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Não serão aceitas reclamações posteriores.
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VOCÊ DEVE:
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C D E
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-

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.
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1.
CONHECIMENTOS BÁSICOS

De acordo com o texto,
(A)

a arte brasileira não produziu expoentes de vulto
como Shakespeare ou Mozart, tendo sua maior
expressão em eventos populares, como o carnaval e
o futebol.

(B)

a literatura brasileira é realmente bastante pobre,
pois é expressão de um meio limitado, com linguagem pouco expressiva, inadequada a grandes
obras de arte.

(C)

as novelas e as crônicas são os gêneros mais cultivados pelos autores brasileiros, por seu forte apelo
popular, além da simplicidade de temas e de linguagem.

(D)

a produção artística brasileira, embora possa ser
considerada de menor expressão, apresenta grandes vultos em suas diversas e variadas manifestações.

(E)

as manifestações artísticas nacionais são mais
aceitas por critérios europeus do que por valores típicos brasileiros, o que as empobrece sobremaneira.

Atenção: As questões de números 1 a 9 baseiam-se no texto
apresentado abaixo.
Brasileiro se realiza em arte menor. Com raras exceções
aqui e ali na literatura, no teatro ou na música erudita, pouco
temos a oferecer ao resto do mundo em matéria de grandes
manifestações artísticas. Em compensação, a caricatura ou a
canção popular, por exemplo, têm sido superlativas aqui, alcançando uma densidade raramente obtida por nossos melhores
artistas plásticos ou compositores sinfônicos. Outras artes, ditas
“menores”, desempenham um papel fundamental na cultura
brasileira. É o caso da crônica e da telenovela. Gêneros inequivocamente menores e que, no entanto, alcançam níveis de superação artística nem sempre observada em seus congêneres
de outros quadrantes do planeta.
Mas são menores diante do quê? É óbvio que o critério
de valoração continua sendo a norma européia: a epopéia, o
romance, a sinfonia, as “belas artes” em geral. O movimento é
dialético e não pressupõe maniqueísmo. Pois se aqui não se
geraram obras como as de Cervantes, Wagner ou Picasso, “lá”
também – onde quer que seja esse lugar – nunca floresceu uma
canção popular como a nossa que, sem favor, pode compor um
elenco com o que de melhor já foi feito em matéria de poesia e
de melodia no Brasil.
Machado de Assis, como de costume, intuiu admiravelmente tudo. No conto “Um homem célebre”, ele nos mostra
Pestana, compositor que deseja tornar-se um Mozart mas,
desafortunadamente, consegue apenas criar polcas e maxixes
de imenso apelo popular. Morre consagrado – mas como autor
pop. Aliás, não foi à toa que Caetano Veloso colocou uma frase
desse conto na contracapa de Circuladô (1991). Um de nossos
grandes artistas “menores” por excelência, Caetano sempre
soube refletir a partir das limitações de seu meio, conseguindo
às vezes transcendê-lo em verso e prosa. [...]
O curioso é que o conceito de arte acabou se alastrando
para outros campos (e gramados) da sociedade brasileira. É o
caso da consagração do futebol como esporte nacional, a partir
da década de 30, quando o bate-bola foi adotado pela imprensa
carioca, recebendo status de futebol-arte.
Ainda no terreno das manifestações populares, o ibope
de alguns carnavalescos é bastante sintomático: eles são os
encenadores da mais vista de todas as nossas óperas, o
Carnaval. Quem acompanha a cobertura do evento costuma
ouvir o testemunho deliciado de estrangeiros a respeito das
imensas “qualidades artísticas” dos desfiles nacionais...
Seguindo a fórmula clássica de Antonio Candido em
Formação da literatura brasileira (“Comparada às grandes, a
nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, e não outra, que nos
exprime.”), pode-se arriscar que muito da produção artística
brasileira é tímida se comparada com o que é feito em outras
paragens. Não temos Shakespeare nem Mozart? Mas temos
Nelson Rodrigues, Tom Jobim, Nássara, Cartola – produtores
de “miudezas” da mais alta estatura. Afinal são eles, e não
outros, que expressam o que somos.
(Adaptado de Leandro Sarmatz. Superinteressante, novembro de
2000, p.106, (Idéias que desafiam o senso comum)
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2.

Segundo o texto, está correto o que se afirma em:
o

(A)

O 1 parágrafo aponta a tese que será desenvolvida
em todo o texto, até seu final, de modo plenamente
coerente.

(B)

Entende-se o 2 parágrafo como a real proposição
do texto, na defesa das manifestações da arte brasileira.

(C)

Machado de Assis e Caetano Veloso são citados,
o
no 3 parágrafo, como exemplos de expressões, respectivamente, do maior e do menor em nossa
literatura.

(D)

Embora seja habitual, tanto entre brasileiros quanto
entre estrangeiros, considerar-se o carnaval como
o
“arte” (5 parágrafo), suas manifestações não devem
ser vistas como “artísticas”.

(E)

O autor concorda com Antonio Candido, ao considerar, no último parágrafo, a pobreza da produção
artística brasileira, em qualquer de seus aspectos.

o

_________________________________________________________

3.

Um título adequado ao texto seria:
(A)

A “pequena” grande produção artística brasileira.

(B)

Manifestações populares de arte “menor” no Brasil.

(C)

Apelo popular define o que seja “arte brasileira”.

(D)

Ibope determina “valor artístico” de manifestações
populares.

(E)

A norma européia ainda é predominante na “arte
brasileira”.

