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- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova de Redação.
Caso contrário, solicite 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

- Ler o que se pede na Prova de Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitido o
uso de lápis, lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- 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.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova de Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de
Respostas e fazer a Prova de Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.
CONHECIMENTOS GERAIS

Depreende-se do contexto que o segmento
(A)

ele é um esporte dotado de uma vocação complexa
o
(5 parágrafo) ratifica o fato de que o futebol é um
esporte em que a criatividade supera a técnica.

(B)

canibalizamos e digerimos o “football” (2 parágrafo)
condensa a opinião, expressa pelo autor, de que o
brasileiro se apropriou do esporte importado da
Inglaterra.

(C)

o mundo é instável como uma bola (5 parágrafo)
retoma e reforça o argumento de que o futebol foi
peça fundamental na construção da autoestima do
brasileiro.

(D)

um espetáculo pago, produzido e realizado por proo
fissionais da indústria cultural (5 parágrafo) alude ao
caráter comercial do futebol, que, na modernidade,
teria perdido seu significado simbólico.

(E)

o velho e bretão football (1 parágrafo) é uma crítica
sutil ao insípido futebol inglês, superado pelo estilo
inconfundível que os brasileiros imprimiram ao esporte.

Português
Atenção:

Para responder às questões de números 1 a 7,
considere o texto abaixo.

Introduzido no Brasil nos primeiros anos de vida republicana, o velho e bretão football foi apropriado por toda a
sociedade e, sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou
uma paixão nacional e um acontecimento festejado e amado
pelo povo.
Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que vinha
de fora, o futebol sofreu muitos ataques em nome de um
nacionalismo que se pensava frágil como porcelana. E, no
entanto, canibalizamos e digerimos o “football”, roubando-o dos
ingleses. Hoje, há um estilo brasileiro de jogar e produzir esse

2.

(A)

A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda
e produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que o futebol foi inventado na Inglaterra...

(B)

Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que
vinha de fora, o futebol sofreu muitos ataques em
nome de um nacionalismo...

(C)

... pensam que ele é, como o samba e a feijoada, um
produto brasileiro.

(D)

... sendo rebatizado no Brasil como “futebol”, virou
uma paixão nacional...

(E)

Como prova do imprevisível destino das coisas sociais,
o futebol não veio confirmar a dominação colonial.

futebol acabou servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. O sucesso futebolístico foi o nosso primeiro
instrumento de autoestima diante dos países “adiantados” e
inatingíveis.
Como prova do imprevisível destino das coisas sociais, o
futebol não veio confirmar a dominação colonial. Pelo contrário,
ele nos fez colonizadores.

o futebol foi inventado na Inglaterra e pensam que ele é, como o
samba e a feijoada, um produto brasileiro. Provavelmente,
conforme muitos têm acentuado, porque é uma atividade que
indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade
individual e coletiva entre nós.
Talvez o futebol possa ser tudo isso porque ele é um

_________________________________________________________

3.

De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e do
cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o
futebol acabou servindo como um instrumento básico de
o
reflexão sobre o Brasil. (2 parágrafo)
Uma redação alternativa para o segmento acima, em que
se mantêm a correção, a lógica e, em linhas gerais, o
sentido original, está em:
(A)

A música americana, assim como o cinema, foi considerada capaz de adulterar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, enquanto que o futebol serviria
como um instrumento básico de reflexão sobre o
Brasil.

(B)

Tanto o cinema quanto a música americana, embora
capazes de desviar o estilo de vida e a língua dos
brasileiros, configuram-se, assim como o futebol, em
um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

(C)

O futebol, juntamente com a música e o cinema
americano, foram vistos como capazes de deturpar o
estilo de vida e a língua pátria, mas passaram a ser
um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

(D)

O futebol, assim como a música e o cinema americanos, foi tido como capaz de corromper o estilo de vida e
a língua dos brasileiros; entretanto, tornou-se um
instrumento básico de reflexão sobre o Brasil.

(E)

Servindo como um instrumento básico de reflexão
sobre o Brasil, o futebol, apesar de ter sido, juntamente
com a música e o cinema americanos, capaz de
corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros.

esporte dotado de uma vocação complexa que permite entendê-lo e vivê-lo simultaneamente de muitos pontos de vista.
Assim, embora o futebol seja uma atividade moderna, um
espetáculo pago, produzido e realizado por profissionais da
indústria cultural, ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu
maior papel foi o de ensinar democracia. Foi o de revelar com
todas as letras que não se ganha sempre e que o mundo é
instável como uma bola. Perder e vencer, ensina o futebol,
fazem parte de uma mesma moeda.
(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O
futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em
estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)

2

o

Identifica-se relação de causa e consequência, nessa
ordem, na frase que se encontra em:

do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o

produtiva por aqui, que muitos brasileiros se esquecem de que

o

_________________________________________________________

esporte. De elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e

A relação entre povo e futebol tem sido tão profunda e

o
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4.

...ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos, identidades sociais importantes, valores
culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu
maior papel foi o de ensinar democracia. (último parágrafo)

Atenção:

Mantêm-se as relações de sentido estabelecidas no
contexto substituindo-se, no segmento acima,

dos supermercados, baseando-se neste princípio: mostrar,

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

A sociedade de consumo se construiu sobre o “visível”,
com o desenvolvimento das lojas de departamentos e, depois,
sugerir, instigar e seduzir. Nas lojas tradicionais, os produtos se

singulares por quaisquer.
não obstante por por conseguinte.
orquestra por articula.
papel por propósito.
ensinar democracia por democratizar-se.

encontravam nos fundos da loja e, a pedido do cliente, o
vendedor os trazia. As lojas de departamentos foram as
primeiras a “mostrar”, conforme

_________________________________________________________

5.

Provavelmente (...) porque é uma atividade que indubitavelmente promove sentimentos básicos de identidade
o
individual e coletiva entre nós. (4 parágrafo)

(B)

apreensíveis, o consumidor já não precisa do vendedor para se

(D)

Por certo que isso se deve porque o futebol é uma
atividade fora de questão, que promove sentimentos
básicos de identidade individual e coletiva entre nós.

(E)

servir. A visibilidade do produto se torna então um fator-chave:
para ser vendido, o produto deve ser visto, e, quanto mais é
visto, mais é vendido, as vendas das prateleiras que estão no
nível dos olhos do comprador são superiores àquelas dos
outros níveis.

Com certeza, porque o futebol é uma atividade que,
não se duvidem, promove sentimentos básicos de
identidade individual e coletiva entre nós.
Talvez porque o futebol é uma atividade onde é
incontestável que promove sentimentos básicos de
identidade individual e coletiva entre nós.

descreveu de forma extraordinária em seus romances.
pio; as mercadorias são não apenas visíveis, mas também

É provável que isso se dê porque o futebol é uma
atividade que, sem dúvida, promove sentimentos
básicos de identidade individual e coletiva entre nós.

(C)

Zola, no século XIX,

Em seguida, os supermercados estenderam esse princí-

Mantém-se a correção do segmento acima, no contexto,
substituindo-se os elementos sublinhados do seguinte
modo:
(A)

Para responder às questões de números 8 a 12,
considere o texto abaixo.

Conforme John Berger, no livro Modos de Ver: “em
nenhuma outra forma de sociedade na história houve tal concentração de imagens, tal densidade de mensagens visuais”. A
exibição dos produtos foi acompanhada de um fluxo de imagens
destinado a facilitar seu escoamento: a publicidade invadiu as
revistas, as ruas, a televisão e agora a tela do computador.
(Adaptado de TISSIER-DESBORDES, Elisabeth. Consumir
para ser visto: criação de si ou alienação?, São Paulo,
Fap-Unifesp, p. 227-228)

É possível que se deve ao futebol ser uma atividade
da qual é claro que promove sentimentos básicos de
identidade individual e coletiva entre nós.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

8.

6.

O segmento em que se apresenta uma das razões pelas
quais o futebol já foi alvo de ataques por parte da sociedade é:
(A)

... instrumento de autoestima diante dos países
o
“adiantados” e inatingíveis. (2 parágrafo)

(B)

... ele nos fez colonizadores. (3 parágrafo)

(C)

... um espetáculo pago... (5 parágrafo)

(D)

Embora tivesse a chancela colonial de tudo o que
o
vinha de fora... (2 parágrafo)

(E)

... um nacionalismo que se pensava frágil como poro
celana. (2 parágrafo)

De acordo com o texto, conclui-se corretamente:

(A)

O mercado tem dado visibilidade cada vez maior às
necessidades dos consumidores, por meio do incremento da propaganda.

(B)

A visibilidade das mercadorias tem se tornado um
fator de redução de vendedores e, consequentemente, de preços, o que faz aumentar o consumo.

(C)

Se, a princípio, a visibilidade dos produtos não estava atrelada a seu consumo, hoje é associada direta
e proporcionalmente às vendas.

(D)

Os meios de comunicação têm oferecido mais e
mais espaço para a publicidade, de modo a relegar a
segundo plano as necessidades básicas dos consumidores.

(E)

Com o desenvolvimento do mercado, a visibilidade
dos produtos ganhou autonomia em relação aos
meios de comunicação utilizados habitualmente.

o

o

_________________________________________________________

7.

