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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
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 3 horas para responder a todas as questões e preencher a 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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1.
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa

O texto estabelece uma clara oposição entre dois tipos de
colonização nos trópicos: a colonização
(A)

realizada pelos portugueses, com base no trabalho
escravo, e a que foi levada a cabo por outros povos
europeus, em que o trabalho era realizado pelos
próprios colonos.

(B)

baseada na pura extração das riquezas, sem a fixação do explorador, e a que empreende a criação de
riquezas e o estabelecimento do colono na terra
conquistada.

(C)

em que o domínio europeu se dava pelo estabelecimento de feitorias, e aquela outra em que havia tãosomente a exploração da riqueza mineral da colônia.

(D)

ultrapassada das ilhas subtropicais do Atlântico, de
um lado, e a do Brasil pelos portugueses, de outro,
em que foi empregada uma técnica econômica e
uma política social inovadoras.

(E)

em que colonos castelhanos se dedicaram à verdadeira produção de valores, e aquela em que colonos portugueses trataram apenas de explorá-los
ou adquiri-los.

Atenção: As questões de números 1 a 5 baseiam-se no texto
seguinte.

Antes de vitoriosa a colonização portuguesa do Brasil,
não se compreendia outro tipo de domínio europeu nas regiões
tropicais que não fosse o da exploração comercial através de
feitorias ou da pura extração da riqueza mineral. Em nenhum
dos casos se considerara a sério o prolongamento da vida
europeia ou a adaptação dos seus valores materiais e morais a
meios e climas tão diversos; tão mórbidos e dissolventes.
O colonizador português do Brasil foi o primeiro, dentre
os colonizadores modernos, a deslocar a base da colonização
tropical da pura extração de riqueza mineral, vegetal ou animal
– o ouro, a prata, a madeira, o âmbar, o marfim – para a de

_________________________________________________________

2.

criação local de riqueza. Ainda que riqueza – a criada por eles

Com relação à pontuação empregada no texto, é
INCORRETO afirmar:

sob a pressão das circunstâncias americanas – à custa do tra-

(A)

O ponto e vírgula empregado imediatamente depois
do termo diversos (final do primeiro parágrafo)
poderia ser substituído por dois-pontos, sem prejuízo
para o sentido e a correção.

(B)

Em Ainda que riqueza – a criada por eles sob a pressão das circunstâncias americanas – à custa do trao
balho escravo (2 parágrafo), os travessões isolam
segmento explicativo ou especificativo do termo anterior.

(C)

Os travessões que isolam o segmento o ouro, a prao
ta, a madeira, o âmbar, o marfim (2 parágrafo) poderiam ser substituídos por parênteses, sem prejuízo
para o sentido e a correção.

(D)

As aspas empregadas no último parágrafo indicam
que o segmento por elas isolado é citação textual de
palavras tomadas por Gilberto Freyre a um outro autor.

(E)

Em No Brasil iniciaram os portugueses a colonizao
ção em larga escala dos trópicos (3 parágrafo), uma
vírgula poderia ser colocada imediatamente antes de
iniciaram, sem prejuízo para o sentido e a correção.

balho escravo: tocada, portanto, daquela perversão de instinto
econômico que cedo desviou o português da atividade de
produzir valores para a de explorá-los, transportá-los ou adquirilos.
Semelhante deslocamento, embora imperfeitamente realizado, importou numa nova fase e num novo tipo de colonização: a “colônia de plantação”, caracterizada pela base
agrícola e pela permanência do colono na terra, em vez do seu
fortuito contato com o meio e com a gente nativa. No Brasil
iniciaram os portugueses a colonização em larga escala dos
trópicos por uma técnica econômica e por uma política social
inteiramente novas: apenas esboçadas nas ilhas subtropicais do
Atlântico. [...]
A sociedade colonial no Brasil, principalmente em Pernambuco e no Recôncavo da Bahia, desenvolveu-se patriarcal e
aristocraticamente à sombra das grandes plantações de açúcar,

_________________________________________________________

3.

... as casas de Portugal enviaram ramos para o ultramar ...

não em grupos a esmo e instáveis; em casas-grandes de taipa

O verbo que também é empregado com a mesma
regência do grifado acima está em:

ou de pedra e cal, não em palhoças de aventureiros. Observa

(A)

Observa Oliveira Martins que a população colonial
no Brasil ...

(B)

... iniciaram os portugueses a colonização em larga
escala dos trópicos ...

(C)

... importou numa nova fase e num novo tipo de colonização ...

(D)

... perversão de instinto econômico que cedo desviou o português da atividade ...

(E)

O colonizador português do Brasil foi o primeiro,
dentre ...

Oliveira Martins que a população colonial no Brasil, “especialmente ao Norte, constituiu-se aristocraticamente, isto é, as
casas de Portugal enviaram ramos para o ultramar, e desde
todo o princípio a colônia apresentou um aspecto diverso das
turbulentas imigrações dos castelhanos na América Central e
ocidental”.
(Fragmento extraído de Gilberto Freyre. Casa grande & senzala. v.1. 14. ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1969, pp.22-3)
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4.

O segmento cujo sentido está corretamente expresso em
outras palavras é:

sobre as águas. Eu não acabava de crer que o riozinho manso

desenvolveu-se patriarcal e aristocraticamente =
prosperou de modo paternal e ilustre

converter naquele caudal furioso de águas sujas. No dia

tão mórbidos e dissolventes = excessivamente salubres e vagos

estava inundada, as águas haviam invadido a igreja ...