_________________________________________________________

4.

Mantém-se o sentido original de um segmento do texto,
com outras palavras, em:
(A)

têm sido superlativas aqui = são as mais cultivadas
no planeta.

(B)

alcançam níveis de superação artística = precisavam
apresentar qualidade superior.

(C)

pode compor um elenco = apresenta uma equipe de
prestígio.

(D)

acabou se alastrando para outros campos = estendeu-se para diversas esferas.

(E)

que é feito em outras paragens = que serve de
exemplo para outros lugares.
TREMS-Tec.Jud-A.Administrativa-G06
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5.

A afirmativa INCORRETA, considerando-se o emprego de
sinais de pontuação no texto, é:
o

(A)

As aspas em “menores” (1 parágrafo) e “miudezas”
(último parágrafo) assinalam a mesma intenção de
relativizar o uso desses termos.

(B)

O segmento isolado por travessões no 2 parágrafo
representa, considerando-se o contexto, a introdução de um comentário pessoal.

(C)

Os dois-pontos após a expressão a norma européia
o
(2 parágrafo) introduzem no contexto um segmento
enumerativo e especificativo.

(D)

O travessão colocado após Morre consagrado (3
parágrafo) pode ser corretamente substituído por vírgula, sem alteração do sentido original.

(E)

Em “Um homem célebre” (3 parágrafo) e em “quao
lidades artísticas” (5 parágrafo), o uso das aspas
indica tratar-se de transcrição fiel de citação alheia.

o

o

o

_________________________________________________________

6.

o

... “lá” também ... (2 parágrafo)
É correto afirmar que “lá” retoma, considerando-se o contexto, a expressão:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

densidade raramente obtida.
papel fundamental.
resto do mundo.
critério de valoração.
norma européia.

_________________________________________________________

7.

... desempenham um papel fundamental na cultura brao
sileira. (1 parágrafo)
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:
(A)

Mas são menores diante do quê?

(B)

− onde quer que seja esse lugar –

(C)

... nunca floresceu uma canção popular...

(D)

Machado de Assis, como de costume, intuiu admiravelmente tudo.

(E)

Morre consagrado...

_________________________________________________________

8.

a

Brasileiro se realiza em arte menor. (1 frase)
O adjetivo flexionado de maneira idêntica ao do grifado
acima está na expressão:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

com raras exceções.
é bastante sintomático.
de imenso apelo popular.
grandes manifestações artísticas.
por nossos melhores artistas plásticos.

_________________________________________________________

9.

Atenção: As questões de números 10 a 15 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.
Um fator até pouco tempo negligenciado deve entrar na
conta do desmatamento da Amazônia dentro de alguns anos.
As chamadas florestas secundárias, produto da regeneração da
mata após a derrubada, devem começar a ser contabilizadas
pelo Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia
(Prodes).
O rebrotamento de florestas não reconstitui toda a
biodiversidade, mas pode ser relevante no longo prazo. Sabese, por exemplo, que florestas secundárias podem reabsorver
até 15% do carbono emitido pela perda da mata primária – o
que ajuda a reduzir o efeito estufa. Só que esse dado não entra
na conta dos milhões de toneladas de carbono que a destruição
da Amazônia lança no ar por ano, porque ainda não se mediu a
capacidade de “ressurreição” da floresta.
Estudos mostram que alguns proprietários de terras
abandonam certas áreas ao longo do tempo e nelas a vegetação pode começar a regenerar-se. Não se sabe ainda com
que intensidade esse fenômeno acontece na Amazônia.
Entender o que ocorre nas florestas secundárias também é
importante, porque elas podem ser cortadas novamente para
suprir parte da demanda por madeira e voltar a receber pasto.
Os fatores que influenciam o grau de regeneração das
matas, porém, são inúmeros, e não é tão simples prever como
uma área desmatada e depois abandonada se comportará.
Tudo isso depende, por exemplo, do tipo de uso que a terra
teve antes. Um terreno desgastado por pastagens durante muito
tempo pode se recuperar mais lentamente do que outro,
submetido à agricultura com rotação de culturas. A proximidade
do trecho desmatado com áreas de floresta primária também
conta. Terras muito isoladas não estão sujeitas a processos de
polinização e semeadura naturais. “Se houver um banco de
sementes próximo, em uma área florestal ainda grande, com
pássaros, ou algum vetor que possa trazer sementes, ela pode
recuperar parte da biodiversidade”, explica um pesquisador do
Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).
(Adaptado de Rafael Garcia. Folha de S. Paulo, Mais!, 11 de junho de
2006, p. 10)

10.

O assunto principal do texto está corretamente expresso em:
(A)

Florestas secundárias na Amazônia podem ser novamente derrubadas para a formação de pastos, fato
que já está ocorrendo e dificultando o controle do
desmatamento.

(B)

Desinteresse de especialistas torna difícil o cálculo
exato do desmatamento na Amazônia, porque deixa
de lado o controle das florestas secundárias.

(C)

Especialistas começam a contabilizar a área de florestas secundárias na Amazônia, fato que trará possível alteração dos números do desmatamento na
região.

(D)

Florestas secundárias deverão tornar-se, dentro de
pouco tempo, a garantia de conservação da imensa
floresta amazônica, segundo afirmam especialistas.

