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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 80 questões, numeradas de 1 a 80.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá o total de 4 horas para responder a todas as questões e preencher Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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Atenção:
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Atenção:

As questões de números 1 e 2 referem-se à charge abaixo.

1

As questões de números 3 a 7 referem-se ao texto
apresentado abaixo.

E se uma droga derivada do alcaçuz fosse capaz de
salvar as nossas recordações? Segundo um estudo da Uni-

versidade de Edimburgo (Escócia), a carbenoxolona melhora as capacidades mentais dos idosos, incluindo a memó5 ria, que vai se deteriorando com o passar dos anos. Essa
substância − na realidade, um agente derivado da raiz do

ACABOU
O GELO.

alcaçuz − poderá ser útil para combater o mal de Alzheimer
e talvez também para melhorar nossa performance nos exames. “As memórias são um ‘fato’ químico”, confirma Nancy
10 Ip, diretora de Instituto de Pesquisa em Hong Kong: “Recentemente, nós identificamos a proteína que contribui para
a sobrevivência e para o desenvolvimento das células
nervosas e que poderia oferecer recursos para criar medicamentos contra doenças que afetam a memória”.
Enquanto se espera que os estudos possam conduzir a resultados mais concretos, o que podemos fazer
para melhorar a nossa capacidade mental? A memória é a
capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações
disponíveis. Ela não é monolítica, mas constituída de
20 diversas atividades e funções. Uma importante distinção a
ser feita é entre a memória de curto e a de longo prazo. A
primeira, que é encarregada de reter as informações por
pouco tempo, localiza-se no lobo parietal inferior e no lobo
15

(Folha de S. Paulo, 9 de dez. de 2009, Opinião, A2)

1.

Na charge, o efeito de humor deve-se prioritariamente
(A)

à deselegância do garçom ao anunciar, em tom coloquial e em voz alta, a falta de gelo.

(B)

ao descabido uso de fones pelas personagens que
compõem a cena.

(C)

frontal do cérebro, enquanto a memória de longo prazo é
25 ligada ao hipocampo e às áreas vizinhas.
De acordo com Alan Baddelay, da universidade inglesa de York, a memória de curto prazo tem espaço limitado, podendo reter de cinco a nove unidades de informação: palavras, datas, números. Já a memória de longo
30 prazo é ilimitada. O problema é arquivar a informação na
memória de longo prazo, para recordar quando neces-

à possibilidade de se entender a fala do garçom
como alusão a questões climáticas do planeta.
35

(D)

à indiferença da plateia diante da inesperada notícia.

(E)

à inadequação de bebidas serem servidas em reunião de líderes das principais nações do mundo.

sário. Como? “Quanto mais a pessoa souber, mais fácil
será recordar”, diz Baddelay. Em suma, a memória não é
um recipiente que é totalmente preenchido: ao contrário,
ela sempre possibilita o ingresso de novas informações.
Quem usa uma linguagem rica e articulada recorda-se
melhor. Da mesma forma, quem sabe vários idiomas tem
mais facilidade para aprender um novo.
(Adaptado de Fabíola Musarra, “Memória: segredos para explorar todo o seu poder”. In. Planeta: conheça o mundo, descubra você. Ed. Três. Edição 447, Ano 37, Dez/2009, p.41-42)

_________________________________________________________

2.

A frase que traduz corretamente o que se tem na charge
é: O garçom disse que o gelo
(A)

havia acabado.

(B)

estava para acabar.

(C)

2

3.

Considerado o primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar:
(A)

A frase inicial levanta hipótese que, embora expressando um desejo humano, se revela fantasiosa, pois
não tem apoio algum na realidade atual.

(B)

A carbenoxolona é a nova droga que garantirá imunidade contra o mal de Alzheimer.

(C)

A capacidade mental mais afetada com o passar do
anos é a memória, conforme estudo realizado com
idosos em universidade escocesa.

(D)

Pessoas que não apresentam bom desempenho em
exames podem ser potenciais portadores de doenças como o mal de Alzheimer.

(E)

Na base da memória está um mecanismo químico
que a ciência começa a conhecer.

acabaria fatalmente, em breve espaço de tempo.

(D)

acaba logo.

(E)

havia acabado naquele exato instante.
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4.

No segundo parágrafo do texto, a autora,

7.

Uma análise do texto permite afirmar com correção que:
(A)

Caso se tratasse de mais de uma substância, além
da carbenoxolona, a concordância estaria correta
assim "Essas substâncias [...] podem ser útil para
combater o mal de Alzheimer".

ao afirmar que a memória não é monolítica, quer
dizer que a memória não se compõe de um único
elemento.

(B)

O emprego dos parênteses, na linha 3, é exigido pela natureza da informação: o maior rigor na especificação do local.

(C)

ao mencionar a importante distinção, refere-se a
uma diferença que os pesquisadores citados têm
deixado de lado em seus trabalhos.

(C)

A vírgula depois de memória (linha 5) é optativa,
pois, se for retirada, o sentido original da frase não
se altera.

(D)

ao caracterizar a memória de curta e a de longa duração, revela que a primeira é a que a maioria das
pessoas apresenta, e a segunda, só cérebros privilegiados.

(D)

Construções como as nossas recordações e nossa
performance constituem marcas da subjetividade do
autor ao tratar do tema.