(A)

(B)

(C)

em grupos a esmo e instáveis = em agrupamentos
casuais e inconstantes

(D)

exploração comercial através de feitorias = crescimento das vendas por meio de prepostos

(E)

fortuito contato com o meio = relação frequente com
a natureza

onde eu me banhava sem medo todos os dias se pudesse

seguinte, soubemos que tínhamos saído a tempo. Caxangá

(Manuel Bandeira. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1993, v. único, p. 692)

6.

_________________________________________________________

5.

Identifica-se no texto
(A)

manifestação de apoio a decisões tomadas por
famílias em situação de risco.

(B)

depoimento pessoal, em que transparecem lembranças familiares.

(C)

desenvolvimento objetivo a respeito da ocorrência
de catástrofes.

(D)

discussão de ideias sobre acontecimentos naturais,
como a cheia de rios.

(E)

opinião, baseada em fatos, sobre como se defender
das forças da natureza.

Ainda que riqueza [...] à custa do trabalho escravo ...
A sociedade colonial no Brasil [...] desenvolveu-se [...] à
sombra das grandes plantações de açúcar ...
Do mesmo modo que nas frases acima, está correto o emprego da crase em:
(A)

combate à fome.

(B)

vendas à prazo.

(C)

escrito à lápis.

(D)

avião à jato.

(E)

defender à unhas e dentes.

_________________________________________________________

7.

Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as águas
tinham subido muito durante a noite, o banheiro tinha sido
levado.
O segmento grifado atribui ao contexto a noção de

_________________________________________________________

(A)

ressalva a partir da afirmativa feita anteriormente.

Atenção:

(B)

condição para a realização de uma ação anterior.

(C)

consequência das observações a respeito de um
fato natural.

(D)

proporcionalidade entre dois fatos mutuamente
relacionados.

(E)

causa determinante da hipótese apresentada antes
dele.

As questões de números 6 a 9 baseiam-se no texto
seguinte.

Meu avô Costa Ribeiro morava na Rua da União, bairro
da Boa Vista. Nos meses de verão, saíamos para um arrabalde
mais afastado do bulício da Cidade, quase sempre Monteiro ou
Caxangá. Para a delícia dos banhos de rio no Capiberibe. Em
Caxangá, no chamado Sertãozinho, a casa de meu avô era a
última à esquerda. Ali acabava a estrada e começava o mato,
com os seus sabiás, as suas cobras e os seus tatus. Atrás de
casa, na funda ribanceira, corria o rio, à cuja beira se especava
o banheiro de palha. Uma manhã, acordei ouvindo falar de
cheia. Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as águas

_________________________________________________________

8.

Nos meses de verão, saíamos para um arrabalde mais
afastado do bulício da Cidade, quase sempre Monteiro ou
Caxangá.
A frase em que ambos os verbos grifados estão
flexionados nos mesmos tempo e modo em que se
encontra o grifado acima é:

tinham subido muito durante a noite, o banheiro tinha sido
levado. Corri para a beira do rio. Fiquei siderado diante da
violência fluvial barrenta. Puseram-me de guarda ao monstro,

(A)

Atrás de casa, na funda ribanceira, corria o rio, à
cuja beira se especava o banheiro de palha.

(B)

Talvez tivéssemos que voltar para o Recife, as
águas tinham subido muito durante a noite ...

(C)

Enquanto esperávamos o trem na Estação de
Caxangá, fomos dar uma espiada ao rio à entrada
da ponte.

(D)

... que o riozinho manso onde eu me banhava sem
medo todos os dias se pudesse converter naquele
caudal furioso de águas sujas.

(E)

No dia seguinte, soubemos que tínhamos saído a
tempo.

marcando com toquinhos de pau o progresso das águas no
quintal. Estas subiam incessantemente e em pouco já
ameaçavam a casa. Às primeiras horas da tarde, abandonamos
o Sertãozinho. Enquanto esperávamos o trem na Estação de
Caxangá, fomos dar uma espiada ao rio à entrada da ponte. Foi
aí que vi passar o boi morto. Foi aí que vi uns caboclos em
jangadas amarradas aos pegões da ponte lutarem contra a
força da corrente, procurando salvar o que passava boiando
TREPE-Conhecimentos Basicos4
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9.

O par grifado que constitui exemplo de parônimos está
em:
(A)

11.

I. Essas qualidades contraditórias fazem seu gênio ...

No espaço de uma noite, o rio havia transbordado e
inundado o quintal da casa.
Pela manhã, foi possível constatar a força destrutiva
das águas.
O rio se convertera em um caudaloso fluxo de águas
sujas.
O menino se assustou com a violência barrenta das
águas.
Famílias eminentes podiam ir para o campo, fugindo
do bulício da cidade.
Eram iminentes os riscos causados pela inundação
das águas barrentas do rio.
Era urgente a necessidade de obras para a
contenção do rio.
Havia heroísmo na concentração dos homens que
lutavam contra a corrente.
No pomar atrás da casa havia frutas, entre elas,
mangas e cajus.
Em mangas de camisa, homens tentavam salvar o
que as águas levavam.

(B)

(C)

(D)

(E)

Substituindo-se o segmento grifado acima por Esse
conjunto de qualidades contraditórias, o verbo
fazer pode ser mantido no plural sem prejuízo para
a concordância verbal.