(E)

A derrubada da floresta para a formação de pastos e
para a agricultura começa a ser permitida, diante da
possibilidade de regeneração de matas secundárias.

o

Pois se aqui não se geraram obras... (2 parágrafo)
A forma verbal correta, de sentido idêntico ao da forma
grifada acima é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

foi gerado.
foram geradas.
tinha gerado.
estava gerando.
estavam sendo geradas.
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11.

A frase que introduz uma ressalva no contexto é:

15.

Proprietários de terras abandonam certas áreas ao longo

(A)

... mas pode ser relevante no longo prazo.

do tempo.

(B)

– o que ajuda a reduzir o efeito estufa.

A vegetação pode regenerar-se nas áreas abandonadas.

(C)

... porque ainda não se mediu a capacidade de
“ressurreição” da floresta.

A extensão do processo de recuperação depende de

(D)

... que alguns proprietários de terras abandonam
certas áreas ao longo do tempo ...

O uso anterior da terra tem influência no processo de

(E)

... o que ocorre nas florestas secundárias também é
importante ...

vários fatores.

recuperação.

_________________________________________________________

12.

Não se sabe ainda com que intensidade esse fenômeno
o
acontece na Amazônia. (3 parágrafo)

As frases acima articulam-se em um único período com
clareza, correção e lógica, da seguinte maneira:

A expressão grifada retoma corretamente, considerandose o contexto, a

(A)

A vegetação pode regenerar-se nas áreas abandonadas, ao longo do tempo, pelos proprietários de
terras; a extensão desse processo de recuperação,
porém, depende de vários fatores, entre eles, a
influência do uso anterior da terra.

(B)

Proprietários de terras abandonam certas áreas ao
longo do tempo, que a vegetação pode regenerar-se
nessas áreas; onde a extensão do processo de recuperação depende de vários fatores, além do uso
anterior da terra tendo influência no processo de
recuperação.

(C)

O uso anterior da terra vai estar tendo influência no
processo de recuperação nas áreas abandonadas
por proprietários de terras, que lhes abandonam ao
longo do tempo; essa extensão do processo de
recuperação depende de vários fatores, cuja vegetação pode regenerar-se.

(D)

A extensão do processo de recuperação da vegetação que pode regenerar-se nas áreas abandonadas, dependem de vários fatores; cujo uso naterior da terra tem influência no processo de recuperação de certas áreas, de que os proprietários abandonam ao longo do tempo.

(E)

Proprietários de terras abandonam certas áreas ao
longo do tempo, cujo o uso anterior da terra tem
influência no processo de sua recuperação; a
vegetação pode, então, regenerar-se nessas áreas
abandonadas, que a extensão do processo de recuperação depende de vários fatores.

(A)

reconstituição de toda a biodiversidade da floresta.

(B)

capacidade de regeneração da mata após a
derrubada.

(C)

reabsorção de parte do carbono emitido com o desmatamento.

(D)

preservação de boa parte da área coberta por mata
original.

(E)

percepção do que realmente acontece com as florestas secundárias.

_________________________________________________________

13.

A concordância verbo-nominal está inteiramente correta
na frase:
(A)

Observa-se, na Amazônia, algumas clareiras de desmatamento, que parece surgir sem ligação com a
presença humana, embora possam ser avistadas
áreas de pastagens.

(B)

Imagens de satélites indica a existência de enormes
áreas de pastagens em locais onde era antes
apenas matas de transição, entre a floresta fechada
e o cerrado.

(C)

Pequenos animais da floresta, assim como os
pássaros, é vetor que disseminam sementes, indispensável para a permanência da mata principal.

(D)

Parques indígenas da Amazônia oferece vasta
extensão de mata preservada, que se tornam de
grande interesse para a conservação da biodiversidade.

(E)

Nas áreas desmatadas para a abertura de pastos e
depois abandonadas, arbustos formam uma variada
mata secundária, à medida que as invadem.

__________________________________________________________________________________________________________________

14.

A forma verbal que, além de corretamente flexionada,
indica fato passado anterior a outro, também passado,
está grifada na frase:

Considerando o conceito de hardware, é correto o que se
afirma em:

(A)

Para que se precavissem os efeitos prejudiciais ao
meio ambiente, interromperam-se as queimadas na
região.

(A)

Atualmente os dois tipos de discos rígidos existentes
no mercado são o IDE/ATA e o Fibre Channel.

(B)

Após a derrubada da mata, sobreviram alterações
significativas no clima de toda a área, antes coberta
por ela.

(B)

Fitas magnéticas e memória ROM são exemplos de
memórias terciárias.

(C)

O especialista ativera-se à análise dos dados
obtidos, para defender o programa de responsabilidade ambiental.

(C)

Os barramentos entre os componentes constituem
somente conexões ponto-a-ponto; eles conectam
componentes utilizando conjunto de fios diferentes.

(D)

Proporam-se medidas de combate à degradação da
floresta, porém os resultados danosos já haviam se
instalado em toda a área.

(D)

Modem e drive de disquete são considerados dispositivos de entrada e saída (E/S).

Se não fosse imediatamente interrompido o corte
das árvores, a região transformar-se-ia numa
extensa área desertificada.

(E)

Ao contrário do barramento PCI, o AGP reconhece o
recurso Plug and Play (PnP).

(E)
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16.
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17.

Considerando o correto procedimento de remover e/ou
adicionar programas no Windows XP, é certo afirmar que
(A)

no processo de instalação, o Windows somente
aceitará a pasta C:/Windows como destino para
todos os arquivos do software a ser instalado.

(B)

o Windows não adiciona programas através do
Painel de Controle.

