ nunca perde1

essa mania” — os versos da canção Família, composta por
Arnaldo Antunes e Tony Belotto na década de 80 do século
passado, no Brasil, parece que já não traduzem mais a4

realidade dos arranjos familiares. Observa-se que a solidez dos
lugares ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da
família nuclear, não se adéqua à realidade social do momento,7

em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e
pluralidade. De acordo com o médico e psicanalista Jurandir
Freire Costa, “família nem é mais um modo de transmissão do10

patrimônio material; nem de perpetuação de nomes de
linhagens; nem da tradição moral ou religiosa; tampouco é a
instituição que garante a estabilidade do lugar em que são13

educadas as crianças”.
Então, o que é a família? Como defini-la,

considerando-se que uma de suas marcas na pós-modernidade16

é justamente a falta de definição? Para a cientista social e
política Elizabete Dória Bilac, a variabilidade histórica da
instituição família desafia qualquer conceito geral de família.19

A centralidade assumida pelos interesses individuais
no mundo contemporâneo é um dos aspectos que influenciam
a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que22

justificam a escolha de duas pessoas ou mais viverem juntas,
compartilhando regras, necessidades e obrigações. Se não é
fácil definir a família, é legítimo o esforço de tentar decifrar25

quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades
emergentes que o impulsionam ao encontro com o outro, seja
no espaço social, seja no interior da família, produzindo28

significados e razões que o lançam na busca de realização. 
Segundo o filósofo francês Dany-Robert Dufour, a

pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que31

significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais
nada à geração precedente. Trata-se de uma condição que
comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo34

geracional. No que tange à família, a consequência é o
surgimento de relações pautadas em trocas reais e carentes de
valores simbólicos que se contraponham à lógica do consumo.37

Assim, assiste-se a uma ruptura na ordem da transmissão, o que
gera indivíduos desprovidos de identidade sólida, condição esta
que acarreta a redução de sua capacidade crítica e dificulta o40

estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede.

Fernanda Simplício Cardoso e Leila Maria Torraca de Brito.
Reflexões sobre a paternidade na pós-modernidade.
Internet:<www.newpsi.bvs-psi.org.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

As autoras do texto CG1A1-I consideram que

A o fato de duas ou mais pessoas viverem juntas é bastante para
que sejam consideradas uma família.

B a família, na atualidade, define-se como instituição cujos
membros não se comprometem uns com os outros.

C a família concebida nos moldes tradicionais não existe no
século XXI.

D o conceito geral de família sempre esteve em constante
mudança.

E a definição de família constitui um grande desafio.

QUESTÃO 2

No texto CG1A1-I, o trecho “Observa-se que a solidez dos lugares
ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da família nuclear,
não se adéqua à realidade social do momento, em que as relações
são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade.” (R. 5 a 9)
permaneceria gramaticalmente correto e com seu sentido
original caso

A uma vírgula fosse inserida logo após “Observa-se”.
B a vírgula empregada após “pessoas” fosse substituída por

ponto e vírgula.
C as vírgulas empregadas após “pessoas” e após “nuclear”

fossem suprimidas.
D a vírgula empregada após “momento” fosse suprimida.
E uma vírgula fosse inserida imediatamente após “lugares”.

QUESTÃO 3

Seria mantida a correção gramatical do texto CG1A1-I se o
segmento “em que”, nas linhas 8 e 13, fosse substituído,
respectivamente, por

A onde e onde.
B onde e que.
C a qual e o qual.
D no qual e onde.
E que e no qual.

QUESTÃO 4

No terceiro parágrafo do texto CG1A1-I, a forma pronominal “o”,
em “o lançam” (R.29), faz referência a

A “esforço” (R.25).
B “homem” (R.26).
C “outro” (R.27).
D “espaço” (R.28).
E “interior” (R.28).

QUESTÃO 5

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Trata-se de uma
condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o
motivo geracional.” (R. 33 a 35). Assinale a opção em que a
proposta de reescrita apresentada mantém os sentidos originais e a
correção gramatical do texto.

A Isso se trata de uma condição que comporta riscos, pois,
segundo Dufour, desaparece o motivo geracional.

B Segundo Dufour, trata-se de uma condição que comporta
riscos, pois desaparece o motivo geracional.

C Trata-se de uma condição que comporta riscos pois, segundo
Dufour, desaparece o motivo geracional.

D Trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que o
motivo geracional, segundo Dufour, desaparece.

E Se trata de uma condição que redunda em riscos, pois, segundo
Dufour, o motivo geracional desaparece.
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QUESTÃO 6

De acordo com o último parágrafo do texto CG1A1-I, um sujeito
não engendrado

A inverte a ordem de transmissão familiar existente.
B sente-se isento de dívidas para com a geração precedente.
C relaciona-se com os demais a partir da construção de vínculos

sólidos.
D é mais envolvido com a geração vindoura do que com a

geração precedente.
E tem capacidade crítica reduzida e não demonstra compromisso

com os laços familiares.

Texto CG1A1-II

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados1

(Lei n.º 13.709/2018), dados pessoais são informações que
podem identificar alguém. Dentro desse conceito, foi criada
uma categoria chamada de “dado sensível”, que diz respeito a4

informações sobre origem racial ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros
como esses, a partir da vigência da lei, passam a ter nível maior7

de proteção, para evitar formas de discriminação. Todas as
atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no
Brasil estão sujeitas à lei. A norma vale para coletas operadas10

em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou
serviços ofertados a brasileiros. Mas há exceções, como a
obtenção de informações pelo Estado para a segurança pública.13

Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a
finalidade da coleta. Se o usuário aceitar repassar suas
informações, o que pode acontecer, por exemplo, quando ele16

concorda com termos e condições de um aplicativo, as
companhias passam a ter o direito de tratar os dados
(respeitada a finalidade específica), desde que em19

conformidade com a legislação. A lei prevê uma série de
obrigações, como a garantia da segurança das informações e a
notificação do titular em caso de um incidente de segurança. A22

norma permite a reutilização dos dados por empresas ou órgãos
públicos, em caso de “legítimo interesse”.