Antigamente, a forma de jogar de um time ...... uma
década. Vários jogadores entravam e saíam, mas alguma
coisa ......, uma verdade de fundo, parecida com aquela
que num artista podemos chamar de “estilo”. Isso ......
definitivamente nos anos 90.
(Adaptado de DAMATTA, Roberto. Trechos dos ensaios “O
futebol como filosofia” e “Antropologia do óbvio”. Disponíveis em
estadao.com.br e usp.br/revistausp. Acesso em 10/05/2014)

Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na
ordem dada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

durou
durava
durara
durava
durou

-

permanece
permanecia
permanecera
permanece
permanecesse
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-

terminasse
termina
terminaria
terminara
terminava

_________________________________________________________

9.

o

o

Os pronomes “os” (1 parágrafo), “àquelas” (2 parágrafo)
o
e “seu” (3 parágrafo) referem-se, respectivamente, a:
(A)

produtos -

vendas das prateleiras

-

fluxo

(B)

fundos

-

vendas das prateleiras

-

fluxo

(C)

fundos

-

mercadorias

-

produtos

(D)

fundos

-

mercadorias

-

fluxo

(E)

produtos -

vendas das prateleiras

-

produtos
3
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10.

Considere as frases abaixo.

Atenção:

Para responder às questões de números 14 e 15,
considere o poema abaixo.

I. O segmento ... as vendas das prateleiras que estão
no nível dos olhos do comprador são superiores
àquelas dos outros níveis expressa uma decorrência da afirmativa imediatamente anterior : ... para
ser vendido, o produto deve ser visto, e, quanto
mais é visto, mais é vendido...

Cantiga para não morrer
Ferreira Gullar
Quando você for se embora,

II. A vírgula imediatamente após “mostrar”, no segmen-

moça branca como a neve,

to As lojas de departamentos foram as primeiras a
“mostrar”, conforme Zola, no século XIX, descreveu ..., pode ser suprimida sem prejuízo para o
sentido original.

me leve.
Se acaso você não possa
me carregar pela mão,

III. No segmento ... estenderam esse princípio; as
mercadorias são não apenas visíveis..., o ponto e
vírgula pode ser substituído por dois pontos, uma
vez que a ele se segue uma explicação.

menina branca de neve,
me leve no coração.

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

Se no coração não possa

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

por acaso me levar,
moça de sonho e de neve,
me leve no seu lembrar.

_________________________________________________________

E se aí também não possa

11.

por tanta coisa que leve

O consumidor já não precisa do vendedor para se servir,
...... a visibilidade do produto se torna um fator-chave.

já viva em seu pensamento,

o

Reescrevendo-se um segmento do 2 parágrafo, de forma
a manter, em linhas gerais, o sentido original, preenche
corretamente a lacuna acima o que está em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

menina branca de neve,
me leve no esquecimento.

conquanto
ainda que
mas
de modo que
se

14.

Com respeito ao poema, é correto afirmar:
(A)

Para não morrer, o poeta pede à menina que, paradoxalmente, permaneça vivo no esquecimento.

O trecho que admite transposição para a voz passiva
encontra-se em:

(B)

A presença física e a lembrança opõem-se diametralmente ao coração e ao esquecimento.

(A)

... que estão no nível dos olhos do comprador...

(C)

(B)

... o consumidor já não precisa do vendedor...

O acaso, exposto na 2 estrofe, desencadeia a decisão do poeta em, ao final, deixar-se morrer no
esquecimento.

(C)

... na história houve tal concentração de imagens...

(D)

... as mercadorias são não apenas visíveis...

(D)

(E)

... a publicidade invadiu as revistas...

A caracterização de sonho e de neve põe em xeque
o que se afirma ao fim do poema, mostrando que se
trata apenas de uma ilusão.

(E)

Para que permaneçam juntos, ainda que apenas na
memória, é antes necessário o esquecimento.

_________________________________________________________

12.

a

_________________________________________________________

13.

O elemento em destaque está empregado corretamente
em:
(A)

Mais que o luxo do produto, é a aparência de luxo de
que conta para os consumidores.

(B)

Os produtos e as marcas permitem com que as
pessoas adquiram a visibilidade desejada.

(C)

A visibilidade é uma das características pelas quais
se estrutura a sociedade de consumo.

(D)

Quanto mais se tem a impressão em que se é visto
com os novos produtos, mais se quer adotá-los.
Nas sociedades por cuja ordem social é abalada
com guerras, a ostentação é particularmente visível.

(E)
4

_________________________________________________________

15.

De acordo com o poema, o verso que exprime causa de
um acontecimento está em:
(A)

Quando você for se embora

(B)

por tanta coisa que leve

(C)

por acaso me levar

(D)

Se acaso você não possa

(E)

me leve no esquecimento
TRT16-Conhecimentos Gerais7
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19.
Noções de Direito
16.

Juscelino, servidor público federal, praticou falta administrativa e foi penalizado com a sanção de suspensão por
o
noventa dias. Nos termos da Lei n 8.112/1990, a falta funcional praticada por Juscelino, que acarretou nessa
punição, foi

(A)

impõe obrigatoriamente licitação na modalidade concorrência, em qualquer hipótese.