(C)

para remover, basta acessar o Painel de Controle e
escolher a opção correspondente.

(D)

no processo de remoção, cabe ao usuário deletar os
arquivos que se encontram na pasta do software,
pois o Windows retira somente os arquivos da pasta
C:/Windows.

(E)

21.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
22.

No processo de análise dos arquivos, com vistas à sua
destinação final, levam-se em conta, entre outros,
(A)

valores administrativos, isto é, qualidades pelas
quais os documentos demonstram a aquisição,
manutenção, transferência, modificação ou extinção
de direitos.

(B)

valores fiscais, isto é, qualidades inerentes aos
documentos a partir da presença de sinais de
validação.

(C)

valores probatórios, isto é, qualidades pelas quais os
documentos permitem conhecer a estrutura e o
funcionamento da instituição que os acumulou.

(D)

valores históricos, isto é, referências a grandes personagens da vida política, econômica e social de
uma nação.

(E)

valores jurídicos, isto é, qualidades pelas quais os
documentos servem ao desempenho das atividadesmeio e das atividades-fim de uma instituição.

outra opção para remoção é apenas deletar a pasta
onde o software se encontra.

São funções dos menus Inserir e Formatar no Microsoft
Word, respectivamente:
(A)

Inserir tabela / Manipular blocos de texto.

(B)

Inserir marcadores / Alterar elementos de texto.

(C)

Inserir marcadores / Manipular blocos de texto.

(D)

Inserir tabela / Alterar elementos de texto.

(E)

Inserir símbolos especiais / Alterar elementos de
texto.

série.
setor.
grupo.
seção.
fundo.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

18.

Quando o arquivo de uma entidade passa a conviver com
o de outras, nas instituições de guarda permanente de
documentos, recebe o nome de

_________________________________________________________
_________________________________________________________

19.

O termo SE em fórmulas do Excel é utilizado para
(A)

conduzir testes
fórmulas.

condicionais

número

sobre

arredondado

23.

valores
ao

e

(B)

retornar um
desejado.

múltiplo

(C)

arredondar um número para baixo, aproximando-o
do zero.

(D)

arredondar um número para cima.

(E)

retornar o cosseno hiperbólico inverso de um
número.

24.

Com relação ao Outlook Express, considere as afirmativas
abaixo.

o caminho Ferramentas>Contas>Email>(conta de
email)>Propriedades.

gens é preciso clicar em Classificar por no menu
Exibir.

espécie, tipo, forma, suporte e formato.

(B)

gênero, série, forma, suporte e espécie.

(C)

série, subsérie, gênero, forma e tipo.

(D)

fundo, grupo, série, gênero e forma.

(E)

grupo, subgrupo, técnica de registro, formato e suporte.

A longevidade de documentos em suporte-papel supõe
ações preventivas, como
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I. Para alterar senhas ou protocolos, é preciso seguir

II. Para acessar opções de classificação de mensa-

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

20.

Portaria, portaria de nomeação, cópia, fita magnética e
ficha são, respectivamente, exemplos de

o emprego de tintas ferrogálicas.
a exposição à luz natural do sol.
o uso constante de fungicidas.
a manutenção do pH neutro.
a reenfibragem e a laminação.

_________________________________________________________

25.

No mundo dos documentos eletrônicos,
(A)

o princípio da proveniência é substituído pelo da
pertinência.

(B)

há densidade máxima de informação em um mínimo
de suporte.

(C)

a descrição deve privilegiar os instrumentos seletivos.

(D)

não há necessidade de proceder à avaliação.

(E)

a classificação por assunto é preferível à abordagem
funcional.

III. O Outlook importa catálogos de endereços somente
no formato LDIF.
É correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
II e III, apenas.
III, apenas.
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26.

Em um dado momento, dois automóveis parados em pontos opostos de um trecho retilíneo de certa estrada partiram um em direção ao outro. Considere que:

29.

– 12 minutos após a partida eles se cruzaram na metade
desse trecho da estrada;

0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 ...

– por exatas 2 horas e 30 minutos, os dois automóveis
rodaram ininterruptamente por tal trecho da estrada,
não perdendo tempo a cada retorno feito ao seu final;

Nessa sucessão, o algarismo que deve ocupar a 127
posição é o

– ao longo de todo o percurso, ambos mantiveram suas
velocidades constantes;

(A)

0

(B)

2

(C)

4

(D)

6

(E)

8

Nessas condições, o número de vezes que tais automóveis se cruzaram ao longo de todo o trajeto que percorreram é
(A)

4

(B)

5

(C)

6

(D)

7

(E)

8

a

_________________________________________________________

30.

_________________________________________________________

27.

A sucessão dos números naturais pares é escrita sem que
os algarismos sejam separados, ou seja, da seguinte
forma:

Observe que os números no interior da malha quadriculada abaixo foram colocados segundo determinado critério.
12

42

36

54

?

6

24

18

48

Segundo tal critério, o número que substitui corretamente
o ponto de interrogação está compreendido entre
(A)

5 e 10.

(B)

10 e 15.

(C)

15 e 25.

(D)

25 e 35.

(E)

35 e 45.