Por outro lado, o titular ganhou uma série de direitos.25

Ele pode, por exemplo, solicitar à empresa os dados que ela
tem sobre ele, a quem foram repassados (em situações como a
de reutilização por “legítimo interesse”) e para qual finalidade.28

Caso os registros estejam incorretos, ele poderá cobrar a
correção. Em determinados casos, o titular terá o direito de se
opor a um tratamento. A lei também prevê a revisão de31

decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de
dados, como as notas de crédito ou os perfis de consumo.

Internet: <www.agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações).
!FimDoTexto!

QUESTÃO 7

Segundo as ideias veiculadas no texto CG1A1-II, 

A questões relativas a origem racial ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual são as que
mais motivam atos de discriminação, e, por isso, os dados
sensíveis devem ter maior nível de proteção.

B a Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações tanto para
as empresas que coletam os dados quanto para o titular desses
dados, de forma proporcional.

C a norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a
brasileiros, independentemente do país onde a coleta dos dados
pessoais for feita.

D o Estado é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais de
brasileiros da forma que julgar mais adequada.

E o Brasil é pioneiro na edição de uma lei acerca da coleta e do
uso de dados sensíveis.

QUESTÃO 8

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto
CG1A1-II, a forma verbal “há” (R.12) poderia ser substituída por

A existem.
B existe.
C ocorre.
D têm.
E tem.

QUESTÃO 9

No período em que se insere no texto CG1A1-II, a oração
“Ao coletar um dado” (R.14) exprime uma circunstância de

A causa.
B modo.
C finalidade.
D explicação.
E tempo.

QUESTÃO 10

Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto
CG1A1-II, o verbo “aceitar” (R.15) poderia ser substituído por 

A consentir.
B prescindir.
C assistir.
D obstar.
E enjeitar.

QUESTÃO 11

Em um programa de rádio, Joaquim, faxineiro terceirizado
que exerce suas funções no âmbito do TJ/PA, fez, fora do horário
de serviço e das dependências do tribunal, considerações e emitiu
opiniões desabonadoras sobre o trabalho desenvolvido por
determinado analista judiciário do tribunal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, conforme
o disposto na Resolução TJ/PA n.º 14/2016 (Código de Ética dos
Servidores do Tribunal de Justiça do Pará).

I O referido código de ética é inaplicável à situação, já que
a fala de Joaquim ocorreu fora das dependências do TJ/PA.

II Joaquim poderá ser submetido a procedimento ético, uma
vez que as regras do referido código de ética se aplicam
a servidores terceirizados.

III Há vedação expressa no referido código de ética sobre
servidor opinar publicamente a respeito da honorabilidade
e do desempenho funcional de outro servidor.

IV Em virtude de a opinião ter sido emitida fora do horário
de serviço, é inaplicável à situação o referido código de ética.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D I, III e IV.
E II, III e IV.
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QUESTÃO 12

Conforme a Lei n.º 8.429/1992, negar publicidade a ato oficial
constitui ato de improbidade administrativa que

A atenta contra os princípios da administração pública.

B decorre de concessão indevida de benefício financeiro.

C importa enriquecimento ilícito.

D causa prejuízo ao erário.

E decorre de aplicação indevida de benefício tributário.

QUESTÃO 13

Considerando o disposto na Lei n.º 12.846/2013, assinale a
opção correta.

A É vedada a delegação da competência para a instauração
e o julgamento de processo administrativo de apuração
de responsabilidade.

B A sanção de multa terá como limite mínimo o percentual
de 0,2% do faturamento líquido do ano anterior à instauração
do processo administrativo.

C O prazo prescricional será suspendido com o julgamento
do processo administrativo.

D Pessoa jurídica estrangeira está imune à incidência das regras
estabelecidas na referida lei.

E Comissão constituída para a apuração de responsabilidade
poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que
suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

QUESTÃO 14

Segundo determinada teoria motivacional, o esforço da pessoa
depende do resultado que ela quer alcançar, ou seja, as pessoas se
esforçam para alcançar resultados que elas consideram importantes
para si. Essa é a perspectiva da teoria

A da expectativa.

B da equidade.

C das necessidades.

D da frustração.

E dos dois fatores.

QUESTÃO 15

Como forma de participação institucional da cidadania na
administração pública brasileira, existem conselhos gestores de
políticas públicas e conselhos de direito. Assinale a opção que
apresenta um exemplo de conselho destinado a operacionalizar
ações de governo, de caráter específico, como as de segurança
alimentar, merenda escolar, aleitamento materno e desenvolvimento
rural.

A conselho de eventos

B conselho de programas

C conselho consultivo de governo

D conselho de defesa e promoção de direitos

E conselho de controle administrativo-financeiro e funcional

QUESTÃO 16

As organizações que utilizam como metodologia de
planejamento estratégico o BSC (balanced scorecard) devem
contar com o envolvimento ativo da equipe executiva, para que as
mudanças ocorram e a estratégia seja implementada com vistas ao
alcance dos melhores desempenhos.