(B)

admite a concorrência, a tomada de preços e o convite, desde que preenchidos os requisitos legais.

(A)

revelar segredo do qual se apropriou em razão do
cargo.

(C)

admite tão somente a concorrência e a tomada de
preços, desde que preenchidos os requisitos legais.

(B)

inassiduidade habitual.

(D)

impõe obrigatoriamente licitação na modalidade tomada de preços, em qualquer hipótese.

(C)

incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição.

(E)

(D)

recusar fé a documentos públicos, reincidentemente.

admite tão somente a concorrência e o convite,
sendo este último admissível quando não houver
fornecedor do bem ou serviço no País.

(E)

proceder de forma desidiosa.

_________________________________________________________

20.
_________________________________________________________

17.

No que concerne às licitações internacionais, a Lei
o
n 8.666/1993

Cristovão, servidor público federal, prestou por dois anos
serviço às Forças Armadas em operação de guerra. Em
seguida, exerceu por dez anos cargo público federal na
União, cumulativamente com outro cargo público em autarquia federal, haja vista a possibilidade legal de cuo
mulação. Nos termos da Lei n 8.112/90 e para fins de
contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, Cristovão terá o período de
(A)

14 anos.

(B)

12 anos.

(C)

22 anos.

(D)

24 anos.

(E)

10 anos.

Em determinado pregão, declarado o vencedor do certame, uma das empresas licitantes, denominada Ferragens
S.A., manifestou imediata e motivadamente a intenção de
recorrer da decisão, sendo-lhe concedido o prazo de três
dias para a apresentação das razões de recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, sendo-lhes assegurada vista imediao
ta dos autos. Nos termos da Lei n 10.520/2002, o prazo
para os licitantes apresentarem contrarrazões é de
(A)

seis dias e começará a correr do término do prazo
da empresa recorrente.

(B)

seis dias e começará a correr quando novamente
intimados da apresentação do recurso pela empresa
recorrente.

(C)

trinta dias e começará a correr quando novamente
intimados da apresentação do recurso pela empresa
recorrente.

(D)

quinze dias e começará a correr quando novamente
intimados da apresentação do recurso pela empresa
recorrente.

(E)

três dias e começará a correr do término do prazo do
recorrente.

_________________________________________________________

18.

O Sr. XYZ, Secretário Municipal de determinado Município
do Estado do Maranhão, foi responsável pela contratação
direta de quinze pessoas para trabalharem na Prefeitura,
sem a realização do respectivo concurso público. Posteriormente, descobriu-se ilegal o procedimento adotado por
XYZ, que atuou com imperícia no trato da coisa pública,
isto é, não agiu dolosamente. Diante disso, o Ministério
Publico ingressou com ação de improbidade administrativa contra o Secretário. No caso narrado e nos tero
mos da Lei n 8.429/1992, o Sr. XYZ

_________________________________________________________

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático
21.

A sequência de números a seguir foi criada com um
padrão lógico.
1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 7; 7; ...

(A)

praticou ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito.

(B)

praticou ato ímprobo causador de prejuízo ao erário.

(A)

31.

(C)

não praticou ato de improbidade, haja vista ser necessário o dolo para a caracterização do ato ímprobo narrado.

(B)

42.

(C)

24.

(D)

32.

(E)

17.

(D)

(E)

praticou ato ímprobo que atenta contra os princípios
da Administração pública.
é parte ilegítima para figurar como ré em ação de
improbidade.
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o

o

A soma de uma adição cujas parcelas são o 7 , 11 , 27 e
o
o 29 termos dessa sequência é igual a
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22.

23.

Considere as figuras abaixo:

1

6

2

7

3

8

4

9

Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os
dias.
Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde
a uma negação dessa afirmação é:

5

10

Seguindo o mesmo padrão de formação das dez primeiras
figuras dessa sequência, a décima primeira figura é

(A)

Não gosto de sair de casa e não vou ao cinema
todos os dias.

(B)

Vou ao cinema todos os dias e gosto de ficar em
casa.

(C)

Não vou ao cinema todos os dias ou não gosto de
ficar em casa.

(D)

Se não gosto de ficar em casa, então vou ao cinema
todos os dias.

(E)

Gosto de ficar em casa ou não vou ao cinema todos
os dias.

_________________________________________________________

24.
(A)

Ou como macarronada ou como arroz e feijão. Se estou
com muita fome, então como arroz e feijão. Se não estou
com muita fome, então como saladas. Hoje, na hora do
almoço, não comi saladas.
A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente, que hoje, na hora do almoço,
(A)

não estava com muita fome.

(B)

não comi arroz e feijão.

(C)

comi saladas no jantar.

(D)

comi arroz e feijão.

(E)

comi macarronada.