(E)

Na frase A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis, o emprego de armazenar constitui redundância inadequada, pois essa palavra nada acrescenta ao sentido de adquirir.

(A)

ao definir o que é a memória, expressa seu desacordo com o entendimento de Nancy Ip sobre essa
capacidade mental.

(B)

(E)

ao caracterizar a memória de curta e a de longa duração, mostra que a segunda é a menos conhecida
pelos pesquisadores.

__________________________________________________________________________________________________________________

5.

Considerado o terceiro parágrafo, é correto afirmar:
(A)

O emprego da expressão podendo reter evidencia
que afirmações sobre a memória de curto prazo são
unicamente suposições.

(B)

Palavras, datas e números fixam-se de modo exclusivo na memória de curto prazo.

(C)

A memória de longo prazo já ultrapassou, na contemporaneidade, todo o seu limite.

(D)

O desafio a enfrentar não é a limitação do espaço da
memória de longo prazo, mas o arquivamento das
informações para posterior utilização.

(E)

A autora apresenta um problema para o qual ainda
não existem soluções possíveis.

Atenção:

Exame médico
1

5

10

_________________________________________________________

6.

Em suma, a memória não é um recipiente que é totalmente preenchido: ao contrário, ela sempre possibilita o
ingresso de novas informações. Quem usa uma linguagem
rica e articulada recorda-se melhor. Da mesma forma,
quem sabe vários idiomas tem mais facilidade para
aprender um novo.
A redação que, clara e correta, preserva o sentido original
de um segmento do trecho acima transcrito é:
(A)

Suscintamente dizendo a memória não é vaso preenchível, quando ela possibilita a adição de novas
informações.

(B)

De modo resumido, a memória não é própria para
ser preenchida em plenitude, pois, contrariamente, é
passível a receber informações sequenciais.

(C)

Sintetizando: opostamente a memória admite informações originais, em vez de constituir objeto a ser
preenchido.

(D)

Aquele que faz uso de idioma articulado e rico, pode
ter recordação fácil.

(E)

O aprendizado de um novo idioma dá-se de maneira
mais fácil para as pessoas que já conhecem outras
línguas.
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As questões de números 8 a 14 referem-se ao texto
apresentado abaixo.
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Reforçam-se as evidências da baixa qualidade de
ensino em cursos de medicina do país. Esse retrato vem
sendo confirmado anualmente desde 2005, quando o
Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo) decidiu implementar uma prova de avaliação,
facultativa, dos conhecimentos dos futuros médicos.
Neste ano, 56% dos formandos que prestaram o
exame foram reprovados. O número já é expressivo,
mas é razoável supor que a proporção de estudantes
despreparados seja maior. A prova não é obrigatória, e
os responsáveis por sua execução avaliam que muitos
dos maus alunos boicotam o exame, frequentemente
estimulados por suas faculdades.
A prova da Ordem dos Advogados do Brasil pode
fornecer um parâmetro, ainda que imperfeito. Na primeira fase do exame da OAB neste ano, o índice de reprovados na seccional paulista chegou a 88%.
A vantagem do teste entre advogados está em sua
obrigatoriedade. Trata-se de uma prova de habilitação,
ou seja, a aprovação é indispensável para o exercício da
profissão. É do interesse da sociedade, da saúde pública
e de seus futuros pacientes que os alunos de medicina
também sejam submetidos a uma prova de habilitação
obrigatória.
O Cremesp, que defende o exame compulsório, diz,
no entanto, que a aplicação de testes teóricos, aos moldes do que faz a OAB, seria insuficiente. Devido ao
caráter prático da atividade médica, seria imprescindível,
afirma a entidade, a realização de provas que averigúem
essa capacidade entre os recém-formados.
Se implementado nesses moldes, um exame obrigatório nacional cumpriria dupla função: impediria o
acesso à profissão de recém-formados despreparados e,
ao longo do tempo, estimularia uma melhora gradual dos
cursos universitários de medicina.
(Editorial da Folha de S. Paulo, 17 de dez. de 2009, Opinião, A2)

3

Caderno de Prova ’K11’, Tipo 001
8.

10.

Considere as afirmações abaixo sobre o editorial.

O Cremesp, que defende o exame compulsório, diz, no
entanto, que a aplicação de testes teóricos, aos moldes do
que faz a OAB, seria insuficiente.

I. Faz sugestivo jogo de palavras: usa a expressão
Exame médico, que remete à inspeção feita no
corpo de um indivíduo para chegar a um diagnóstico sobre seu estado de saúde, para referir uma
prova de avaliação a ser realizada por formandos
em medicina.

Considerado o contexto, a locução destacada acima equivale a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II. Aproxima a área médica e a área do direito, acerca
da avaliação dos indivíduos que desejam exercer
as respectivas profissões, de modo a evidenciar o
reconhecimento, em plano mundial, da fragilidade
da formação desses futuros profissionais.

a propósito.
ainda.
todavia.
por isso.
nesse sentido.

_________________________________________________________

11.

O Cremesp, que defende o exame compulsório, diz, no
entanto, que a aplicação de testes teóricos, aos moldes do
que faz a OAB, seria insuficiente.

III. Critica a imperfeição do sistema de avaliação dos
formados em direito, considerando essa falha como
fator que tira da prova realizada pela Ordem dos
Advogados do Brasil a possibilidade de ser tomada como padrão para outras áreas do conhecimento.