Certo dia, três técnicos judiciários – Altamiro, Benevides e
Corifeu – receberam, cada um, um lote de processos para
arquivar e um lote de correspondências a serem expedidas. Considere que:
– tanto a tarefa de arquivamento dos processos, quanto
a de expedição das correspondências foram executadas no mesmo dia e em um dos seguintes horários:
das 10 às 12 horas, das 14 às 16 horas e das 16 às 18
horas;
– apenas Altamiro arquivou os processos e expediu as
correspondências que recebeu em um mesmo horário;
– nem os processos arquivados e nem as correspondências expedidas por Benevides ocorreram das 10
às 12 horas;
– Corifeu expediu toda a correspondência de seu respectivo lote das 16 às 18 horas.
Nessas condições, é verdade que
(A)

os processos dos lotes de Altamiro e Corifeu foram
arquivados das 16 às 18 horas e das 14 às 16 horas,
respectivamente.

(B)

as correspondências dos lotes de Altamiro e Benevides foram expedidas das 14 às 16 horas e das 10
às 12 horas, respectivamente.

(C)

Benevides arquivou os processos de seu lote das 14
às 16 horas e expediu as correspondências do lote
que lhe coube das 16 às 18 horas.

(D)

o lote de processos que coube a Benevides foi
arquivado das 14 às 16 horas e Altamiro expediu as
correspondências de seu lote das 10 às 12 horas.

(E)

Altamiro expediu as correspondências de seu lote
das 10 às 12 horas e Corifeu arquivou os processos
de seu lote das 14 às 16 horas.

_________________________________________________________

28.

Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras:
“Alguma mulher é vaidosa.”
“Toda mulher é inteligente.”
Assim sendo, qual das afirmações seguintes é certamente
verdadeira?

6

(A)

Alguma mulher inteligente é vaidosa.

(B)

Alguma mulher vaidosa não é inteligente.

(C)

Alguma mulher não vaidosa não é inteligente.

(D)

Toda mulher inteligente é vaidosa.

(E)

Toda mulher vaidosa não é inteligente.
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34.

Em matéria de licitações é correto afirmar que

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

(A)

poderá a Administração Pública, sempre que o interesse público justificar, combinar as diversas modalidades de licitação no mesmo processo licitatório.

(B)

a modalidade de carta-convite pode substituir a de
tomada de preços.

(C)

a tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em
número mínimo de três pela unidade administrativa.

(D)

o prazo mínimo para a publicação do resumo do edital dos concursos até o recebimento das propostas
ou da realização do evento é de trinta dias.

(E)

nas hipóteses em que couber a modalidade de licitação consistente na tomada de preços, possível
será substitui-la pela concorrência.

Dentre as formas de extinção do ato administrativo, estão
a revogação e a anulação. Sobre esse tema, está
INCORRETO o que se afirma apenas em:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A revogação tem como fundamento o juízo de valor
da conveniência e oportunidade do ato administrativo e só pode ser declarada pela Administração
Pública.
A anulação tem como fundamento vícios de ilegalidade do ato administrativo e pode ser declarada
pela própria Administração, em decorrência do princípio da autotutela.
A anulação tem como fundamento a ilegalidade do
ato administrativo e por vezes sua conveniência,
pode ser declarada pela própria Administração,
assim como pelo Poder Judiciário e produz efeitos
ex nunc.
A revogação e a anulação podem ser declaradas
pela Administração, sendo que, na primeira, não produz efeitos retroativos, enquanto que, na segunda,
ocorre a retroatividade.

_________________________________________________________

35.

A revogação pressupõe a validade do ato administrativo e não pode ser declarada pelo Poder
Judiciário.

o

De acordo com a Lei n 8.112/90, com relação às penalidades disciplinares é correto afirmar:
(A)

A ação disciplinar quanto à penalidade de advertência prescreverá em doze meses contados da data
em que o fato se tornou conhecido.

(B)

Entende-se por inassiduidade habitual a ausência
intencional do servidor ao serviço por mais de trinta
dias.

(C)

Quanto à penalidade de demissão, a ação disciplinar
prescreverá em dois anos, contados da data em que
o fato se tornou conhecido.

(D)

A destituição de cargo em comissão exercido por
não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos
casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.

(E)

A penalidade de advertência terá o seu registro
cancelado após o decurso de 5 anos e o respectivo
cancelamento surtirá efeitos retroativos.

_________________________________________________________

32.

A respeito dos contratos administrativos, considere as
afirmativas abaixo.

I. Nos termos da Lei no 8.666/93, que disciplina as
licitações e os contratos administrativos, não deve
haver contrato sem prazo definido.

II. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais resultantes da
execução do contrato, cabendo ao Poder Público
contratante responsabilidade subsidiária.

III. Fato do príncipe é toda determinação estatal geral,
imprevista e imprevisível, que onera consideravelmente a execução do contrato, mas não possibilita
a revisão contratual, ainda que represente prejuízos
anormais.

_________________________________________________________

É correto o que se afirma APENAS em

36.

o

(A)

I.

De acordo com a Lei n 9.784/99, com relação à competência nos processos administrativos, é correto afirmar:

(B)

II.

(A)

(C)

I e III.

É vedada a delegação de competência a órgãos que
não sejam hierarquicamente subordinados ao titular
da competência.

(D)

II e III.

(E)

I e II.

(B)

A edição de atos de caráter normativo pode ser
objeto de delegação de competência, por expressa
permissão legal.

(C)

Inexistindo competência legal específica, o processo
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

(D)

O ato de delegação de competência não pode ser
revogado pela autoridade delegante tratando-se de
ato formalmente perfeito.

(E)

A competência pode ser renunciada pelos órgãos
administrativos a que foi atribuída como própria.

_________________________________________________________

33.

Em regra, a modalidade de licitação pela qual é possível
vender bens imóveis é
(A)

o concurso.