(B)

_________________________________________________________

25.
(C)

(D)

(E)

6

Em uma oficina de automóveis há mecânicos, eletricistas
e lanterneiros. São 7 os mecânicos que podem atuar como eletricistas, mas não como lanterneiros. São 4 os mecânicos que podem atuar também nas outras duas funções. Aqueles que atuam apenas como eletricistas e apenas lanterneiros são, respectivamente, 3 e 1 funcionários.
Nessa oficina são ao todo 20 pessoas que exercem uma,
duas ou três dessas funções. Dessas 20 pessoas, aquelas
que não foram descritas anteriormente atuam apenas como mecânicos. Desse modo, o número de funcionários
que podem exercer a função de mecânico supera o número daqueles que podem exercer a função de lanterneiro
em
(A)

4.

(B)

9.

(C)

2.

(D)

11.

(E)

0.
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Noções de Gestão Pública
26.

o

A Resolução n 70/2009 dispõe exatamente sobre
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27.

o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.
o Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário.
a Gestão Estratégica no TRT.
a Coordenação do Planejamento Estratégico − PE pelo Poder Público.
a Administração Estratégica que os presidentes de TRT devem realizar.
o

O anexo I da resolução n 70/2009 sintetiza os componentes: Missão, Visão, Atributos de Valor e Objetivos Estratégicos
distribuídos em 8 temas nos quais constam:

I. Orçamento; Infraestrutura e Tecnologia; Gestão de Pessoas.
II. Eficiência Operacional; Acesso ao Sistema de Justiça; Responsabilidade Social.
III. Atuação Institucional; Alinhamento e Integração; Indicadores Estratégicos.
Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
28.

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

Conforme Resolução 70/2009, os planejamentos estratégicos conterão objetivo estratégico, metas, indicador de resultado,
projetos e ações. Para tanto, no capítulo VI-Disposições Finais, está estabelecido que:

I. A Presidência do CNJ instituirá e regulamentará Comitê Gestor Nacional.
II. O Comitê Gestor Nacional auxiliará as atividades de planejamento e gestão estratégica do Poder Judiciário.
III. O Comitê Gestor será coordenado pelo presidente da Comissão de Estatística e Gestão Estratégica.
Está correto o que consta em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
29.

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

A tabela abaixo apresenta o objetivo estratégico e o tema, conforme Resolução 70/2009.
Estabeleça corretamente a correlação entre as colunas:
Coluna
A
B
C
D

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Promover a efetividade no cumprimento das
decisões
Promover a cidadania
Aprimorar a comunicação com o Público
Externo.
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e
administrativos

Coluna

I
II
III
IV

TEMA
Atuação Institucional
Eficiência Operacional
Responsabilidade Social
Acesso ao Sistema de Justiça

Está correta a correlação demonstrada em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
30.

A-IV;
A-I;
A-III;
A-II;
A-II;

B-III,
B-II;
B-I;
B-III;
B-IV;

C-I;
C-III;
C-IV;
C-I;
C-III;

D-II.
D-IV.
D-II.
D-IV.
D-I.

“Garantir que as unidades do Judiciário tenham seu planejamento estratégico e sua gestão alinhados à estratégia do Poder
Judiciário Nacional, respeitando as particularidades locais e visando a resultados de curto, médio e longo prazos (continuidade)”
é um dos Objetivos Estratégicos de determinado tema, estabelecidos na Resolução 70/2009. Uma das Ações Sugeridas para o
alcance desse Objetivo é:
(A)

Fomentar política de gestão documental com foco na modernização de arquivos e na preservação da memória do
Judiciário.

(B)

Implantar escritório de projetos subordinado à unidade de gestão estratégica.

(C)

Acompanhar e avaliar a eficácia de treinamentos por intermédio de pesquisas e índice.

(D)

Desenvolver plano de comunicação interna sobre a estratégia para explicar o papel de cada servidor no alcance dos
objetivos e os benefícios de sua implementação.

(E)

Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e proporcional à demanda.

TRT16-Conhecimentos Gerais7
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36.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

A arquitetura de Von Neumann foi uma das primeiras arquiteturas de computadores utilizada para a implementação da grande maioria dos sistemas computacionais.
Entretanto, e devido à limitação de desempenho dessa arquitetura, foi criada a arquitetura Harvard, cuja principal
diferença, em relação à Von Neumann, é
(A)

utilizar memórias secundárias denominadas Registradores no lugar das memórias Cache.

(B)

possuir memória Cache de níveis L2 e L3 ao invés
de L1 e L2.

(C)

possuir barramentos independentes para o acesso
ao programa e ao dado.

(D)

realizar o processamento de instruções gráficas em
uma GPU.

(E)

utilizar o conceito de memória virtual para aumentar
a velocidade de acesso ao programa.

a

Antônio, funcionário do TRT da 16 Região, está impossibilitado de ir ao trabalho, mas precisa acessar a intranet
para finalizar um processo. Para que Antônio possa acessar a intranet do TRT, a partir do computador da sua casa,
que possui acesso à internet, ele deve utilizar o recurso de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

NAT.
VoIP.
NTP.
VPN.
VLAN.