Considerado o contexto, traduz-se corretamente, e em
conformidade com o padrão culto escrito, o que está
acima sublinhado, em:

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

I.

(B)

I e II.

(C)

I e III.

(D)

II.

(E)

II e III.

(A)

definidos sob o controle dos dirigentes da OAB.

(B)

em respeito com as diretrizes impostas pela OAB.

(C)

idênticos com os já aplicados pela OAB.

(D)

de modo semelhante ao adotado pela OAB.

(E)

idealizados a partir do que a OAB direciona.

_________________________________________________________

12.

A forma ou locução verbal que expressa ação totalmente
realizada no passado é a destacada em:
(A)

Reforçam-se as evidências da baixa qualidade de
ensino em cursos de medicina do país.

Considerado o contexto, está corretamente entendido o
seguinte segmento:

(B)

Esse retrato vem sendo confirmado anualmente
desde 2005.

(A)

(C)

... quando o Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) decidiu implementar
uma prova de avaliação, facultativa, dos conhecimentos dos futuros médicos.

(D)

... é razoável supor que a proporção de estudantes
despreparados seja maior.

(E)

... seria imprescindível [...] a realização de provas...

_________________________________________________________

9.

(B)

(C)

(D)

(E)

4

(linhas 5 e 6) decidiu implementar uma prova de
avaliação [...] dos conhecimentos dos futuros médicos / determinou que uma das partes do exame
acerca dos conhecimentos dos futuros médicos fosse mais rigorosa.

(linhas 9 e 10) é razoável supor que a proporção de
estudantes despreparados seja maior / suficientes razões permitem a suspeita de que a porcentagem de
estudantes despreparados seja maior.

(linhas 11 e 12) muitos dos maus alunos boicotam o
exame / a maior parte dos alunos, mal preparados, é
responsável pela baixíssima média das notas do
exame.

(linha 25) defende o exame compulsório / opta por
realizar exame mais abrangente no que se refere
aos temas de saúde.

(linhas 28 e 29) seria imprescindível [...] a realização de provas / seria inoportuna a exigência de
provas.

_________________________________________________________

13.

Está totalmente clara, e em conformidade com a norma
culta escrita, a seguinte reformulação da frase Esse retrato vem sendo confirmado anualmente desde 2005:
(A)

Esse retrato vem sendo confirmado anualmente a
mais de três anos.

(B)

Devem fazer uns quatro anos que se confirma
anualmente esse retrato.

(C)

Se faz confirmações anuais desse retrato, de 2005,
em seguida.

(D)

Vindo de 2005, a confirmação desse retrato é anual.

(E)

Confirma-se esse retrato anualmente, desde o ano
de 2005.
TREAM-Conhecimentos Básicos5
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14.

Se implementado nesses moldes, um exame obrigatório

17.

nacional cumpriria dupla função: impediria o acesso à
profissão de recém-formados despreparados e, ao longo

O segmento grifado está empregado em conformidade
com o padrão culto escrito em:
(A)

O apego nos bens que julgava lhe pertencerem
provocou muitas discórdias.

(B)

Estou convicto de que as melhores providências já
foram tomadas.

do tempo, estimularia uma melhora gradual dos cursos
universitários de medicina.
Considerados o trecho acima e o respeito ao padrão culto
escrito, é correto afirmar:
(A)

(B)

(C)

(C)

No início do trecho, está implícita a forma verbal
“fosse”; caso estivesse subentendida a forma “for”,
deveria ser usada a forma “cumprirá”.

Sua ambição com o poder colocou-o em situação
difícil.

(D)

Apresentou, perante a todos, suas desculpas pelo
perigoso equívoco.

A forma verbal cumpriria foi empregada para expressar fato futuro tomado como certo e próximo de se
realizar.

(E)

Medroso com tudo que lhe era desconhecido, não
aceitou o cargo no exterior.

Os dois-pontos anunciam ideias que, consideradas
de grande importância, não haviam recebido nenhuma referência anteriormente.

(D)

O uso do sinal indicativo da crase manteria sua correção se o segmento fosse: “impediria o acesso à
mais de um cargo que exige boa formação profissional”.

(E)

Assim como profissão, está adequadamente grafado
o vocábulo “assensão”.

_________________________________________________________

18.

A frase pontuada em conformidade com a norma culta
escrita é:
(A)

Entendam todos, que a questão não está resolvida,
e que assim que for possível, voltaremos ao debate.

(B)

Através da janela embaçada vislumbravam-se, pinheiros de vários tipos, árvores frutíferas de várias
espécies e ainda, o topo da igreja centenária.

(C)

O autor alerta na introdução, sobre a necessidade
de a leitura ser feita em ritmo lento, compatível com
a gravidade do assunto.

(D)

Ela conquistava as glórias, eu, as antipatias; assim
fomos construindo nossa vida de comerciantes, até
que, um dia, as coisas se inverteram.

(E)

Do que foi discutido, uma conclusão evidente; todos
terão direito de expor suas expectativas, desde que
o façam, com absoluta civilidade.

_________________________________________________________

15.

A frase que não apresenta ambiguidade é:
(A)

O coordenador informou ao grupo que sua proposta
não tinha sido aceita.

(B)

A briga entre Pedro e Miguel foi séria, por isso lhe
disse que era melhor não insistir na viagem.