II. ... Delacroix, o criador de antíteses coloridas tão
sonoras quanto as da poesia de Victor Hugo.
Respeitando-se a concordância verbal e, em linhas
gerais, o sentido, o segmento grifado acima pode
ser assim reescrito: quanto as que costumam
haver na poesia de Victor Hugo.

III. Cézanne admira a maestria plástica de Rubens ...
Mantém-se o respeito à concordância verbal e, em
linhas gerais, ao sentido caso a frase acima seja
assim reescrita: Cézanne admira as obras em que
se revela a maestria plástica de Rubens.
Está correto SOMENTE o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

Atenção:

As questões de números 10 e 11 baseiam-se no
texto seguinte.

Cézanne é um barroco retardado no século XIX, pelo
temperamento arrebatado de meridional e o romantismo
incurável de sua natureza tímida; mas é também um artesão,

Leia atentamente as afirmações a seguir.

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

_________________________________________________________

12.

um geômetra, um construtor clássico. Essas qualidades

As qualidades exigidas na redação de um documento
oficial estão presentes em:

contraditórias fazem seu gênio, e já em si mesmas, ou por

(A)

Considerando que houveram contratempos na realização dos eventos que estavam programados para
este final de semana, esperamos que V. Exa. e seus
auxiliares tomem as medidas importantes para
resolver esse impasse.

(B)

O relatório que acabou de ser encaminhado para
V.Exa., demos conta do andamento das providências que cabia tomar, sendo possível dentro dos
prazos agendados, a realização de todo o programa
desta Secretaria.

(C)

Nós, na qualidade de representante desta comunidade que vos dirige a solicitação de providenciar a
licença necessária para a limpeza da praça deste
bairro, conforme abaixo assinado pelos moradores,
é o que pedimos a V.Exa., com urgência.

(D)

Encaminhamos a V. Exa. o relatório das atividades
programadas por esta Secretaria, previstas para o
próximo trimestre, para que sejam tomadas as medidas relativas à liberação dos recursos necessários a
esses empreendimentos.

(E)

Como V. Exa. já deve ter ficado sabendo, tivemos
alguns contratempos durante os eventos programados para este fim de semana e, por isso mesmo,
estamos enviando a V. Exa. as informações mais
exatas possíveis a respeito desses acontecimentos,
para que tomeis as providências cabíveis.

outra, nas suas combinações esdrúxulas, constituem o grande
traço da alma moderna − com a ambivalência de suas
tendências, o seu querer e o seu sentir antitéticos, o seu
dilaceramento interior.
Realista que se inicia sob o signo de Daumier e de
Courbet, nem por isso deixa de cultuar Delacroix, o criador de
antíteses coloridas tão sonoras quanto as da poesia de Victor
Hugo. Cézanne admira a maestria plástica de Rubens, e é um
eterno fascinado pela doçura, a elegância, a poesia do
classicismo romano de Poussin. Nessas admirações, nesses
mestres divergentes, já encontramos a chave do enigma
cézanneano.
(Fragmento adaptado de Mário Pedrosa, Modernidade lá e
cá: textos escolhidos 4. São Paulo, Edusp, 2000, p.117)

10.

... nem por isso deixa de cultuar Delacroix ...
Cézanne admira a maestria plástica de Rubens ...

.

... já encontramos a chave do enigma cézanneano.
A substituição dos elementos grifados nas frases acima
pelos pronomes correspondentes, com os necessários
ajustes, terá como resultado, respectivamente:

4

(A)

nem por isso deixa de cultuar-lhe / Cézanne a
admira / já a encontramos.

(B)

nem por isso deixa de cultuá-lo / Cézanne lhe
admira / já lhe encontramos.

(C)

nem por isso deixa de lhe cultuar / Cézanne a
admira / já encontramos-na.

(D)

nem por isso deixa de a cultuar / Cézanne lhe
admira / já lhe encontramos.

(E)

nem por isso deixa de cultuá-lo / Cézanne a admira /
já a encontramos.

_________________________________________________________

Noções de Informática
13.

O Internet Explorer 8 permite que páginas desenvolvidas
para navegadores antigos possam ser exibidos corretamente por meio de uma opção na barra de endereços.
Essa funcionalidade refere-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

à possibilidade de execução de scripts.
ao modo de exibição de compatibilidade.
à capacidade de manipulação de objetos DOM.
ao gerenciamento de provedores de pesquisa.
ao bloqueador de pop-ups.
TREPE-Conhecimentos Basicos4
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14.

17.

Analise:

I. Umas das maneiras de proteção das informações
no computador se dá pela utilização de um firewall,
que bloqueia ou libera acesso ao computador por
meio de uma rede ou internet dependendo de sua
configuração.

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

II. Os vírus de correio eletrônico são anexados às
mensagens enviadas e recebidas. O firewall de
filtros de pacotes pode verificar o conteúdo de tais
mensagens e, portanto, proteger o computador
contra ataques deste tipo.

Para realizar a tarefa, o arquivista tomará como base um
instrumento denominado:

_________________________________________________________

18.

III. Phishing é uma técnica de ataque que induz o
usuário a fornecer informações pessoais ou financeiras. Umas das formas comuns para esse tipo de
ataque é o recebimento de mensagens de correio
eletrônico de fontes aparentemente confiáveis, mas
que, na verdade, dirige o usuário para páginas de
internet fraudulentas, como por exemplo falsas
páginas de banco.