O pressuposto abordado no texto anterior está de acordo com o
princípio de

A traduzir a estratégia em termos operacionais.
B alinhar a organização à estratégia.
C transformar a estratégia em tarefa de todos.
D converter a estratégia em processo contínuo.
E mobilizar a mudança por meio da liderança educadora.

QUESTÃO 17

Assinale a opção que indica atividade inerente à função
administrativa chamada de organização.

A distribuição dos processos de trabalho em departamentos
B definição da visão de futuro da instituição e dos valores a

serem cumpridos pelos empregados
C criação de sistemas de monitoramento dos prazos e da

qualidade dos serviços prestados
D realização de reuniões para orientação sobre a execução de

atividades na busca de engajamento e alcance de resultados
E avaliação das metas alcançadas em cada departamento da

organização

QUESTÃO 18

A adoção de soluções alternativas de conflito é um dos
macrodesafios do Poder Judiciário no período de 2015 a 2020. Esse
macrodesafio refere-se à(ao)

A ampliação do rol dos atuais meios judiciais para resolução de
conflitos, mediante participação do cidadão.

B fomento à criação de meios extrajudiciais para resolução
negociada de conflitos, mediante participação do cidadão.

C fomento à criação de metodologias inovadoras para resolução
judicial de conflitos, com a participação das partes envolvidas.

D incremento dos meios judiciais e extrajudiciais para resolução
de conflitos, mediante participação ativa do cidadão.

E fomento à modernização dos processos judiciais para dar
celeridade às decisões, mediante participação do cidadão.

QUESTÃO 19

A instituição da governança judiciária é um macrodesafio
estabelecido no planejamento estratégico do Poder Judiciário do
estado do Pará para o período de 2015 a 2020. A esse respeito,
assinale a opção que apresenta iniciativa estratégica que favorece
o alcance desse macrodesafio.

A inovação e modernização da infraestrutura de tecnologia e
comunicação

B inovação e aperfeiçoamento da gestão dos sistemas de
informação

C aprimoramento das estruturas administrativas e jurisdicionais
D aprimoramento da segurança da informação
E fortalecimento da governança na área de tecnologia de

informação e comunicação
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QUESTÃO 20

Considere que o cargo de desembargador do TJ/PA tenha ficado
vago e que determinado juiz de direito tenha sido cotado para
preencher a vaga pelo critério de antiguidade, apurada na última
entrância. Nesse caso, o tribunal deverá resolver, preliminarmente,
se é devida a indicação do juiz mais antigo, o que poderá ser
recusado pelo voto de seus membros, conforme procedimento
próprio,

A em sessão aberta e pública, com os votos de recusa nos
próprios autos de escolha, a ser julgado pela maioria absoluta
do tribunal pleno.

B em sessão aberta e pública, com os votos de recusa tomados
em autos apartados, a ser julgado por dois terços do tribunal
pleno.

C em sessão aberta e pública, com os votos de recusa tomados
em autos apartados, a ser julgado pela maioria absoluta do
tribunal pleno.

D em segredo de justiça, com os votos de recusa nos próprios
autos de escolha, a ser julgado por dois terços do tribunal
pleno.

E em segredo de justiça, com os votos de recusa tomados em
autos apartados, a ser julgado pela maioria absoluta do tribunal
pleno.

QUESTÃO 21

A competência para apreciar as medidas urgentes nos processos de
competência originária do TJ/PA é do

A vice-presidente do tribunal.
B presidente do tribunal.
C corregedor de justiça.
D relator do processo.
E tribunal pleno.

QUESTÃO 22

O reingresso de servidor do TJ/PA na administração pública por
decisão administrativa definitiva ocorre por

A reintegração, devendo o servidor ser ressarcido de eventuais
prejuízos resultantes do afastamento.

B reintegração para o cargo anteriormente ocupado, salvo se o
cargo já estiver regularmente provido.

C reversão, devendo o servidor ser ressarcido de eventuais
prejuízos resultantes do afastamento.

D reversão para o cargo anteriormente ocupado, salvo se o cargo
já estiver regularmente provido.

E reversão para o cargo anteriormente ocupado, ainda que o
cargo já esteja regularmente provido.

QUESTÃO 23

Servidor do TJ/PA que, supostamente, tiver cometido ato comissivo
e exercido irregularmente suas atribuições, causando prejuízo ao
erário, poderá ser responsabilizado cumulativamente nas esferas

A administrativa, civil e penal, que serão dependentes entre si, se
houver prejuízo a terceiros.

B administrativa, civil e penal, salvo se for absolvido penalmente
pela inexistência do fato.

C administrativa, civil e penal, que serão dependentes entre si,
se o ato tiver sido culposo.

D administrativa, civil e penal, não cabendo aos sucessores
obrigação de reparar o dano.

E administrativa, civil e penal, salvo se for absolvido penalmente
por falta de provas.

QUESTÃO 24

O médico de hospital privado que suspeitar de violência praticada

contra pessoa com deficiência deverá notificar

I a autoridade policial.

II o Ministério Público.

III os conselhos dos direitos da pessoa com deficiência.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 25

Um servidor deve digitalizar 72.000 documentos de uma

página cada. Os documentos a serem digitalizados devem

ser distribuídos em 3 máquinas digitalizadoras com velocidades

de digitalização diferentes. Para digitalizar a mesma quantidade

de documentos, uma das máquinas menos rápidas gasta o triplo

do tempo da mais rápida, enquanto a outra gasta seis vezes o tempo

da máquina mais rápida.

Nessa situação, para que as três máquinas, funcionando

simultaneamente, demorem o mesmo tempo para digitalizar os

72.000 documentos, devem ser colocados na máquina mais rápida

A 8.000 documentos.