(C)

De presente de aniversário, a menina pediu muito
ousada fantasia de fada.

(D)

Ator e diretor se desentenderam, mas, posteriormente, o ator reconheceu suas próprias falhas.

(E)

_________________________________________________________

Maria assinou o projeto e o orçamento, cujo prazo
de entrega estava se esgotando.

_________________________________________________________

16.

A frase em que a concordância está em total conformidade com o padrão culto escrito é:
(A)

Tintas e pincéis novos estavam sendo usados pela
artista novata, ainda que os últimos não lhes pertencessem.

(B)

Debateram sobre a utilidade de vários acessórios e
concluíram que muitos não eram, de fato, nada
acessível.

(C)

O produto derramado atingiu muitas árvores, mas
não as comprometeram de modo irreversível.

(D)

As mais vultosas doações para o programa de emergência já haviam sido feitas, por isso as expectativas
de que a arrecadação fosse muito mais alta não
tinha fundamento.

(E)

São muitos os aspectos do documento que merecem detida análise do advogado, mas tudo indica
que não haverá alterações significativas.

TREAM-Conhecimentos Básicos5

19.

A frase em que a grafia respeita totalmente o padrão culto
escrito é:
(A)

À exceção dos que se abstiveram de opinar sobre a
qualidade dos serviços, os participantes da pesquisa puderam usufruir gratuitamente de um dia de
lazer no hotel.

(B)

A escursão prometida não ocorreu, pois o número
de interessados foi excessivo; mas até isso colaborou para o explendor da viagem, pois o desconto
oferecido surpreendeu.

(C)

Casualmente encontraram-se no saguão; ela parecia
advinhar o que ele tinha a lhe dizer, por isso não lhe
deu oportunidade de ser posta em cheque.

(D)

Considerou ultrage o comentário adivindo do seu sucessor, mas, para preservar-se, abdicou de dar-lhe
resposta à altura.

(E)

Com a dispensa abarrotada de produtos nobres, não
exitou um minuto ao negar um jantar aos participantes do programa de inclusão social.
5
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20.

23.

A frase que atende integralmente ao padrão culto escrito é:

No tocante ao Poder Judiciário, considere as assertivas
abaixo.

I. Poderá ser promovido o Juiz que, injustificadamen(A)

Vossa Excelência, é certo que vossa presença está
sendo reclamada: todos querem que continui a
prestar apoio ao grupo de trabalho.

(B)

As alterações que provirem da reunião com o prefeito serão bem recebidas, se contemplarem os direitos
de todos os cidadãos da comunidade.

(C)

(D)

(E)

te, retiver autos em seu poder além do prazo legal,
não podendo devolvê-los ao cartório, porém, sem o
devido despacho ou decisão.

II. O Juiz Titular poderá residir em Comarca diversa da
sua, independentemente de autorização do Tribunal.

III. O número de Juízes na unidade jurisdicional será
proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população.

Os guardas-florestais requereram revisão do acordo
feito com empresas que não respeitam as normas
ambientais.

IV. Os servidores receberão delegação para a prática
de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório.

Se o manual contesse todas as informações necessárias, não haveria necessidade de eu estar solicitando mais esclarecimentos.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Se você o ver ainda hoje, avise que o prazo para
entrega do documento expirará amanhã.

I e II.
I e III.
II e IV.
II e III.
III e IV.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

21.

Com relação aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é correto afirmar que o mandado de injunção será
concedido
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

24.

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.

É correto afirmar que os Tribunais Regionais Eleitorais
compor-se-ão
(A)

mediante eleição, pelo voto secreto, de dois Juízes
dentre os Desembargadores do Tribunal de Justiça e
de dois Juízes, dentre Juízes de Direito, escolhidos
pelo Tribunal de Justiça.

(B)

de dois Juízes do Tribunal Regional Federal com sede
na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de dois Juizes Federais, escolhidos, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo.

(C)

por nomeação, pelo Presidente da República, de três
Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico
e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

(D)

por nomeação, pelo Procurador Geral, de três Procuradores Federais indicados pelo Ministério Público Federal.

(E)

por nomeação, pelo Advogado Geral da União, de
um Juiz dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pela Advocacia
Geral da União.

_________________________________________________________

para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

25.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso
ordinário
(A)

o habeas corpus, o mandado de segurança, o
habeas data e o mandado de injunção decididos em
única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

(B)

o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição
em uma única instância.

(C)

o mandado de segurança e o habeas data contra
atos do Presidente da República, das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do
Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral
da República e do próprio Supremo Tribunal Federal

(D)

as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida, julgar válida lei ou ato de
governo local contestado em face da Constituição.

(E)

as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida julgar válida lei local
contestada em face de lei federal.

_________________________________________________________

22.

É vedada a cassação de direitos políticos, sendo INCORRETO afirmar que a perda ou suspensão só se dará no
caso de
(A)

incapacidade civil absoluta.

(B)

cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.

(C)

recusa à filiação partidária.

(D)

condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

(E)
6
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26.

29.

Considere:

Decorre do atributo de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que:

I. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas.

(A)

as prestações tipicamente administrativas podem ser
exigidas imediata e diretamente pela Administração,
sem necessidade de mandado judicial.

(B)

o particular está obrigado ao fiel atendimento do ato,
sob pena de se sujeitar a execução forçada pela
Administração ou pelo Judiciário.