_________________________________________________________

37.

O técnico administrador de um computador, com sistema
operacional Linux, deseja configurar o sistema para que a
partição do novo Disco Rígido já instalado, particionado e
formatado, seja montado automaticamente durante o processo de boot. Para isso, ele deve configurar a montagem
no arquivo:
(A)

/etc/init.rc

_________________________________________________________

(B)

/boot/mnt

32.

(C)

/etc/fstab

(D)

/boot/load

(E)

/etc/mnt

Uma placa mãe (Motherboard) de um computador típico
possui diversos componentes, como por exemplo: Chipset,
CPU, memória RAM, BIOS. Este último tem como função,
dentre outras,

_________________________________________________________

(A)

armazenar o endereço IP do computador.

(B)

cadastrar os usuários do computador.

(C)

armazenar os drivers dos periféricos do computador.

(D)

testar a memória RAM logo após a inicialização do
computador.

(A)

(E)

desfragmentar o sistema de arquivos do disco rígido
(HD).

será apresentada a estrutura de diretório da raiz (/)
até o diretório corrente.

(B)

o prompt permanecerá no mesmo diretório.

(C)

será acessado o diretório raiz (/) do sistema.

(D)

o prompt retornará ao diretório anteriormente acessado.

(E)

será acessado o diretório home do usuário corrente.

38.

_________________________________________________________

33.

Os sistemas operacionais Windows XP e superiores permitem a escolha do sistema de arquivos a ser utilizado
nos dispositivos de armazenamento. Dentre as diferentes
possibilidades para os sistemas operacionais Windows, a
Microsoft recomenda o uso de um sistema de arquivos
que oferece recursos de segurança e mais confiabilidade,
encontrados no
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dentre os comandos básicos do sistema operacional Linux
existe o cd (Change Directory) que pode ser utilizado para
navegar entre os diretórios do sistema. Caso o comando
cd seja executado sem qualquer parâmetro, ou opção,

_________________________________________________________

39.

FAT16.
NTFS.
UTFS.
EXT3.
FAT32.

O administrador do servidor com sistema operacional
Windows Server 2008 R2 executou o comando assoc,
sem qualquer parâmetro, no prompt de comandos. Como
resultado, ele obteve a
(A)

lista atual de todas as extensões de arquivos e
respectivas associações.

(B)

listagem do conteúdo de todos os arquivos do
diretório corrente.

(C)

apresentação dos atributos de direitos associados
ao diretório corrente.

(D)

apresentação do tipo de criptografia associado ao
diretório corrente.

(E)

apresentação do prompt para a inserção dos nomes
dos arquivos a serem associados.

_________________________________________________________

34.

Um técnico de informática está configurando os diversos
dispositivos integrantes de uma nova rede local de
computadores (LAN). Para configurar uma Switch L-2 gerenciável, para que esta não permita que sejam conectados, em suas Portas, outros dispositivos além dos
autorizados, o técnico deve associar, para cada Porta,
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

um endereço MAC.
uma Máscara IP.
um endereço IP.
uma Porta TCP.
um endereço TCP.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

O Pen Drive é um dos dispositivos de armazenamento de
dados mais difundidos na atualidade devido à facilidade
de obtenção e uso. A tecnologia de memória utilizada no
Pen Drive é a Flash, que possui como uma de suas características:

35.

(A)

Apresentar tempo de acesso menor que a memória
RAM.

(B)

Ser menos resistente a choques mecânicos que o
Disco Rígido.

(C)

Ter um circuito de alimentação interna para manter
os dados.

(D)

Apresentar a necessidade da realização do processo
de refrescamento dos dados.

(E)

Ter um número finito de ciclos de escrita, ou seja, ter
vida útil limitada.

Os diversos protocolos do conjunto (suite) TCP/IP são
organizados em camadas de funcionalidade. Quando um
usuário da internet realiza um acesso à página Web, ele
está utilizando o protocolo da camada de Aplicação denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

W W W.
IMAP.
HTTP.
TCP.
IP.

40.
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41.

Em relação aos padrões de projeto é INCORRETO afirmar:
(A)

(B)

São uma porção identificada de conhecimento profundo, que transmite a essência de uma solução provada para um problema recorrente em um certo
contexto.

tipo V= vetor [1..10] inteiro
var
i, k: inteiro
a: logico
vet: V

Descrevem uma estrutura de projeto que resolve um
problema particular em um cenário específico e podem ter impacto na maneira pela qual o padrão é
aplicado e usado.

(C)

Cada padrão de projeto descreve um problema que
ocorre repetidas vezes em um ambiente e, então,
descreve o núcleo da solução daquele problema, de
tal modo que se pode usar esta solução diversas
vezes.