B 16.000 documentos.

C 24.000 documentos.

D 32.000 documentos.

E 48.000 documentos.

QUESTÃO 26

A quantidade de tentativas mensais de invasão virtual

a uma rede de computadores vem sendo registrada durante certo

tempo e, no último mês, essa quantidade foi igual ao maior valor

de x que satisfaz a desigualdade !x
2 + 70x ! 600 $ 0.

Nessa situação hipotética, a quantidade de tentativas de invasão

virtual registradas no último mês foi igual a

A 10.

B 35.

C 60.

D 625.

E 2.500.
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QUESTÃO 27

Determinada empresa tem 70 atendentes, divididos
em 3 equipes de atendimento ao público que trabalham em 3 turnos:
de 7 h às 13 h, de 11 h às 17 h e de 14 h às 20 h, de modo que,
nos horários de maior movimento, existam duas equipes
em atendimento.

Se a quantidade de atendentes trabalhando às 12 h for igual a 42
e se a quantidade de atendentes trabalhando às 15 h for igual a 40,
então a quantidade de atendentes que começam a trabalhar às 7 h
será igual a

A 12.
B 24.
C 28.
D 30.
E 42.

QUESTÃO 28

No dia 1.º de janeiro de 2019, uma nova secretaria
foi criada em certo tribunal, a fim de receber todos os processos
a serem protocolados nessa instituição. Durante o mês de janeiro
de 2019, 10 processos foram protocolados nessa secretaria; a partir
de então, a quantidade mensal de processos protocolados na
secretaria durante esse ano formou uma progressão geométrica
de razão igual a 2.

Nessa situação hipotética, a quantidade de processos
protocolados nessa secretaria durante os meses de junho
e julho de 2019 foi igual a

A 320.
B 480.
C 640.
D 960.
E 1.270.

QUESTÃO 29

Considere a situação hipotética seguinte, que aborda compreensão
de estruturas lógicas.

No processo de manutenção de um computador, as
seguintes afirmações são válidas:

p: se aumentar o tamanho da memória ou instalar um
novo antivírus, então a velocidade da Internet aumentará;

q: se a velocidade da Internet aumentar, então os aplicativos
abrirão mais rapidamente.

Concluída a manutenção, foi verificado que a velocidade
da Internet não aumentou.

Nessa situação, é correto concluir que

A os aplicativos não abrirão mais rápido.
B o tamanho da memória não foi aumentado e também não

foi instalado um novo antivírus.
C ou o tamanho da memória não foi aumentado ou um novo

antivírus não foi instalado.
D o tamanho da memória pode ter sido aumentado, mas um

novo antivírus não foi instalado.
E um novo antivírus pode ter sido instalado, mas o tamanho

da memória não foi aumentado.

QUESTÃO 30

Em um sistema informatizado, as senhas são formadas
por três letras distintas, em uma ordem específica. Esse sistema
bloqueia a conta do usuário a partir da quinta tentativa errada
de inserção da senha. Abel fez seu cadastro no sistema, mas,
após certo tempo sem utilizá-lo, esqueceu-se da senha,
lembrando-se apenas de que ela era formada com as letras do
seu nome, sem repetição.

Nessa situação hipotética, a probabilidade de Abel, inserindo
senhas com base apenas nas informações de que ele se lembra,
conseguir acessar a sua conta sem bloqueá-la é igual a

A

B

C

D

E

Espaço livre
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Nas questões que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente informado
o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção,
de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Conforme a NBR ISO/IEC 27001, implementar e operar um
sistema de gestão de segurança da informação (SGSI) no processo
PDCA envolve o requisito 

A definir a abordagem de como será realizada a análise e
avaliação dos riscos na organização.

B realizar a medição da eficácia dos controles estabelecidos no
SGSI para verificar se estão atendidos.

C integrar os stakeholders na comunicação das ações de
melhoria.

D elaborar o plano de tratamento dos riscos, identificando-se as
ações de gestão apropriadas, os recursos a serem utilizados e
as responsabilidades para a gestão dos riscos em segurança da
informação.

E obter autorização da direção da organização para a
implementação e operação do SGSI.

QUESTÃO 32

Com base na NBR ISO/IEC 27002, assinale a opção que indica o
instrumento que caracteriza a segurança da informação na
organização, seu escopo e sua importância, e no qual a direção
declara comprometimento e apoio às metas do SGSI, e que este
esteja alinhado às estratégias e aos objetivos do negócio.

A acordo de confidencialidade

B documento da política de segurança da informação

C inventário dos ativos

D política de classificação da informação

E documentação dos procedimentos de operação

QUESTÃO 33

O efeito da incerteza sobre os objetivos consiste em

A ameaça.

B vulnerabilidade.

C consequência.

D risco.

E probabilidade.

QUESTÃO 34

Segundo a NBR ISO/IEC 27005, no processo de gestão de riscos
da segurança da informação, a definição dos critérios de avaliação
de riscos é realizada na atividade

A definição do contexto.

B identificação de riscos.

C análise de riscos.

D avaliação de riscos.

E tratamento do risco.

QUESTÃO 35

De acordo com a Resolução n.º 211/2015 do CNJ, o
estabelecimento de estratégias, indicadores e metas institucionais,
a aprovação de planos de ações e a orientação das iniciativas e dos
investimentos tecnológicos no âmbito institucional são

A previstos na diretriz estratégica de nivelamento.
B previstos na iniciativa estratégica nacional.
C previstos no plano estratégico de tecnologia da informação e

comunicação.
D de responsabilidade do Comitê Nacional de Gestão de

Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.
E de responsabilidade do comitê de governança de tecnologia da

informação e comunicação.