(C)

na Administração Pública, só é permitido fazer o que
a lei autoriza e seus preceitos não podem ser descumpridos.

(D)

enquanto não sobrevier o pronunciamento de nulidade, os atos administrativos são tidos por válidos e
operantes, quer para a Administração, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.

(E)

toda atividade pública será ilegítima se não houver a
sua adequação aos princípios da moralidade e da
legalidade.

II. Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
III. Juiz do Tribunal Regional Federal com sede no
Distrito Federal.

IV. Membro do Ministério Público Eleitoral.
Podem vir a integrar o Tribunal Superior Eleitoral os titulares dos cargos indicados APENAS em
(A)

I.

(B)

II e III.

(C)

III e IV.

(D)

II, III e IV.

(E) II.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
30.
27.

Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar
originariamente o registro e a cassação de registro de
candidatos
(A)

Membros das Prefeituras Municipais.

(B)

a Governador e Vice-Governador do Estado.

(C)

Membros do Congresso Nacional.

(D)

à Presidente e Vice-Presidente da República.

(E)

Membros das Assembléias Legislativas.

Sobre o abuso de poder, é correto afirmar que:
(A)

para combatê-lo, não há medida judicial cabível,
devendo o prejudicado recorrer à via administrativa.

(B)

o abuso de poder só pode revestir a forma omissiva,
não a comissiva.

(C)

o uso do poder é lícito, enquanto o abuso pode ser
lícito ou ilícito, dependendo da finalidade.

(D)

a improbidade deve sempre ser considerada uma
espécie de abuso de poder.

(E)

todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio de
poder.

_________________________________________________________

28.

Sobre os princípios básicos da Administração, considere:

_________________________________________________________

I. É necessária a divulgação oficial do ato administrativo para conhecimento público e início de seus
efeitos externos.

31.

II. O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e
às exigências do bem comum.

Prestar contas de sua gestão administrativa
(A)

é um dever do administrador público.

(B)

é uma faculdade do administrador público.

(C)

não é dever do administrador público.

(D)

é dever apenas do administrador ocupante de cargo
em comissão.

(E)

é dever apenas de quem exerce cargo eletivo.

III. O administrador público deve justificar sua ação
administrativa, indicando os fatos que ensejam o ato
e os preceitos jurídicos que autorizam sua prática.
Estão enunciados acima, respectivamente, os princípios
da
(A)

oficialidade, eficiência e finalidade.

(B)

publicidade, legalidade e motivação.

(C)

publicidade, supremacia do interesse público e
razoabilidade.

(D)

segurança jurídica, legalidade e praticidade.

(E)

razoabilidade, supremacia do bem comum e motivação.

TREAM-Conhecimentos Básicos5

_________________________________________________________

32.

Dentre os requisitos do ato administrativo, inclui-se a
(A)

auto-executoriedade.

(B)

presunção de legitimidade.

(C)

finalidade.

(D)

imperatividade.

(E)

tipicidade.
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33.

Dentre as hipóteses abaixo, NÃO gera a vacância em cargo público a

37.

O prazo para o servidor empossado em cargo público
entrar em exercício, contados da data da
(A)

proclamação dos aprovados no concurso é de trinta
dias.

licença.

(B)

nomeação é de trinta dias.

(C)

aposentadoria.

(C)

publicação do resultado do concurso é de sessenta
dias.

(D)

promoção.
(D)

assinatura do termo de posse é de sessenta dias.

(E)

demissão.

(A)

readaptação.

(B)

_________________________________________________________
(E) posse é de quinze dias.
_________________________________________________________

34.

A idade mínima para a investidura em cargo público é de

38.
(A)

dezoito anos.

(B)

dezesseis anos.

(C)

vinte e um anos.

(D)

vinte e cinco anos.

(E)

quatorze anos.

Quanto ao exercício é INCORRETO que
(A)

é de quinze dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.

(B)

exercício é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança.

(C)

a promoção interrompe o tempo de exercício, que é
contado no novo posicionamento na carreira a partir
da data da nomeação do servidor.

(D)

à autoridade competente do órgão ou entidade para
onde for nomeado ou designado o servidor compete
dar-lhe exercício.

(E)

ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao
órgão competente os elementos necessários ao seu
assentamento individual.

_________________________________________________________

35.

É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado:
(A)

readaptação.

(B)

reversão.

(C)

reaproveitamento.

(D)

recondução.

(E)

reintegração.

_________________________________________________________

39.

_________________________________________________________

36.

Quanto às penalidades aplicáveis aos funcionários públio
cos no âmbito do regime disciplinar da Lei n 8.112/90, é
correto que

(A)

Corregedor Eleitoral.

(B)

Chefe de Cartório.

(A)

(C)

Direitor-Geral.

(D)

Presidente.

(E)

Juiz Auxiliar.

(B)

(C)

(D)

(E)

8

Empossar e aposentar servidores da Secretaria do Tribunal, nos termos da lei, são atribuições, dentre outras, de
seu

o cancelamento da penalidade surtirá efeitos retroativos limitados à data da infração administrativa.
na aplicação das penalidades serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
a suspensão será aplicada em caso de reincidência
das faltas punidas com advertência que também tipifiquem infração sujeito à penalidade de demissão,
não podendo exceder de 60 (sessenta) dias.
em qualquer hipótese a penalidade de suspensão
não poderá ser convertida em multa, facultado ao
servidor permanecer em serviço.
será punido com suspensão de 30 dias o servidor
que recusar-se a ser submetido a inspeção médica
determinada pela autoridade competente, mantendose os efeitos da penalidade ainda que cumprida a
determinação.