(B)

a concorrência.

(C)

a tomada de preços.

(D)

o convite.

(E)

o pregão.

TREMS-Tec.Jud-A.Administrativa-G06
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37.

40.

A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel do Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito. Assim,
NÃO constitui fundamento constitucional do Brasil
(A)

a livre iniciativa e o pluralismo político.

(B)

o pluralismo político e a soberania.

(C)

a cidadania e a dignidade da pessoa humana.

(D)

os valores sociais do trabalho e a cidadania.

(E)

a intervenção e a solução bélica dos conflitos.

Analise as afirmativas abaixo.

I. Autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o VicePresidente da República e os Ministros de Estado.

II. Aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a escolha de chefes de
missão diplomática de caráter permanente.

III. Autorizar referendo e convocar plebiscito.
IV. Aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública a escolha de presidente e diretores
do Banco Central do Brasil.

_________________________________________________________

38.

Quanto aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é
INCORRETO afirmar que

Tais competências são privativas, respectivamente,
(A)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei.

(B)
(C)
(D)

é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença.
é assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e militares
de internação coletiva.

(E)

41.

todo trabalhador urbano será compelido a associarse a sindicato profissional.
é livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

Considere as afirmativas abaixo sobre os direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social.

da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional,
do Senado Federal e do Congresso Nacional.
do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional.
do Senado Federal, do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

39.

da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do
Congresso Nacional e do Senado Federal.
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e do Congresso Nacional.

São também considerados órgãos do Poder Judiciário,
(A)

a Advocacia Geral da União e as Ordens dos
Advogados.

(B)
(C)
(D)

os Tribunais de Contas da União e dos Estados.
o Ministério Público da União e dos Estados.
o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais dos
Estados.
a Defensoria Pública da União e as dos Estados.

(E)

_________________________________________________________

42.

I. Adicional de remuneração para as atividades peno-

A mãe que deixa de amamentar o filho, causando-lhe a
morte, comete um crime
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

II. Garantia de salário equivalente a 50% do mínimo,
para os que percebem remuneração fixa ou variável.

omissivo impróprio.
comissivo.
omissivo puro.
plurisubjetivo.
formal.

_________________________________________________________

III. Seguro-desemprego, fixado em 25% da remuneração, em caso de desemprego voluntário.

IV. Jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.

V. Salário-família pago em razão do dependente do

43.

João ingeriu bebidas alcoólicas numa festa sem a intenção de embriagar-se. Todavia, ficou completamente embriagado e, nesse estado, tornou-se violento e ficou
totalmente incapaz de entender o caráter criminoso do
fato, situação em que agrediu e feriu várias pessoas.
Nesse caso, João
(A)

não é isento de pena porque a embriaguez foi
dolosa.

(B)

é isento de pena porque a embriaguez foi proveniente de caso fortuito.

(C)

é isento de pena porque a embriaguez foi proveniente de força maior.

(D)

não é isento de pena porque a embriaguez foi
culposa.

(E)

não é isento de pena pois a embriaguez jamais
exclui a imputabilidade penal.

trabalhador de baixa renda, nos termos da lei.
É correto o que se afirma APENAS em

8

(A)

I e III.

(B)

I, IV e V.

(C)

II, III e IV.

(D)

II e V.

(E)

III, IV e V.
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44.

Jonas e José celebraram um pacto de morte. Jonas
ministrou veneno a José e José ministrou veneno a Jonas.
José veio a falecer, mas Jonas sobreviveu. Nesse caso,
Jonas

48.

não responderá por nenhum delito, por falta de
tipicidade.

(A)

Carlos e Geraldo.

(B)

Carlos e Tiago.

(B)

responderá por homicídio consumado.

(C)

Tiago e Geraldo.

(C)

responderá por auxílio a suicídio.

(D)

Diana e Tiago.

(E)

Carlos e Diana.

(D)

responderá por instigação a suicídio.

(E)

responderá por induzimento a suicídio.

(A)

_________________________________________________________

49.

_________________________________________________________

45.

Pedro é funcionário público, exercendo as funções de
guarda de presídio. Pedro solicitou a um presidiário
quantia em dinheiro para fornecer-lhe um aparelho celular
cujo uso fora proibido. O presidiário aceitou, mas o
aparelho não lhe foi entregue, nem a quantia solicitada foi
paga. Nesse caso, Pedro
(A)

responderá por crime de prevaricação.

(B)

não responderá por nenhum delito, por tratar-se de
fato atípico.

(C)

não responderá por nenhum delito, por que não
houve início de execução.

(D)

responderá por tentativa de corrupção passiva.

(E)

responderá por crime de corrupção passiva.

É certo que as eleições para o Senado Federal, para as
Assembléias Legislativas e para as Câmaras Municipais
obedecerão
(A)

o princípio da representação proporcional, majoritário e da representação proporcional, respectivamente.

(B)

o princípio majoritário, da representação proporcional e da representação proporcional, respectivamente.

(C)

o princípio da representação proporcional, da representação proporcional e majoritário, respectivamente.

(D)

o princípio majoritário.

(E)

o princípio da representação proporcional.

_________________________________________________________

50.

_________________________________________________________

46.

Carlos é parente, por afinidade, em quarto grau, de
candidato. Diana é esposa de candidato. Tiago pertence
ao serviço eleitoral. Geraldo é formado em engenharia. A
nomeação para membro de Junta Eleitoral pode recair em

Nelson era candidato a Deputado Federal e renunciou à
sua candidatura. Nesse caso, o partido a que pertencia
(A)

poderá substitui-lo até cinco dias contados do fato
que deu origem à substituição e até noventa dias
antes do pleito.