(D)

A descrição de um padrão de projeto pode considerar um conjunto de influências de projeto que
descrevem o ambiente e as condições que devem
existir para torná-lo aplicável.

(E)

Atenção: Para responder às questões de números 43 e 44,
considere o algoritmo em pseudo-código abaixo.

inicio
leia (k)
i ← 1
a ← falso
enquanto (i<=10 e a=falso) faça
inicio
se (vet[i] = k)
entao
imprima(“Sucesso”)
a ← verdadeiro
senão
imprima(“Insucesso”)
fim se
i ← i+1

Padrões arquiteturais e padrões de código são exemplos de padrões de projeto. Os arquiteturais são padrões específicos de uma plataforma e possuem padrões específicos de código, como o Java.

fim enquanto

_________________________________________________________

42.

fim

Bianca está desenvolvendo um software orientado a
a

objetos para uma aplicação do TRT 16 Região. Esta

43.

aplicação atenderá a diversos usuários. Um Usuario

I , possuindo as seguintes
será mo-delado como 
II
características ou  :
− Nome
− Endereço

Considere que o vetor vet possua os seguintes valores:
6, 5, 1, 9, 0, 1, 4, 2, 3 e 7. É correto afirmar:
(A)

O algoritmo não funciona quando há elementos repetidos no vetor, portanto, o vetor não pode ter elementos repetidos.

(B)

Se for fornecido 1 para k, será impresso “Insucesso”
duas vezes.

(C)

Somente se o valor de k não for encontrado no vetor será impresso “Insucesso”.

(D)

Faltou o comando a ← falso depois de imprima(“Insucesso”) no senão do comando se para
esta frase ser impressa uma única vez na pesquisa
sequencial malsucedida no vetor.

(E)

Se for fornecido 1 para k, será impresso “Sucesso”
duas vezes.

− Telefone
− E-mail
− CPF
Um usuário pode realizar ações. Cada usuário é
identificado de forma única, mas possuindo as mesmas
características descritas acima. Assim, cada usuário será

III e poderá executar as seguintes ações ou 
IV :

− EnviarPedido
− LerRespostaPedido
− ConsultarAndamento

_________________________________________________________

44.

No algoritmo há
(A)

diferentes estruturas de dados, de diferentes tipos
básicos, que são encontrados em linguagens de programação procedurais.

(B)

tipos estruturados de dados que são indivisíveis,
como inteiro e lógico.

(C)

um tipo abstrato de dados, que pode ser visto como
um modelo matemático, acompanhado das operações definidas sobre o modelo.

As lacunas I, II, III e IV são, correta e respectivamente, preenchidas por:
(A)

uma abstração − métodos − instanciado como um
objeto que herda da classe − interfaces.

(B)

um objeto − métodos − uma classe − enviar as
mensagens.

(C)

uma classe − atributos − um objeto da classe
Usuario − métodos.

(D)

um tipo estruturado homogêneo de dados, de um tipo básico que pode ser encontrado em diversas
linguagens de programação.

(D)

uma classe − variáveis − um objeto que herda da
classe Usuario − trocas de mensagens.

(E)

a implementação de uma lógica particular a uma
classe de linguagens de programação, o que limita
sua implementação a linguagens orientadas a objetos.

(E)

um objeto − variáveis − instanciado − enviar as
mensagens.
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45.

a

Luiza é responsável pela política de backup do Tribunal Regional do Trabalho da 16 Região e recebeu a seguinte lista de
recomendações:

I. faça o backup apenas com frequência e data pré-definidas (toda última 6a feira do mês, por exemplo), pois todos devem
saber o dia e hora certos do backup.

II. mantenha os backups em locais seguros, bem acondicionados (longe de poeira, muito calor ou umidade) e com acesso
restrito (apenas pessoas autorizadas).

III. garanta que os backups sejam realizados manualmente e certifique-se de que estejam realmente sendo feitos (backups
manuais são menos propensos a erros e esquecimento).

IV. além dos backups periódicos, sempre faça backups antes de efetuar grandes alterações no sistema e de enviar o
computador para manutenção.

V. mantenha backups redundantes, ou seja, várias cópias, para evitar perder os dados em um incêndio, inundação, furto ou
pelo uso de mídias defeituosas.

VI. nunca armazene dados sensíveis ou confidenciais em formato criptografado, pois isso pode colocar em risco sua
recuperação em uma emergência.
Para implantar uma política de backups segura, Luiza deve seguir APENAS as recomendações:

46.

(A)

III, IV e V.

(B)

I, III, V e VI.

(C)

I, II, IV e VI.

(D)

II, IV e V.

(E)

III, V e VI.