_________________________________________________________

40.

É certo que, dentre outras competências, cabe ao VicePresidente do Tribunal, em conformidade com disposição
expressa regimental,
(A)

substituir definitivamente o Presidente do Tribunal no
caso de vacância.

(B)

assumir, com autorização do Plenário, a Presidência
do Tribunal em caso de impedimentos ocasionais do
titular.

(C)

exercer as funções de Corregedor Regional Eleitoral.

(D)

examinar a legalidade das prisões em flagrante e
conceder ou denegar fianças.

(E)

funcionar, sempre pessoalmente, junto à Comissão
Apuradora de Eleições.
TREAM-Conhecimentos Básicos5
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46.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41.

O processador Pentium 4 que se apresenta ao sistema
operacional como um sistema dual-core, utilizando
recursos não usados anteriormente, podendo executar
duas operações de forma paralela, uma de cada aplicativo
diferente, foi desenvolvido com a tecnologia denominada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Extended Memory 64.
Front Side Bus.
Excute Disable Bit.
Hyper-Threading.
Enhanced Intel SpeedStep.

47.

45 nm.
90 nm.
130 nm.
135 nm.
180 nm.

48.

Para instalação do OfficeScan Client 8.0 no Windows XP
são requeridos, no mínimo, a memória RAM, o espaço em
disco rígido e o Internet Explorer, respectivamente, de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

256 MB, 350 MB e versão 6.0.
256 MB, 512 MB e versão 6.0.
512 MB, 512 MB e versão 6.0.
512 MB, 1 GB e versão 7.0.
1 GB, 1 GB e versão 7.0.

(D)

Release 2 (SR2).

(E)

Release 1 (SR1).

A restauração das configurações padrão do Internet
Explorer NÃO exclui

49.

Na instalação do OfficeScan no Windows, utilizando o
browser Internet Explorer, considere:

senhas armazenadas.

(C)
(D)

cookies.
histórico.

(E)

favoritos.

Para executar a restauração das configurações padrão do
Internet Explorer deve-se, por meio das Opções da
Internet do menu Ferramentas, clicar no botão
(A)
(B)

Restaurar da guia Avançadas.
Restaurar da guia Conteúdo.

(C)

Restaurar da guia Geral.

(D)
(E)

Redefinir da guia Avançadas.
Redefinir da guia Conteúdo.

O Outlook 2000 requer o Outlook Express porque compartilham funcionalidades por meio de componentes chaves,
tais como:
(A)

Gerenciamento de contas, Uso do SMIME e Leitor
de notícias.

(B)

Gerenciamento de contas, Uso do SMIME e Integração de calendário, tarefas e contatos.

(C)

Gerenciamento de contas, Integração de calendário,
tarefas e contatos e Leitor de notícias.

(D)

Gerenciamento de contas e Uso do SMIME, apenas.

(E)

Integração de calendário, tarefas e contatos e Uso
do SMIME, apenas.

I. O bloqueador de pop-ups deve estar desativado.
II.

dados de formulários.

(B)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

44.

Pack 3 (SP3).
Pack 2 (SP2).

_________________________________________________________

_________________________________________________________

43.

Pack 4 (SP4).

(B)
(C)

(A)

A terceira geração de processadores Pentium 4, com o
núcleo Prescott, inaugurou os modelos de alto desempenho baseados na tecnologia de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

42.

Antes de instalar o conjunto das últimas atualizações do
Office 2000, deve-se certificar de que todos os aplicativos
instalados estejam usando as versões do Office 2000
Service

Os arquivos temporários devem ser excluídos.
Caso contrário, surgirá mensagem solicitando a
exclusão.

III. As solicitações de instalação de controles AtiveX
devem ser aceitas.
Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

45.

As últimas atualizações de todos os produtos para o Office
2000, além dos mais altos níveis de desempenho e segurança, foram disponibilizados com o Office 2000 Service

50.

Sobre o Microsoft Outlook Express, considere:

I. Possui seu próprio programa de instalação.
II.

É distribuído como o cliente de e-mail para o
Internet Explorer.

III. É incluído como opção de instalação do Internet
Explorer.

(A)

Pack 5 (SP5).

Está correto o que consta em

(B)

Pack 4 (SP4).

(A)
(B)

(C)

Pack 3 (SP3).

(D)

Release 3 (SR3).

(D)

(E)

Release 2 (SR2).

(E)
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(C)

III, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
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51.

55.

Para se conectar a uma impressora em uma rede pode-se
utilizar o método de

Para criar um arquivo de instruções (pacote MSI), contendo informações sobre o que fazer para instalar programas em outros computadores, deve ser utilizado um
PD Limpo que se trata de um computador de referência
contendo

(A)

procurá-la no Active Directory, apenas.

(B)

digitar o nome da impressora desejada, apenas.
(A)

(C)

procurá-la no Active Directory, digitar o nome da
impressora desejada ou digitar o endereço da
impressora na Intranet.

o sistema operacional e os service packs do sistema
operacional, apenas.