O ressarcimento do dano, no crime de peculato doloso,
(A)

extingue a punibilidade do agente se for anterior ao
recebimento da denúncia.

(B)

poderá substitui-lo até trinta dias contados do fato
que deu origem à substituição e até trinta dias antes
do pleito.

(B)

extingue a punibilidade do agente se for anterior à
denúncia.

(C)

poderá substitui-lo até dez dias contados do fato que
deu origem à substituição e até sessenta dias antes
do pleito.

(C)

não extingue a punibilidade do agente.

(D)

(D)

extingue a punibilidade do agente se for anterior à
sentença.

não poderá substitui-lo, pois a substituição de
candidato só é admissível em caso de falecimento.

(E)

poderá substitui-lo até trinta dias contados do fato
que deu origem à substituição e até dez dias antes
do pleito.

(E)

extingue a punibilidade do agente se for anterior ao
trânsito em julgado da sentença.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

51.

47.

A respeito da fiscalização das eleições, considere:

A respeito do alistamento eleitoral, é correto afirmar que

I. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos e
(A)

o local de votação é escolhido pelo juiz, não podendo o requerente manifestar sua preferência entre
os estabelecidos para a zona eleitoral.

(B)

o menor que completar 16 anos até a data do pleito
não poderá alistar-se no ano em que se realizarem
eleições.

(C)

o brasileiro naturalizado pode alistar-se até dois
anos após adquirida a nacionalidade brasileira.

(D)

a prova da nacionalidade brasileira só pode ser feita
por certidão de nascimento ou casamento, extraída
do Registro Civil.

coligações, poderá recair em quem já faça parte de
Mesa Receptora.

II. As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações, por expressa disposição legal.

III. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de
uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação.
É correto o que se afirma APENAS em

(E)

a apresentação de certificado de quitação do serviço
militar é obrigatória para maiores de 18 anos, do
sexo masculino.

TREMS-Tec.Jud-A.Administrativa-G06
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52.

55.

A respeito do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos, é correto afirmar que
(A)

nas Seções em que for adotada a urna eletrônica,
poderão votar eleitores cujos nomes não estiverem
nas respectivas folhas de votação, se forem autoridades ou candidatos.

(B)

a urna eletrônica disporá de recursos que, mediante
assinatura digital, permitam a identificação da urna
em que foi registrado e do eleitor que o registrou.

(C)

(D)

(E)

a urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições majoritárias
e, em seguida, os referentes às eleições proporcionais ambas para mandatos federais.
considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor
assinalar o número do partido no momento de votar
para determinado cargo e somente para este será
computado.
a urna eletrônica é extremamente segura e inviolável, motivo porque não podem ser fiscalizadas
pelos partidos políticos, coligações ou candidatos.

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral do Mato Grosso do Sul, seus respectivos juízes,
salvo motivo justificado, servirão, obrigatoriamente, por

(B)

(C)

(D)

(E)

=

24.000 unidades por ano

Custo da encomenda

=

R$ 50,00 por pedido

Custo de manutenção

=

R$ 0,15 por unidade por ano

Tempo de aquisição

=

1 mês

(A)

24.000 unidades.

(B)

12.000 unidades.

(C)

6.000 unidades.

(D)

4.000 unidades.

(E)

2.000 unidades.

_________________________________________________________

56.
(A)

Taxa de consumo

Considerando os fatores apresentados, a alternativa que
apresenta o correto tamanho do Lote Econômico para
aquisição do produto é

_________________________________________________________

53.

Supondo que um dos itens de estoque o Tribunal Regional
Eleitoral seja utilizado a uma taxa uniforme, não havendo
variação na demanda prevista, sendo que o tempo de
aquisição é sempre o mesmo, assim como o pedido
completo é sempre entregue de uma só vez:

dois anos e nunca por mais de dois biênios consecutivos, interrompendo-se a contagem dos biênios
no período em que o juiz estiver de licenças e de
férias.
dois anos e nunca por mais de dois biênios consecutivos, não se interrompendo a contagem dos
biênios no período em que o juiz estiver de licenças
e de férias.

Considere as afirmativas abaixo quanto ao inventário:

I. É a contagem física de todos os estoques da
empresa, para que seja verificado se as
quantidades efetivas correspondem aos controles
registrados.

II. O maior benefício do inventário é ter os estoques
com as quantidades registradas corretamente.

três anos e nunca por mais de dois triênios consecutivos, não se interrompendo a contagem dos
triênios no período em que o juiz estiver de licenças
e de férias.

III. Quando se trabalha com volumes de estoques

três anos e nunca por mais de dois triênios consecutivos, interrompendo-se a contagem dos triênios
no período em que o juiz estiver de licenças e de
férias.

IV. As divergências devem ser acertadas no sistema

três anos e nunca por mais de três triênios consecutivos, interrompendo-se a contagem dos triênios
no período em que o juiz estiver de licenças e de
férias.

V. É necessário que durante o processo de inventário

muito pequenos, a prática de inventário é mais
onerosa que o benefício por ela proporcionado.

através de requisições para possibilitar a saída ou
de pedidos para se aportar entradas.

o atendimento seja paralisado, pois entradas e
saídas comprometem as contagens.

_________________________________________________________

54.