O processo de avaliação, a ser realizado pelo arquivista,
deverá considerar a função pela qual cada documento foi
criado, identificando os valores a ele atribuídos, segundo o
seu potencial de uso. Terão guarda permanente aqueles
documentos que tiverem um valor
(A)

terciário, quando as suas informações são consideradas importantes para prova, informação ou pesquisa.

(B)

primário, a eles atribuído levando-se em conta a sua
utilidade para propósitos administrativos, legais e
fiscais.

(C)

intrínseco, que possuem em razão de seu conteúdo,
das circunstâncias de sua produção e de suas
assinaturas ou selos.

(D)

secundário, tendo em vista o seu interesse para fins
diferentes daqueles para os quais foram originalmente criados.

(E)

administrativo, no caso em que são reconhecidos
como garantia e fundamento de atos, fatos e acontecimentos.

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

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

_________________________________________________________

15.

No Windows XP Professional é possível efetuar o compartilhamento simples de arquivos com outros usuários em
seu computador e também com usuários em uma rede
local. Este recurso pode ser ativado ou desativado em
uma tela acessível pela pasta Meu Computador, ao
selecionar a opção no menu:
(A)

Editar e Compartilhamento de Arquivos

(B)

Arquivos e Mapear unidade de rede

(C)

Ferramentas e Opções de Pasta

(D)

Exibir e Opções de Arquivos

(E)

Ajuda e Opções do Sistema

tabela de temporalidade.
princípio da pertinência.
política de arquivamento.
inventário documental.
plano de armazenamento.

_________________________________________________________

Atenção:

Considere o esquema abaixo para responder às
questões de números 19 e 20.

Documentos
de 1a idade

Documentos
de 2a idade

Documentos
de 3a idade

_________________________________________________________
16.

A maioria dos computadores possui adaptadores para
utilização de redes sem fio (wireless), sendo eles internos
ou com a instalação de algum hardware como dispositivos
USB. No Windows XP, a existência ou não de adaptadores de rede sem fio pode ser comprovada pela informação encontrada no
(A)

Painel de Controle, pela opção de Opções de
acessibilidade.

(B)

menu Iniciar, pela opção de Dispositivos de Rede e
Controle de Acesso.

(C)

menu Acessórios, pela opção de Conexão de Área
de Trabalho Remota.

(D)

menu Iniciar, pela opção de Definir acesso e
padrões do programa.

(E)

Painel de Controle, pela opção de Conexões de
Rede ou de Conexões de Rede e de Internet.

19.

O elemento em branco corresponde
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

aos documentos inalienáveis e imprescritíveis.
à fase de produção de documentos.
às atividades de gestão de documentos.
aos documentos frequentemente consultados.
aos documentos de acesso franqueado.

_________________________________________________________

20.

Os documentos de terceira idade
(A)

detêm interesse administrativo apenas por determinado período.

(B)

apresentam repetição da informação e qualidade
técnica inferior.

Considere a situação abaixo para responder às
questões de números 17 e 18.

(C)

têm interesse transitório, pois não possuem valor
administrativo e jurídico.

Um arquivista foi encarregado de avaliar os documentos
de um arquivo para determinar o seu destino final. A sua
tarefa consistirá da separação dos documentos de valor
permanente daqueles passíveis de eliminação.

(D)

encontram-se no seu período final de vigência e
serão avaliados.

(E)

são relativos à origem, aos direitos e aos objetivos
da instituição.

_________________________________________________________

Noções de Arquivologia
Atenção:

TREPE-Conhecimentos Basicos4

5

Caderno de Prova ’H08’, Tipo 001
25.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Noções de Direito Constitucional
21.

No tocante aos Direitos e Garantias Fundamentais, ao
autor
(A)

compete o exercício solidário do direito de utilização
de sua obra com a sociedade face o interesse público que se sobrepõe ao privado, independentemente de prazo.

(B)

compete o exercício solidário do direito de publicação de sua obra com a sociedade face o interesse
público, independentemente de prazo.

(C)

pertence o direito exclusivo de publicação de sua
obra, intransmissível aos herdeiros.

(D)

pertence o direito exclusivo de utilização de sua
obra, intransmissível aos herdeiros.

(E)

pertence o direito exclusivo de reprodução de sua
obra, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a
lei fixar.

No caso de pedido de autorização para a decretação de
estado de sítio, a convocação extraordinária do Congresso
Nacional far-se-á pelo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ministro das Forças Armadas.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Presidente do Senado Federal.
Ministro Chefe da Casa Civil.
Ministro da Justiça.

_________________________________________________________

26.

O Ministro do Planejamento participa como membro nato
do Conselho
(A)

dos Municípios, que se reune trimestralmente no
Congresso Nacional.

(B)

da República.

(C)

Nacional de Justiça.

(D)

dos Estados, que se reune bimestralmente no Congresso Nacional.

(E)

de Defesa Nacional.

__________________________________________________________________________________________________________________

22.

Os terrenos de marinha, os potenciais de energia hidráulica e os recursos minerais são de propriedade

27.

Aos Juízes é vedado o exercício da advocacia no

(A)

da União, apenas.

(A)

(B)

respectivamente dos Estados, da União e dos
Estados.

Tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três
anos do afastamento do cargo por exoneração.