(B)

o sistema operacional e o Veritas Software Console,
apenas.

procurá-la no Active Directory ou digitar o nome da
impressora desejada, apenas.

(C)

o sistema operacional. os service packs do sistema
operacional e o Veritas Software Console.

digitar o nome da impressora desejada ou digitar o
endereço da impressora na Intranet.

(D)

o sistema operacional, apenas.

(E)

nenhum software instalado, apenas formatado para
instalar o sistema operacional.

(D)

(E)

_________________________________________________________

52.

A conexão a uma impressora local de uma sessão remota,
para imprimir documentos, será possível se antes a
impressora for configurada em Conexão de

_________________________________________________________

56.
(A)

Impressora Remota, por meio do caminho Iniciar,
Programas e Acessórios.

(B)

Impressora Remota, por meio do caminho Iniciar,
Configurações e Impressoras e aparelhos de fax.

(C)

Área de Trabalho Remota, por meio do caminho
Iniciar, Programas e Acessórios.

(D)

Área de Trabalho Remota, por meio do caminho
Iniciar, Configurações e Impressoras e aparelhos de
fax.

(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
57.

Computador Remoto, por meio do caminho Iniciar,
Programas e Acessórios.

Uma placa de rede sem driver normalmente consta no
Gerenciador de dispositivos do Windows como PCI
(A)

Serial Controller.

(B)

Ethernet Controller.

(C)

Communications Device.

(D)

Input Controller.

(E)

Open Controller.

do Console de gerenciamento.
do Controle de acesso.
da Assistência remota.
das Ferramentas administrativas.
das Tarefas agendadas.

_________________________________________________________

58.

Um sistema Plug and Play completo, que evita a intervenção dos usuários na instalação de um dispositivo de
hardware, no Windows, consiste na admissão do Plug and
Play apenas nos componentes

Sobre placas de redes no Windows, considere:

I.

II.

III.

Existem modelos de placas para as quais o
Windows não possui drivers. Assim, a rede fica
inoperante nos computadores com estas placas.
Uma placa fica sem um driver nativo do Windows
quando a sua data de lançamento for mais antiga
que o lançamento do Windows.
As placas para as quais o Windows não possui
drivers nativos aparecem no Gerenciador de
dispositivos com um sinal “?”.

(A)

III, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e II, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, II e III.

(A)

driver do hardware e processador.

(B)

driver do hardware e sistema operacional.

(C)

processador, driver do hardware e sistema operacional.

(D)

BIOS, sistema operacional e driver do hardware.

(E)

BIOS, processador e driver do hardware.

_________________________________________________________

59.
Está correto o que consta em
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Um especialista, desde que tenha permissão, no Windows,
pode visualizar à distância a tela e até controlar um
computador por meio
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

54.

discover, discover e discover.
veritas, discover e installer.
discover, veritas e installer.
discover, installer e veritas.
installer, discover e veritas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

53.

No processo de criação de um pacote MSI, as tarefas de
criar o “Instantâneo Antes”, de criar o “Instantâneo Depois”
e de comparar os “Instantâneos Antes e Depois”, gerando
o pacote, são realizadas, respectivamente, pelos programas

A árvore de diretórios do Linux é dividida em sistemas de
arquivos com diferentes propósitos, sendo que, o sistema
que não existe em disco rígido e que é criado pelo Kernel
na memória, é denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

/root.
/home.
/usr.
/var.
/proc
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60.

66.

As operações nos arquivos de diretório, tais como: criar,
excluir ou renomear diretórios, são definidas pelo VFS do
Linux no objeto
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

arquivo, apenas.
inode, apenas.
sistema de arquivos, apenas.
arquivo ou inode.
sistema de arquivos ou inode.

O topo da hierarquia do Active Diretory do Windows 2000
Server é
(A)

um grupo.

(B)

um catálogo.

(C)

uma árvore.

(D)

uma floresta.

(E)

uma unidade organizacional.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

61.

As teclas de bloqueio, tais como: CAPS LOCK, SCROLL
LOCK e NUM LOCK, emitirão sons quando pressionadas
se, nas Opções de acessibilidade do Painel de controle do
Windows XP, for ativada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

67.

(A)

Teclas de aderência.
Teclas de alternância.
Sinalizador de sons.
Mostrar sons.
Alto contraste.

_________________________________________________________

62.

A alteração da aparência dos elementos individuais do
Windows XP, tais como: bordas de janelas, ícones ou
menus, poderá ser realizada depois de selecionar
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

68.

nenhum tema disponível para a Área de trabalho.
qualquer tema disponível para a Área de trabalho.
o estilo Padrão azul.
o estilo Windows XP.
o Tema clássico do Windows.

Os metadados do volume NTFS do Windows XP são
todos armazenados em arquivos, sendo que, o primeiro
arquivo é o
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

69.

MFT.
diretório raiz.
de boot.
de volume.
de log.

binária B-Tree
binária B+
B-Tree
B+
AVL

active diretory.

(D)

snap-in.

(E)

MMC.

Os administradores podem atribuir aos demais usuários
de computadores Windows, como parte das configurações
de segurança, os direitos do tipo
permissões e direitos de logon.

(B)

privilégios e direitos de logon.

(C)

senhas e permissões.

(D)

senhas e contas de usuário.

(E)

contas de usuário e privilégios.