QUESTÃO 36

A realização dos diagnósticos para aferir o nível de cumprimento
das diretrizes estratégicas de nivelamento constantes na Resolução
n.º 211/2015 do CNJ é 

A atribuição do Comitê Nacional de Gestão da Tecnologia da
Informação e da Comunicação do Poder Judiciário.

B atribuição do CNJ.
C objetivo do plano estratégico de tecnologia da informação e

comunicação.
D atribuição do comitê de governança de tecnologia da

informação e comunicação.
E objetivo do plano diretor de tecnologia da informação e

comunicação.

QUESTÃO 37

A Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)
prevê a realização do tratamento de dados pessoais, mediante o
consentimento do titular dos dados, para o cumprimento de
obrigação legal ou regulatória e para a realização de estudos ou
execução de contratos a pedido do titular. As hipóteses em questão
são exemplos de

A princípios das atividades de tratamento de dados pessoais.
B requisitos para o tratamento de dados pessoais sensíveis.
C tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes.
D direitos do titular dos dados.
E requisitos para o tratamento de dados pessoais.

QUESTÃO 38

De acordo com a Resolução n.º 182/2013, que dispõe sobre
diretrizes para as contratações de solução de tecnologia da
informação e comunicação (STIC) pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, a necessidade e a
descrição da STIC, a motivação e os resultados da contratação, bem
como o alinhamento entre a demanda pela solução e os
planejamentos estratégicos de tecnologia da informação e
comunicação (TIC), devem estar contidos

A no documento de oficialização da demanda (DOD).
B no planejamento estratégico de TIC do órgão.
C no documento de análise de viabilidade da contratação.
D nos documentos relativos à estratégia para contratação.
E nos documentos referentes à análise de riscos.
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QUESTÃO 39

De acordo com o PMBOK, o escritório de gerenciamento de
projetos (PMO) é uma entidade designada a padronizar os
processos de governança relacionados aos projetos da organização,
e sua estrutura e responsabilidades podem variar. A estrutura de
PMO que possui um poder de controle médio, ou seja, fornece
suporte e exige conformidade com metodologias e modelos de
gerenciamento de projetos, padrões e templates de artefatos, assim
como conformidade com a governança, é uma estrutura do tipo

A balanceada.
B controle.
C matricial.
D projetizada.
E suporte.

QUESTÃO 40

Assinale a opção que indica, respectivamente, a área de
conhecimento e o grupo de processo de gerenciamento de projetos
dos quais fazem parte os processos de planejar o gerenciamento
do escopo, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a estrutura
analítica do projeto (EAP), segundo o PMBOK 5.

A gerenciamento de escopo e grupo de processos de iniciação
B gerenciamento de integração do projeto e grupo de processos

de planejamento
C gerenciamento de escopo e grupo de processos de

monitoramento e controle
D gerenciamento de qualidade do projeto e grupo de processos

de planejamento
E gerenciamento do escopo do projeto e grupo de processos de

planejamento

QUESTÃO 41

Para cada novo serviço de TI, mudança importante ou
obsolescência de serviço de TI, a ITIL v3 recomenda produzir
um documento que defina todos os aspectos do serviço de TI,
incluindo-se seus requisitos em cada fase do seu ciclo de vida.
Esse documento é 

A o pacote de desenho de serviço.
B o pacote de nível de serviço.
C a requisição de mudança.
D o acordo de nível de serviço.
E a análise de impacto no negócio.

QUESTÃO 42

Na ITIL v3, associadas ao processo de disponibilidade, estão
definidas métricas como:

• tempo médio entre falhas (TMEF);
• tempo médio entre incidentes de serviço (TMEIS);
• tempo médio para restaurar serviço (TMRS);
• tempo médio para reparo (TMPR).

A respeito de tais métricas, é correto afirmar que

A TMPR mede o tempo para reparar um serviço de TI, incluindo
o tempo necessário para recuperar ou restaurar o serviço.

B TMEIS é o resultado da soma de TMEF com TMRS.
C TMPR é o resultado da subtração de TMEF e TMRS.
D TMEIS é menor que TMRS e maior que TMEF.
E TMEF é o tempo médio entre o momento em que um sistema

ou serviço de TI falha até a sua próxima falha.

QUESTÃO 43

No que se refere ao processo para identificação, avaliação
e controle de riscos em uma organização, assinale a opção correta,
à luz da ITIL v3 e do COBIT 5.

A No COBIT, há processo específico para identificar, avaliar
e reduzir continuamente os riscos relacionados à TI alinhados
aos direcionamentos da organização. Diferentemente,
a ITIL não possui um processo específico para o mesmo
fim na transição de serviços.

B Na ITIL, há o processo gerenciar riscos no desenho de
serviços, e, no COBIT, há processo de mesmo nome
no domínio APO (alinhar, planejar e organizar).

C Na ITIL, especificamente na estratégia, há o processo
gerenciamento da segurança da informação, cujo objetivo
é identificar, avaliar e reduzir continuamente os riscos
relacionados à TI. No COBIT, não há processo com esse
objetivo.

D Tanto a ITIL quanto o COBIT possuem processo para
gerenciar os riscos: no COBIT, chama-se garantir a otimização
de riscos; na ITIL, chama-se gerenciamento de riscos da TI.
Ambos encontram-se na publicação referente à estratégia.

E Não há no COBIT nem na ITIL processo específico que
trate de risco; o que há em ambos são processos que gerenciam
a segurança da informação alinhados aos objetivos da TI.