(B)

Juízo do qual se afastou, antes de decorridos cinco
anos do afastamento do cargo por exoneração.

(C)

Tribunal do qual se afastou, antes de decorridos dez
anos do afastamento do cargo por exoneração.

(D)

Juízo do qual se afastou, antes de decorridos cinco
anos do afastamento do cargo por aposentadoria.

(E)

Tribunal do qual se afastou, antes de decorridos quatro anos do afastamento do cargo por aposentadoria.

(C)

dos Estados, apenas.

(D)

respectivamente da União, dos Estados e dos Municípios.

(E)

dos Municípios, apenas.

_________________________________________________________

23.

Sobre o Distrito Federal,
(A)

poderá ser dividido em dois Municípios, caso sua população ultrapasse mais de dez milhões de habitantes.

(B)

é regido por decreto legislativo.

(C)

poderá ser convertido em Estado, se a Capital do país
retornar ao Rio de Janeiro em caso de guerra, conforme expressamente previsto na Constituição Federal.

(D)

é vedada sua divisão em Município.

(E)

será convertido em Estado se sua população ultrapassar trinta milhões de habitantes, conforme expressamente previsto na Constituição Federal.

_________________________________________________________

28.

O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de
sete membros, escolhidos mediante eleição, pelo voto secreto, de
(A)

um juiz, dentre os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça, de quatro Ministros do Supremo Tribunal de
Justiça e de dois juízes, dentre os membros da
Câmara dos Deputados, escolhidos pelo Congresso
Nacional.

(B)

três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, de três juízes, dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça e, por nomeação do Presidente da República, de um juiz, dentre dez advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral,
indicados pelo Superior Tribunal de Justiça.

(C)

dois juízes, dentre os Ministros do Superior Tribunal
de Justiça, de quatro juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal de Justiça e, por nomeação do Presidente da República, de um juiz dentre três advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral,
indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil.

(D)

quatro juízes, dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, de um juiz, dentre os Ministros do
Supremo Tribunal de Justiça e de dois juízes, dentre
os membros do Senado Federal, escolhidos pelo
Congresso Nacional.

(E)

três juízes, dentre os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, de dois juízes, dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça e, por nomeação do Presidente da República, de dois juízes, dentre seis
advogados de notável saber jurídico e idoneidade
moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________

24.

6

Tibério, servidor público estável, foi demitido, cujo cargo
de diretor foi ocupado por Pilatos, também servidor público
estável, que ocupava cargo de auxiliar na mesma repartição pública. A demissão de Tibério foi invalidada por
sentença judicial e, conforme previsto na Constituição Federal, por consequência será
(A)

reintegrado ao cargo de diretor e Pilatos será reconduzido ao seu cargo de origem que se encontra
vago, sem direito à indenização.

(B)

diretamente conduzido ao cargo de origem de Pilatos, que se encontra vago.

(C)

posto em disponibilidade porque seu cargo está ocupado por Pilatos e não pode ser rebaixado de função.

(D)

promovido de cargo à titulo de compensação por ter
sido demitido.

(E)

avaliado previamente por psicólogo, que emitirá laudo sobre os efeitos da demissão e se tem condições
ou não de voltar ao trabalho público.
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29.

São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as

33.

A arguição de inelegibilidade de candidato a Senador, Deputado Federal e Vereador será feita perante

(A)

denegatórias de habeas data.

(A)

os Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais Regionais Eleitorais e Juízes Eleitorais, respectivamente.

(B)

denegatórias de mandado de injunção.

(B)

(C)

denegatórias de mandado de segurança.

o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, respectivamente.

(D)

que reformem decisão do Tribunal Regional Eleitoral
em ação de cassação de mandato.

(C)

os Tribunais Regionais Eleitorais, o Tribunal Superior Eleitoral e os Juízes Eleitorais, respectivamente.

(E)

que mantêm decisão do Tribunal Regional Eleitoral
em ação de cassação de mandato.

(D)

o Tribunal Superior Eleitoral, os Tribunais Regionais
Eleitorais e os Juízes Eleitorais, respectivamente.

(E) os Tribunais Regionais Eleitorais.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
30.

O Ministério Público da União tem por chefe o
(A)

Procurador-Geral da República, cuja destituição é de
iniciativa do Presidente da República.

(B)

Advogado-Geral da União, nomeado pela Câmara
dos Deputados.

34.

(A)

pode ser cancelada por iniciativa do partido político.

(B)

é requisito para concorrer a cargo eletivo, sendo
permitida candidatura avulsa.

(C)

Procurador-Geral da República, nomeado pelo Senado Federal.

pode ter seu prazo legal ampliado pelo estatuto do
partido político.

(D)

pode ter seu prazo alterado pelo estatuto do partido
político no ano da eleição.

(D)

Ministro da Justiça, nomeado pelo Presidente da República.

(E)

exige que o eleitor esteja em pleno gozo de seus
direitos políticos.

(E)

Ministro da Justiça, cuja destituição é de iniciativa do
Senado Federal.

(C)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Noções de Direito Eleitoral
31.

A filiação partidária NÃO

As Juntas Eleitorais

35.