Considere as seguintes classes de processos:

VI. É recomendável que o inventário seja coordenado
pelo setor responsável pelo almoxarifado, pois os
funcionários dominam as rotinas e conhecem os
itens estocados.

I. AE − apuração de eleição.
II. AIJE − ação de investigação judicial eleitoral.
III. AIME − ação de impugnação de mandato eletivo.

VII. É recomendável que seja dada atenção prioritária

IV. RMI − recurso em mandado de injunção.

aos itens classificados como A, dentro do conceito
de curva A,B,C.

V. REP − representação.
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em regra, são prioritárias,
para fim de distribuição, as classes de processo indicadas
APENAS em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10

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

É correto o que se afirma APENAS em
(A)

I, II e VII.

(B)

II, V e VII.

(C)

I, IV e VI.

(D)

III, IV e V.

(E)

IV, V e VII.
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57.

Os itens do estoque estão classificados em rol decrescente, onde os itens com maior valor monetário vem antes, seguidos dos
itens de menor valor monetário. Cada item tem o seu valor e sua porcentagem em relação ao valor global dos estoques,
conforme apresentado abaixo.

Classificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Código
do Item

Valor do
Porcentagem
Estoque do Item
do Item

12
25
11
15
9
14
16
5
17
30
demais itens

360.000,00
280.000,00
100.000,00
60.000,00
55.000,00
38.000,00
22.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
40.000,00

Valor do Estoque
Acumulado

Porcentagem
Acumulada

360.000,00
640.000,00
740.000,00
800.000,00
855.000,00
893.000,00
915.000,00
935.000,00
950.000,00
960.000,00
1.000.000,00

36,0%
64,0%
74,0%
80,0%
85,5%
89,3%
91,5%
93,5%
95,0%
96,0%
100,0%

36,0%
28,0%
10,0%
6,0%
5,5%
3,8%
2,2%
2,0%
1,5%
1,0%
4,0%

Pelo “Princípio de Pareto” é correto afirmar que se classificam como “A” os

58.

(A)

itens que somam até 90% do valor dos estoques.

(B)

itens de códigos 12 e 25, apenas.

(C)

itens de códigos 12, 25, 11 e 15, apenas.

(D)

materiais com o código 12, apenas.

(E)

itens de códigos 17 e 30, apenas.

Considere a seguinte movimentação dos estoques:

2006
Data

NF

Quant.

20 out
25 nov
28 nov
12 dez
13 dez

48
58

200
200

Entradas
Preço
Unitário
2,00
4,00

Total

Quant.

Saídas
Preço
Unitário

Total

400,00
800,00
100
100
100

2,00
2,00
4,00

200,00
200,00
400,00

Saldo em Estoque
Preço
Quant.
Total
Unitário
200
2,00
400,00
400
4,00
1.200,00
300
3,33
1.000,00
200
4,00
800,00
100
4,00
400,00

O custo do estoque é determinado pelo método de avaliação:

(A)

UEPS.

(B)

PEPS.

(C)

Custo de Reposição.

(D)

Custo Médio.

(E)

Custo corrente.
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59.

Para a implantação de um plano de cargos e salários é adotada uma metodologia que contempla diferentes atividades as quais
encontram-se indicadas na tabela abaixo.

Descrição das atividades
A.

Levantamento dos custos envolvidos, apoio e orientação aos gestores para o enquadramento salarial dos empregados.

B.

Exposição aos gestores quanto à aplicação das normas e procedimentos do plano de cargos e salários.

C.

Definição das diretrizes e procedimentos a serem observados na administração dos salários dos empregados.

D.

Definição das tabelas salariais.

E.

Definição por meio de ensaios estatísticos da correlação entre os valores praticados pelo mercado e que atendam às
necessidades e interesses da organização, assim como definição da amplitude de cada classe salarial e dos cargos a ela
pertencentes.

F.

Levantamento dos níveis praticados pelo mercado para cargos-chave.

G.

Julgamento do peso dos fatores de avaliação incidentes sobre cada cargo.

H.

Detalhamento das tarefas inerentes a cada cargo.

I.

Identificação da forma como o trabalho está organizado e estudo de sua adequação ou readequação.

J.

Identificação do organograma, da quantidade de cargos e quantidade de ocupantes por cargo, por área e global.

K.

Definição dos objetivos, prazos, recursos, metodologia, abrangência e responsáveis.

L.

Definição dos funcionários que comporão o grupo responsável pela avaliação dos cargos e capacitação dos mesmos.

A seqüência correta do processo é:

60.

(A)

K, J, I, H, L, G, E, F, C, D, B, A.

(B)

L, J, I, H, K, G, F, E, C, D, B, A.

(C)

J, L, I, H, L, G, E, F, C, D, B, A.

(D)

L, J, I, H, L, G, E, F, C, D, B, A.

(E)

K, J, I, H, L, G, F, E, C, D, B, A.

Quanto à avaliação de desempenho

I. é uma atividade cotidiana de gerência.
II. é bem-sucedida nas organizações, se adotada formalmente.
III. tem maiores chances de efetividade quando é baseada em comportamentos.
IV. tem maiores chances de sucesso quando considera características pessoais do avaliado.
V. deve ser concebida como um instrumento de gestão.
VI. é uma ferramenta de RH para promover aumentos salariais.
É correto o que se afirma APENAS em
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(A)

I, III e V.

(B)

III, IV e V.

(C)

II, IV e VI.

(D)

II, III e V.

(E)

IV, V e VI.
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