Os logs de um sistema serão úteis para um administrador
se forem tão detalhados quanto possível, sem no entanto
gerar dados em excesso. Para tal, os administradores
devem ter especial atenção
(A)

no armazenamento on-line de logs.

(B)

no armazenamento off-line de logs.

(C)

na geração de logs.

(D)

na monitoração de logs.

(E)

na utilização de um loghost.

_________________________________________________________

70.

_________________________________________________________

65.

assistente de diretiva.

(C)

_________________________________________________________

O NTFS do Windows XP é organizado como uma hierarquia de diretórios e cada diretório utiliza uma estrutura de
dados denominada árvore
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)

(A)

_________________________________________________________

64.

console de diretiva.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

63.

Os objetos de diretiva de grupo são documentos contendo um conjunto de configurações de diretiva de grupo,
criados por um utilitário do Windows denominado

Os arquivos que são copiados em processos de backup
do Windows e, por consequência, têm o atributo de
arquivamento desmarcado indicam que sofreram backup
do tipo

Sobre o serviço de diretórios do Windows 2000 Server,
considere:

(A)
(B)

diário ou diferencial.

I. Um objeto é a representação lógica de algum

(C)

cópia ou diário.

componente da rede.

(D)

cópia ou normal.

As unidades organizacionais são utilizadas para
unir objetos que possuem funções em comum.

(E)

normal ou incremental.

II.

III. Os grupos representam um conjunto de objetos
quaisquer.

diferencial ou incremental.

_________________________________________________________

71.

As sete camadas do modelo OSI podem ser apresentadas
em três grupos, sendo que, o grupo de baixo nível é
constituído pelas camadas

Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III, apenas.
II, apenas.
I, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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(A)

rede e física.

(B)

transporte e rede.

(C)

rede, enlace e física.

(D)

transporte, rede e física.

(E)

transporte, rede, enlace e física.
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72.

Uma única mensagem gerada pelo emissor que é destinada a todos os elementos da rede caracteriza uma mensagem
(A)

broadcast.

(B)

77.

Dada a tabela verdade abaixo, na qual A e B representam
as entradas de uma porta lógica e X a saída:

A

B

X

multicast.

0

0

1

(C)

unicast.

0

1

0

(D)

anycast.

1

0

0

1

1

0

(E)

fullcast.

_________________________________________________________

73.

Trata-se da porta lógica básica

Os meios de transmissão (cabos e fios), conectores de
cruzamento (cross-connects) principal e intermediários,
terminadores mecânicos, utilizados para interligar os
Armários de Telecomunicações, Sala de Equipamentos e
instalações de entrada, segundo a norma EIA/TIA 568,
consistem o subsistema de
(A)

cabeação backbone.

(B)

cabeação horizontal.

(C)

área de trabalho.

(D)

sala de equipamentos.

(E)

armários de telecomunicações.

78.

O padrão Gigabit Ethernet, que atinge uma taxa de
transmissão de 1000 megabits por meio de cabos de fibra
óptica e que usa uma tecnologia de transmissão chamada
short-wave laser, derivada da mesma tecnologia usada
em CD-ROM com feixes de curta distância, denomina-se
(A)

1000BaseFX.

(B)

1000BaseTX.

(C)

1000BaseLX.

NOT.

(B)

NAND.

(C)

NOR.

(D)

AND.

(E)

OR.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

74.

(A)

As funções básicas de realizar operações matemáticas,
controlar o fluxo dos sinais e armazenar dados são
executadas em um computador, respectivamente, por
meio de circuitos lógicos do tipo
(A)

sequencial, combinacional e sequencial.

(B)

sequencial, combinacional e combinacional.

(C)

sequencial, sequencial e combinacional.

(D)

combinacional, sequencial e sequencial.

(E)

combinacional, combinacional e sequencial.

_________________________________________________________

(D)

1000BaseCX.

(E)

1000BaseSX.

79.
_________________________________________________________

75.

O protocolo WAP2 surgiu para ser a solução definitiva de
estabilidade e segurança para as redes sem fio. Utiliza o
AES (Advanced Encryptation Standart), junto com o TKIP
com chave de 256 bits, sendo compatível com a padrão

12

(A)

CPU temperature.

(B)

system temperature.

(A)

IEEE 802.11g

(C)

rotações de coolers.

(B)

IEEE 802.11i

(D)

índice de fragmentação do HD.

(C)

IEEE 802.11n

(E)

tensões da fonte de alimentação.

(D)

IEEE 802.11a

(E)

IEEE 802.11b

_________________________________________________________

_________________________________________________________

76.

NÃO se trata de um item monitorado pelo programa
Monitor de Hardware apropriado para uma placa-mãe
específica do computador:

Para montar uma rede sem fio usando um roteador de
banda larga NÃO será necessário o seguinte item:
(A)

Conexão Internet de banda larga.

(B)

Modem de banda larga ADSL.

(C)

Roteador de banda larga sem fio.

(D)

Placa de rede sem fio em cada computador da rede.

(E)

Path cord em cada computador da rede.

80.

Para instalar um programa nunca usado, um driver ou
uma placa nova no computador deve-se
(A)

antes da instalação, restaurar mais cedo o sistema.

(B)

antes da instalação, criar um ponto de restauração.

(C)

depois da instalação, restaurar imediatamente o
sistema.

(D)

depois da instalação, criar um ponto de restauração.

(E)

durante a instalação, ativar a restauração automática
do Windows.
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