Em eleição para Governador de Estado, disputada por
quatro candidatos, nenhum candidato alcançou maioria
absoluta de votos, não computados os em branco e nulos,
no primeiro turno. Foi convocada nova eleição entre o
primeiro e o segundo colocados. Ocorre que, antes da
realização do segundo turno, o primeiro colocado faleceu
e o segundo desistiu. Nesse caso,

(A)

deverão resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e
da apuração.

(A)

o segundo turno será disputado entre os candidatos
a Vice-Governador do primeiro e do segundo colocados.

(B)

terão composição permanente, através de designação anual por parte do Tribunal Regional Eleitoral.

(B)

serão convocadas novas eleições, com reabertura
de prazo para registro de candidatos.

(C)

poderão ter a sua composição impugnada somente
pelo Ministério Público Eleitoral.

(C)

o segundo turno será disputado entre os dois candidatos remanescentes.

(D)

deverão, preferencialmente, ter em sua composição
pessoas que pertencerem ao serviço eleitoral.

(D)

será considerado eleito o de maior votação dentre os
remanescentes.

(E)
(E)

serão compostas por dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade, um dos quais será o seu presidente.

o segundo turno será disputado entre o candidato a
Vice-Governador do primeiro colocado e o de maior
votação dentre os dois remanescentes.

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 36. Nero foi expulso de seu partido político, após o deferi-

32.

No que concerne à transferência de eleitor, é correto
afirmar que:
(A)

do despacho que deferir o requerimento de transferência só cabe recurso do Ministério Público Eleitoral, no prazo de três dias.

(B)

só será admitida após o transcurso de, pelo menos,
dois anos do alistamento ou da última transferência.

(C)

o despacho que indeferir o requerimento de transferência é irrecorrível.

(D)

exige residência mínima de três meses no novo domicílio, declarada, sob as penas da lei, pelo próprio
eleitor.

(E)

a prova de quitação com a Justiça Eleitoral não é
requisito para requerimento de transferência.

TREPE-Téc.Jud-Administrativa-H08

mento do registro de sua candidatura a Deputado Federal,
em processo no qual foram observadas as normas estatutárias e lhe foi assegurada ampla defesa. Nesse caso,
após solicitação do partido, a Justiça Eleitoral
(A)

decretará o cancelamento do registro do candidato.

(B)

não poderá decretar o cancelamento do registro do
candidato, que poderá concorrer como candidato
avulso.

(C)

só decretará o cancelamento do registro do candidato se o processo de expulsão tiver sido iniciado
antes do pedido de registro.

(D)

só decretará o cancelamento do registro do candidato se o processo de expulsão tiver sido iniciado
antes do deferimento do pedido de registro.

(E)

só decretará o cancelamento do registro do candidato se o nome e o número deste ainda não estiverem constando da urna eletrônica.
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37.

A respeito da arrecadação e da aplicação de recursos nas
campanhas eleitorais, considere:

40.

NÃO constitui crime eleitoral:
(A)

fornecer qualquer candidato transporte aos eleitores
da zona urbana no dia da eleição.

(B)

fornecer o particular refeições a eleitores da zona
rural no dia da eleição.

(C)

desatender à requisição de veículos e embarcações
particulares pela Justiça Eleitoral, para o transporte
gratuito de eleitores em zonas rurais, em dias de
eleição, nos casos previstos em lei.

(D)

fornecer qualquer pessoa refeições aos eleitores da
zona urbana no dia da eleição.

(E)

deixar o eleitor de votar e não se justificar perante o
Juiz Eleitoral até sessenta dias após a realização da
eleição.

I. Na eleição presidencial é obrigatória a criação de
comitê nacional.

II. A abertura de conta bancária específica para
registrar todo o movimento financeiro da campanha
só é necessária para os candidatos às eleições
proporcionais.

III. Os candidatos não estão obrigados à inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
Está correto o que consta SOMENTE em
(A)

I e III.

(B)

I e II.

(C)

I.

(D)

II e III.

(E)

III.

_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo
41.

_________________________________________________________

38.

I. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento

Ao postulante à candidatura a cargo eletivo é permitida a
realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de
propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu
nome, através, dentre outras formas,
(A)

efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do
Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da
classe “A” respectiva, após aprovação em concurso
público, de provas ou de provas e títulos.

da televisão, em inserções de até sessenta segundos, a critério do candidato.

II. São requisitos de escolaridade para ingresso nos
cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário,
curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o
caso.

(B)

do rádio, em inserções de até sessenta segundos, a
critério do candidato.

(C)

de outdoor, em locais sorteados pela Justiça Eleitoral.

III. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão

(D)

de cartazes e bandeira no local em que será realizada a convenção partidária.

incluir, como etapa do concurso público, programa
de formação, de caráter eliminatório, classificatório
ou eliminatório e classificatório.

(E)

do rádio ou da televisão, em programas semanais de
quinze minutos, com tempo dividido entre os candidatos.

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

_________________________________________________________

39.

No que concerne a condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, é correto afirmar:
(A)

Nos três meses que antecedem o pleito, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de
shows artísticos pagos com recursos públicos.

(B)

Nos três meses que antecedem o pleito, qualquer
candidato poderá comparecer à inauguração de
obras públicas.

(C)

No ano em que se realizar eleição, os programas sociais poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato, desde que autorizados por lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior.

(D)

(E)
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o

Considere as seguintes assertivas sobre a Lei n 11.416/2006,
que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder
Judiciário da União:

As despesas de transporte do Presidente da República e de sua comitiva em campanha eleitoral serão
pagas pelos cofres públicos.
Nos três meses que antecedem o pleito é vedada
aos agentes públicos, servidores ou não, a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais
civis e de agentes penitenciários.