QUESTÃO 44

A respeito do processo responsável por gerenciar as alterações
de maneira controlada, incluindo alterações padrão e manutenção
de emergência relacionadas a processos de negócios, aplicativos
e infraestrutura, assinale a opção correta, à luz da ITIL v3
e do COBIT 5.

A Na ITIL, há o processo gerenciamento de mudanças, que
lida com as mudanças e a mitigação do risco de impactar
negativamente a estabilidade ou a integridade do ambiente
alterado. O COBIT, por ter foco na governança, não tem
processo específico para tal fim.

B No COBIT, há o processo gerenciamento de mudança,
que visa gerenciar as alterações de maneira controlada,
incluindo alterações padrão e manutenção de emergência
relacionadas a aplicativos e infraestrutura. A ITIL, por ter foco
no gerenciamento de serviços, não tem processo específico
para o tal fim.

C Na ITIL, na transição de serviços, e no COBIT, em construir,
adquirir e implementar, há processo específico que visa
controlar o ciclo de vida das mudanças, permitindo que elas
sejam feitas com o mínimo de interrupção dos serviços de TI.

D Não há processos específicos que gerenciem a mudança
na ITIL nem no COBIT, mas há processo que subsidia
as mudanças. No COBIT e na ITIL, as mudanças são
indiretamente gerenciadas, respectivamente, por gerenciar
ativos e por gerenciamento de ativos e da configuração.

E Nem a ITIL nem o COBIT gerenciam as mudanças, porque
a ITIL tem foco na evolução de serviços de TI e o COBIT,
na governança de TI.



||Matriz_507_TJPA003_Pag 5N694085|| CEBRASPE – TJPA – Aplicação: 2020

QUESTÃO 45

Assinale a opção que apresenta a disciplina que, no COBIT 5,
garante que as necessidades, condições e opções das partes
interessadas sejam avaliadas para determinar objetivos corporativos
balanceados e acordados a serem atingidos, estabelecendo
prioridades, tomando decisões e monitorando o desempenho
e a conformidade em relação à direção e aos objetivos acordados.

A gerenciamento
B abordagem holística
C necessidades das partes interessadas
D governança
E habilitadores da governança

QUESTÃO 46

O COBIT 5 sugere um modelo de referência que define e descreve
processos, agrupando-os em domínios. Assinale a opção que
apresenta o domínio de abrangência estratégica e tática que
identifica as formas pelas quais a TI pode contribuir melhor para
o atendimento dos objetivos de negócio, envolvendo comunicação
e gerenciamento em diversas perspectivas.

A governança
B construir, adquirir e implementar
C entrega, serviço e suporte
D monitorar, avaliar e analisar
E alinhar, planejar e organizar 

QUESTÃO 47

O processo responsável por compartilhar perspectivas, ideias,
experiência e informações, assim como por garantir que elas
estejam disponíveis no lugar certo e no momento certo, com
vistas a apoiar todas as atividades do processo e facilitar a tomada
de decisão, é denominado 

A gerenciamento de processos de negócio, tanto na ITIL v3
quanto no COBIT 5.

B gerenciamento de portfólio, tanto na ITIL v3 quanto no
COBIT 5.

C gerenciamento de conhecimento, na ITIL v3, e gerenciar
o conhecimento, no COBIT 5.

D gerenciamento de qualidade, na ITIL v3, e gerenciar
a qualidade, no COBIT 5.

E gerenciamento de catálogo, na ITIL v3, e gerenciar o catálogo,
no COBIT 5.

QUESTÃO 48

De acordo com o MPS.BR (Guia Geral MPS de Software),
se houver a implementação completa do atributo de processo (AP)
3.1 — “O processo é definido” —, e o processo medição atingir
o nível C, isso significa que

A o processo será objeto de análise de desempenho, selecionado
a partir do conjunto de processos padrão da organização e das
necessidades de informação dos usuários.

B são identificados métodos adequados para monitorar a
efetividade e adequação do processo.

C os objetivos quantitativos para qualidade e desempenho
do processo da organização foram definidos e estão alinhados
às necessidades de informação e aos objetivos de negócio.

D os objetivos de medição do processo foram definidos a partir
das necessidades de informação.

E os relacionamentos mensuráveis entre elementos do processo
que contribuem para o desempenho do processo são
identificados.

QUESTÃO 49

Segundo os níveis de maturidade do MR-MPS-SW, atingir o nível
D é uma combinação entre processos e sua capacidade. Sabendo-se
que AP é atributo de processo, isso significa que 

A deve-se implementar o processo gerência de riscos e satisfazer
os AP do 1.1 ao 2.2.

B os processos gerência de configuração e gerência de recursos
humanos não devem ser implementados.

C devem ser implementados no máximo cinco processos.

D todos os processos dos níveis G, F, E e D devem ser
implementados e os AP do 1.1 ao 4.2 devem ser satisfeitos.

E deve-se implementar o processo desenvolvimento de requisitos
e satisfazer os AP do 1.1 ao 3.2.

QUESTÃO 50

O Programa MPS.BR (Melhoria de Processo do Software
Brasileiro)

A opõe-se à NBR ISO/IEC 12207 no que se refere ao Modelo
de Referência MPS para Software, guiando-se pelo RUP
(rational unified process).

B tem atenção às micro, pequenas e médias empresas brasileiras,
por isso é incompatível com o CMMI-DEV.

C tem foco restrito na busca de qualidade de desenvolvimento
nas empresas privadas de médio e pequeno porte.

D tem como objetivo o aumento da competitividade das
organizações pela melhoria de seus processos.