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

_________________________________________________________

42.

Sobre a competência no processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, de acordo com a
o
Lei n 9.784/1999, é INCORRETO afirmar:
(A)

O ato de delegação e sua revogação deverão ser
publicados no meio oficial.

(B)

A decisão de recursos administrativos não poderá
ser objeto de delegação de competência.

(C)

É vedada, em qualquer hipótese, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

(D)

O ato de delegação é revogável a qualquer tempo
pela autoridade delegante.

(E)

Inexistindo competência legal específica, o processo
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.
TREPE-Téc.Jud-Administrativa-H08

Caderno de Prova ’H08’, Tipo 001
43.

Analise as seguintes assertivas sobre os afastamentos
dos Servidores Públicos da União, nos termos da Lei
o
n 8.112/1990:

46.

Analise o seguinte atributo do ato administrativo:
O atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como aptas a
produzir determinados resultados. Para cada finalidade
que a Administração pretende alcançar existe um ato
definido em lei.

I. O servidor público investido em mandato federal ou
estadual ficará afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração.

(Maria Sylvia Zanello Di Pietro, Direito Administrativo)

II. O servidor público investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá
as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.

Trata-se da

III. O servidor investido em mandato eletivo não poderá ser removido de ofício para localidade diversa
daquela onde exerce o mandato.
Está correto o que consta APENAS em
(A)

I e II.

(B)

III.

(C)

II.

(D)

I e III.

(E)

II e III.

Presunção de Legitimidade.

(B)

Tipicidade.

(C)

Imperatividade.

(D)

Autoexecutoriedade.

(E)

Presunção de Veracidade.

_________________________________________________________

47.

_________________________________________________________

44.

(A)

Um dos princípios da Administração Pública exige que a
atividade administrativa seja exercida com presteza,
perfeição e rendimento funcional. A função administrativa
já não se contenta em ser desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço
público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e de seus membros.

o

Nos termos da Lei n 8.112/1990, o servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração,
inclusive para servir em organismo oficial internacional do
qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere,
ainda que contribua para regime de previdência social no
exterior, terá
(A)

interrompido o seu vínculo com o regime do Plano
de Seguridade Social do Servidor Público enquanto
durar o afastamento ou a licença, assistindo-lhes,
neste período, os benefícios do mencionado regime
de previdência.

(B)

mantido normalmente seu vínculo com o regime do
Plano de Seguridade Social do Servidor Público
enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes
assistindo, porém, neste período, os benefícios do
mencionado regime de previdência.

(C)

suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de
Seguridade Social do Servidor Público enquanto
durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado
regime de previdência.

(D)

mantido normalmente seu vínculo com o regime do
Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, assistindolhes, neste período, os benefícios do mencionado
regime de previdência.

(E)

interrompido, com efeitos retroativos, seu vínculo
com o regime do Plano de Seguridade Social do
Servidor Público, não lhes assistindo, porém, neste
período, os benefícios do mencionado regime de
previdência.

(Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro)

O conceito refere-se ao princípio da
(A)

impessoalidade.

(B)

eficiência.

(C)

legalidade.

(D)

moralidade.

(E)

publicidade.

_________________________________________________________

45.

José, preso provisório, atualmente detido em uma Cadeia
Pública na cidade de Recife mata a golpes de arma branca um de seus oito companheiros de cela. Neste caso, o
Estado de Pernambuco, em ação civil indenizatória movida pela viúva do falecido detento,
(A)

será responsabilizado com fundamento na responsabilidade subjetiva do Estado.

(B)

será responsabilizado apenas se houver comprovação da omissão dolosa dos agentes carcerários.

(C)

não será responsabilizado, uma vez que o dano foi
causado por pessoa física que não faz parte dos
quadros funcionais do Estado.

(D)

(E)

_________________________________________________________

48.

o

Segundo a Lei n 8.429/1992, estando a inicial em devida
forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do
requerido, para oferecer manifestação por escrito dentro
do prazo de
(A)

10 dias.

não será responsabilizado, na medida em que inexiste prova do nexo de causalidade entre a ação
estatal e o evento danoso.

(B)

20 dias.

(C)

30 dias.

será responsabilizado, independentemente da comprovação de sua culpa, com base na responsabilidade objetiva do Estado.

(D)

15 dias.

(E)

5 dias.

TREPE-Téc.Jud-Administrativa-H08
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49.

A Prefeitura Municipal de Recife pretende contratar uma
empresa para realização de uma obra de engenharia
na cidade. O valor do contrato está estabelecido em
R$ 10.000,00. Neste caso,

53.

(A)

a Prefeitura Municipal deverá promover a licitação
na modalidade tomada de preços.

(A)

a quantidade e qualidade dos serviços prestados ao
cidadão.

(B)

está dispensada a realização de licitação, tendo em
vista o valor da obra estabelecido.

(B)

o impacto gerado pelos serviços prestados ao cidadão.

(C)

a licitação é inexigível, tendo em vista o valor da
obra estabelecido.

(C)

a Prefeitura Municipal deverá promover a licitação
na modalidade convite.

a relação entre os serviços gerados com os insumos
utilizados ou aplicados.