E possui como componente o Modelo de Referência
para Software (MR-MPS-SW), cuja base técnica é a
ISO/IEC 20000.

QUESTÃO 51

O Clean Code deve considerar também o momento de teste
do software em desenvolvimento. O Teste Limpo deve

A ser o mais completo possível, para que não seja necessário
repeti-lo muitas vezes.

B ser específico para determinado ambiente.

C ser executado de forma que os testes sejam escritos antes
que o código a ser testado esteja no ambiente de produção.

D produzir resultados com respostas o mais abertas possível,
para garantir eficiência ao processo.

E contemplar todas as dependências possíveis, para garantir
a eficácia do processo de testes.

QUESTÃO 52

Na criação de web service utilizando-se Apache CXF,
a exposição de interface para clientes remotos pode ser feita
com o uso da classe

A ServerFactoryBean.

B ServerFactory.

C ServiceFactoryBean.

D ProxyFactoryBean.

E ServerCriator.
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QUESTÃO 53

Em relação ao Java 8, é correto afirmar que

A os streams disponibilizam uma interface para um conjunto
de valores que podem ser de tipos diferentes.

B os dados consumidos pelos streams devem ser originados
de collections ou arrays.

C as operações dos streams fazem interações externas, de forma
semelhante às collections.

D operações de streams podem retornar outras streams.
E os streams apresentam restrição ao uso de operações

de linguagens de programação funcional.

QUESTÃO 54

Em uma mensagem de uma fila JMS (Java Message Service),
a propriedade que indica o nome no sistema externo para
mensagens de entrada e saída é

A MSG_INOUT_NAMES.
B MSG_TRK_NAMES.
C EXTSYS_MSG_TRK.
D INOUT_MSG_NAMES.
E MSG_TRK_EXTSYS.

QUESTÃO 55

A respeito do tratamento off-line de um sítio no HTML 5, assinale
a opção correta.

A Esse tratamento pode ser usado para a criação de dados
em momento anterior ao acesso à aplicação.

B Na sessão cache do arquivo manifesto, devem estar
relacionados todos os arquivos que o navegador deve copiar
para que estejam disponíveis para uso off-line.

C É necessário que os arquivos PHP estejam listados na sessão
cache.

D Na sessão network do arquivo manifesto, devem estar
relacionados os arquivos que precisam ser substituídos
por outros no retorno da conexão.

E Na sessão fallback do arquivo manifesto, devem estar
relacionados os arquivos que não são utilizados para
o processamento off-line.

QUESTÃO 56

O Hibernate tem suporte para mais de um tipo de herança.
Na estratégia Tabela por Classe, 

A várias associações unidimensionais são suportadas.
B há suporte às anotações para a geração de Id (IDENTITY).
C a classe deve ter anotações AUTO.
D a classe deve ser escrita sem anotações IDENTITY.
E as propriedades das superclasses e subclasses são mapeadas

na mesma tabela.

QUESTÃO 57

Assinale a opção que apresenta o nível de isolamento de transações
em que será permitida a chamada leitura suja no acesso de
determinado valor, quando do uso do JDBC.

A TRANSACTION_NONE
B TRANSACTION_READ_COMMITTED
C TRANSACTION_READ_UNCOMMITED
D TRANSACTION_REPEATABLE_READ
E TRANSACTION_SERIALIZABLE

QUESTÃO 58

Assinale a opção que apresenta a anotação que pode ser utilizada

no JUnit para condicionar a execução de um teste a partir

da avaliação de um script escrito em JavaScript.

A @EnabledOnOs

B @EnabledOnJre

C @DisabledIfSystemProperty

D @DisabledIfEnvironmentVariable

E @EnabledIf

QUESTÃO 59

No desenvolvimento de serviços com a utilização do padrão

RESTful, a anotação @produces é usada para

A indicar o dado a ser produzido e armazenado por um recurso.

B especificar o tipo de dado que um recurso pode produzir

e enviar para o cliente em resposta a uma solicitação.

C especificar o recurso que irá produzir o dado solicitado

por um cliente.

D especificar o momento em que o dado solicitado pelo cliente

será produzido.

E estabelecer controles de acesso aos dados produzidos

em função de uma solicitação de um cliente.

QUESTÃO 60

Acerca dos beans de sessão statefull do EJB (Enterprise Java

Beans), é correto afirmar que

A eles são criados apenas uma vez e disponibilizados para todos

os usuários do contêiner EJB.

B eles devem ser invocados, processados e, se for o caso,

retornar o resultado para o chamador.

C eles contêm operações que não precisam durar mais do que

uma chamada.

D uma instância criada para um usuário não é usada por

requisições de usuários diferentes.

E as alterações feitas em um componente tornam-se visíveis a

todos os outros usuários.

QUESTÃO 61

Assinale a opção que apresenta o protocolo padrão da indústria,

embasado em XML, para projetar e desenvolver web service,

independentemente de plataforma e linguagem.

A SOAP (simple object access protocol)

B HTTP (hypertext transfer protocol)

C FTP (file transfer protocol)

D SMTP (simple mail transfer protocol)

E IMAP (internet message access protocol)
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QUESTÃO 62

<!DOCTYPE html>
<html>
<p id="prova"></p>
<script>
meuObjeto = { "nome":"Caca", "Idade":52,
"carro":null };
for (x in meuObjeto) {
 document.getElementById("prova").innerHTML += x;
}

</script>
</body>
</html>

O código html precedente, ao ser executado em um navegador de
Internet, produzirá o seguinte resultado.

A Caca52null
B nomeIdadecarro
C [object Object][object Object][object Object]
D Caca+52+null
E nome+Idade+carro

QUESTÃO 63

No IDE Selenium, o XPATH tem a função de 

A interromper a execução até o momento em que determinada
condição é atendida ou o tempo máximo é decorrido.

B executar scripts de teste em várias plataformas e navegadores
simultaneamente, para obter execução de teste distribuído.

C localizar um elemento da Web com base em seu caminho
XML, de forma muito semelhante às tags html.

D utilizar uma estrutura avançada projetada de forma a aproveitar
os benefícios dos desenvolvedores e testadores.

E dividir todo o aplicativo testado no número de módulos lógicos
e isolados.

QUESTÃO 64

Executar mais de um sítio em uma única máquina na qual tenha sido
instalado um servidor web é uma prática denominada

A directory.
B cache enable.
C proxy.
D virtual host.
E redirect.

QUESTÃO 65

Assinale a opção que apresenta a classe de códigos HTTP/HTTPS
para requisição feita por um cliente a um serviço REST para
informar que o resultado da requisição não foi concluído devido a
um erro do servidor ao processar a solicitação.

A 1xx
B 2xx
C 3xx
D 4xx
E 5xx

QUESTÃO 66

MVC (model-view-controller) é um padrão de arquitetura de
software para implementar interfaces com o usuário. Nessa
arquitetura, o controller é responsável por

A controlar os erros de visualização de processamento.
B executar uma solicitação de entrada.
C ler e escrever os dados.
D renderizar html para exibição.
E validar os dados de controle.

QUESTÃO 67

No processo de TDD (test driven development), a refatoração 

A deve acontecer após o código do software ter sido escrito e

testado.

B ocorre antes de qualquer código ser escrito.

C deve acontecer após o software estar no mercado há um ano.

D ocorre durante a fase inicial do processo.

E nunca deve acontecer.

QUESTÃO 68

Assinale a opção que apresenta o padrão de arquitetura de software

que, no âmbito DDD (domain driven design), é uma implementação

do padrão para ajudar a prototipar, desenvolver e implantar

rapidamente aplicativos orientados a domínio.

A client/server architecture

B federal enterprise architecture

C service-oriented architecture

D Java persistence architecture

E naked object

QUESTÃO 69

No processo de teste de software, o beta teste é

A realizado por uma equipe de teste independente.

B realizado pelos clientes no local de trabalho do desenvolvedor

de software.

C realizado por clientes em seu próprio local de trabalho.

D útil para testar software sob medida.

E executado o mais cedo possível no ciclo de vida.

QUESTÃO 70

Assinale a opção que apresenta um vocabulário XML usado para

descrever serviços web embasados em SOAP.

A XSLT (eXtensible Stylesheet Language for Transformation)

B KML (Keyhole Markup Language)

C 3DMLW (3D Markup Language for Web)

D WSDL (Web Service Description Language)

E WADL (Web Application Description Language)
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo

acarretará a anulação da sua prova discursiva.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

O que o seu computador ou celular diz sobre você? Mesmo que a gente não perceba, o uso da
Internet deixa pegadas e rastros no mundo virtual. Quando você acessa plataformas de jogos online, interage
em redes sociais, usa aplicativos, compra em uma loja virtual, lê notícias ou se cadastra em um sistema,
alguma empresa pode ter acesso a um dado seu. Quase todo clique ou movimento é passível de
rastreamento. A maioria dos websites possuem cookies, pequenos arquivos que armazenam nossa
informação cada vez que acessamos um site pela primeira vez — descarregados em nosso aparelho incluem
rastreadores que servem para configurar um perfil nosso em função das buscas que fazemos. Já os
aplicativos possuem opções de cadastro com redes sociais, que possuem dados pessoais armazenados.
O mundo digital criou novas formas de comunicação e interação. Mas você tem cuidado com seus dados
pessoais e costuma ler as políticas de privacidade das páginas e aplicativos que utiliza?

Carolina Cunha. Proteção de dados — a questão da
privacidade dos cidadãos na Internet. Internet:
<vestibular.uol.com.br> (com adaptações).

O uso legal da Internet traz consigo a preocupação à obediência dos princípios básicos e interesses
do consumidor, do cidadão, das empresas e do poder público, como a livre concorrência, a liberdade de
expressão e a proteção da privacidade. O uso da Internet é considerado essencial ao exercício da cidadania
e as leis são de obediência obrigatória por todos os usuários, inclusive por aqueles que a utilizam para a
efetivação de seus interesses, sejam eles pessoais, sociais ou comerciais. Dessa forma, estejamos sempre
conscientes: o mau uso da Internet, o desconhecimento das legislações específicas e o fato de permanecer
alheio a tudo isso é estar evidentemente exposto aos prejuízos que podem advir do meio informático.

Lauren J.L. Teixeira Alves. O uso da Internet e a
proteção dos dados pessoais. Internet:
<laurenfernandes.jusbrasil.com.br> (com adaptações).

Considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca

do seguinte tema.

A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA INTERNET DEPENDE TANTO DA 
LEGISLAÇÃO QUANTO DO CUIDADO INDIVIDUAL

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

1 o contexto atual de uso cotidiano da Internet por milhões de usuários e de exposição de dados na rede; [valor: 11,50 pontos]

2 a necessidade de legislação relacionada à privacidade na Internet; [valor: 8,50 pontos]

3 a necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a Internet. [valor: 8,50 pontos]



CEBRASPE – TJPA – Aplicação: 2020

RASCUNHO

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


	507_TJPA_CAPA_NS_01
	Matriz_507_TJPA003_Pag 5
	507_TJPA_001_DISC_01