(D)

a conformidade transversal a critérios e padrões de
qualidade para a realização dos processos.

(E)

a realização dos projetos com recursos acima dos
padrões estabelecidos.

(D)
(E)

a Prefeitura Municipal deverá promover a licitação
na modalidade leilão.

_________________________________________________________

50.

O Plano Estratégico da empresa INTERLIGA S/C tem
como meta, na perspectiva dos processos internos, buscar
excelência na gestão de custos por meio da melhor eficiência operacional, que é

No que concerne à comunicação dos atos do processo
administrativo na Administração Pública Federal é correto
afirmar:
(A)

É vedada, em qualquer caso, a intimação por meio
de publicação oficial de decisão em processo
administrativo.

(B)

O desatendimento da intimação gera a renúncia a
direito pelo administrado.

(C)

A intimação observará a antecedência mínima de
cinco dias úteis quanto à data de comparecimento.

(D)

O desatendimento da intimação importa o reconhecimento da verdade dos fatos.

(E)

As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

_________________________________________________________

54.

O Mapa Estratégico da empresa INTERLIGA S/C está delineado, pela metodologia Balanced Scorecard nas perspectivas da sociedade, dos processos internos, das pessoas e da infraestrutura. As perspectivas dos processos
internos e de pessoas tratam da eficiência operacional,
atuação institucional e saúde e bem-estar dos seus empregados, os quais são variáveis
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

não controláveis e do ambiente externo.
não controláveis e do ambiente interno.
controláveis e do ambiente externo.
controláveis e do ambiente interno.
transversais e não controláveis do ambiente externo.

_________________________________________________________

55.

_________________________________________________________

O instrumento de monitoramento e avaliação aplicado
para medir o grau de cumprimento de um objetivo e/ou
meta estratégica é o Indicador

Noções de Administração
51.

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

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco tem como
MISSÃO "garantir a legitimidade do processo eleitoral e o
livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de
fortalecer a democracia", que
(A)

aponta a distância entre a situação atual e a desejada.

(B)

indica o rumo, sinaliza o que a organização deseja
ser e projeta expectativas para determinado horizonte de tempo.

(C)

consiste na declaração da razão de ser da instituição, explicitando o que faz e para que faz.

(D)

representa um referencial abstrato da natureza moral da conduta humana.

(E)

são conceitos fundamentados em valores que, expressos na forma de afirmações, norteiam as políticas e as ações da instituição.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

52.

Declaradas a Missão, Visão e Valores da instituição, as
prioridades e resultados quantitativos e qualitativos que se
propõe a alcançar num prazo determinado são os
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Diagnósticos Estratégicos.
Objetivos Estratégicos.
Fatores Críticos de Sucesso.
Princípios Estratégicos.
Objetivos Institucionais.

de Diretriz Operacional.
de Desempenho.
do Ciclo PDCA.
da Matriz RACI.
de Rastreabilidade.

Instruções: Para responder às questões de números 56 a 60,
considere os conceitos de gerência de projetos
baseada no modelo PMBOK.
56.

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades
do projeto, a fim de atender aos seus requisitos, abrangendo cinco grupos de processos, que são, respectivamente,
(A)

iniciação, planejamento, escopo, custos e encerramento.

(B)

integração, escopo, recursos, comunicações e encerramento.

(C)

planejamento, organização, monitoramento/controle,
coordenação e direção.

(D)

iniciação, planejamento, execução, monitoramento/controle e encerramento.

(E)

integração, escopo, execução, monitoramento e encerramento.
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57.

A empresa PARTICIPAÇÃO S/A tem o objetivo estratégico
de “desenvolver conhecimentos, motivar e comprometer
seu funcionários com a execução da estratégia” e, para
tanto, como estratégia de gerenciamento de projetos,
agrupou um conjunto de projetos e programas relacionados aos recursos humanos (clima organizacional, capacitação, competências), a fim de atingir os objetivos estratégicos do negócio. Essa técnica de agrupamento de
projetos refere-se ao Gerenciamento de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Riscos.
Escopo.
Recursos.
Monitoramento.
Portfólios.

_________________________________________________________

58.

Quando as fases de um projeto são sequenciais,

I. o encerramento de uma fase termina com alguma
forma de transferência ou entrega do produto do
trabalho produzido como entrega da fase.

II. crescem as incertezas quanto à qualidade das
entregas.

III. o final da fase representa um ponto natural de
reavaliação dos esforços em andamento e de modificação ou término do projeto.

IV. uma fase poderá iniciar de maneira sobreposta com
a fase anterior.
É correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

59.

O processo de revisão de todas as solicitações de mudança, aprovação de mudanças e gerenciamento de mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais,
documentos de projeto e plano de gerenciamento do projeto são atividades vinculadas à área de conhecimento em
gerenciamento de projeto denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Riscos.
Escopo.
Tempo.
Integração.
Aquisições.

_________________________________________________________

60.

Estrutura Analítica de Projeto (EAP) é o processo de
(A)

desenvolvimento de uma descrição detalhada do
projeto e do produto.

(B)

subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em
componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

(C)

definição e documentação das necessidades das
partes interessadas para alcançar os objetivos do
projeto.

(D)

formalização da aceitação das entregas terminadas
do projeto.

(E)

monitoramento do progresso do escopo do projeto e
escopo do produto e gerenciamento das mudanças
feitas na linha de base do escopo.
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