O sequestro de uma conexão TCP é um dos possíveis ataques deste tipo, que também é conhecido como ataque de penetra,
porque fica entre o cliente e o servidor observando os dados sigilosos. Este ataque permite uma conexão normal do usuário com
a rede usando a autenticação entre dois pontos para depois assumir o controle da conexão entre o usuário e o AP (Access
Point). Existem dois métodos usados pelo usuário: um é durante o handshake (passos iniciais da comunicação) de três etapas
do TCP, e o outro é no meio de uma conexão que se aproveita de uma falha no estado “dessincronizado” da comunicação TCP.
Quando dois hosts (pontos na rede) não estão adequadamente sincronizados, descartam ou ignoram pacotes um do outro.
Nesta oportunidade o atacante pode injetar pacotes forjados na rede que tenham os números sequenciais corretos. Assim, o
atacante fica no caminho da comunicação entre o cliente e o AP para poder espionar e reproduzir pacotes que estejam sendo
enviados na rede. O sequestro de uma conexão TCP permite que os atacantes vejam e alterem informações privadas dos
usuários que estão circulando na rede.
O ataque descrito é denominado:

47.

10

(A)

Man in the middle.

(B)

Inundação TCP.

(C)

Denial of Service.

(D)

TCP Spoofing.

(E)

Warchalking.

Considerando os mecanismos de segurança e os tipos de ataques em redes de computadores, é INCORRETO afirmar:
(A)

Defacement é uma técnica que consiste em alterar o conteúdo da página web de um site. Para chamar mais atenção e
atingir maior número de visitantes, os atacantes geralmente alteram a página principal do site, porém páginas internas
também podem ser alteradas.

(B)

O desrespeito à política de segurança ou à política de uso aceitável de uma instituição pode ser considerado como um
incidente de segurança e, dependendo das circunstâncias, ser motivo para encerramento de contrato (de trabalho, de
prestação de serviços etc.).

(C)

Log é o registro de atividade gerado por programas e serviços de um computador. A partir da análise da informação do log
podem-se tomar medidas preventivas para tentar evitar que um problema maior ocorra ou, caso não seja possível, tentar
reduzir os danos.

(D)

Os filtros antispam já vêm integrados à maioria dos webmails e programas leitores de e-mails. A maioria dos filtros passa
por um período de treinamento, no qual o usuário seleciona manualmente as mensagens consideradas spam e, com base
nas classificações, o filtro pode conseguir distinguir as mensagens.

(E)

Interceptação de tráfego é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes, por meio de
programas chamados spoofings. As informações capturadas por esta técnica, caso estejam criptografadas, são facilmente
decodificadas.
TRT16-Téc.Jud.-Tec.Informação-M13
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48.

De acordo com a ITIL v3, prioridade é uma categoria usada para identificar a importância relativa de um incidente, problema ou
a
mudança. O impacto e a urgência são usados para designar a prioridade. Considere que o TRT da 16 Região, hipoteticamente,
utiliza a seguinte classificação de prioridades:

Código de
prioridade

Descrição

Prazo para
solução

1

Crítico

1 hora

2

Alto

8 horas

3

Médio

24 horas

4

Baixo

48 horas

5

Planejado

Planejado

(A)

Impacto

Com base nesta classificação, a matriz Impacto x Urgência correta do TRT16R é:
Alto

1

2

3

Médio

4

2

3

5

4

2

Baixo

(B)

Impacto

Baixo Médio Alto
Urgência

Alto

4

2

1

Médio

3

5

2

Baixo

3

3

4

(C)

Impacto

Baixo Médio Alto
Urgência

Alto

3

2

1

Médio

4

3

2

Baixo

5

4

3

(D)

Impacto

Baixo Médio Alto
Urgência

Alto

1

3

5

Médio

4

1

3

Baixo

2

4

1

(E)

Impacto

Baixo Médio Alto
Urgência

Alto

2

2

2

Médio

3

3

1

5

5

4

Baixo

Baixo Médio Alto
Urgência
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49.

Considere: GP= Gerenciamento de Problemas, GM= Gerenciamento de Mudanças e GI= Gerenciamento de Incidentes.

I garante que a operação normal de um serviço seja restaurada tão rapidamente quanto possível e que o impacto no
O 
negócio seja minimizado.
II
O banco de dados de erros conhecidos contém todos os registros de erros conhecidos. Este banco de dados é criado pelo 
III
e é usado também pelo  .
IV previne proativamente a ocorrência de incidentes e minimiza o impacto dos incidentes que não podem ser evitados.
O 
De acordo com a ITIL v3, as lacunas de I a IV são, correta e respectivamente, preenchidas por:

50.

51.

52.

(A)

GM

-

GP

-

GI

-

GI.

(B)

GI

-

GP

-

GI

-

GP.

(C)

GP

-

GI

-

GM

-

GP.

(D)

GP

-

GP

-

GM

-

GM.

(E)

GI

-

GM

-

GP

-

GI.

O processo de Gerenciamento de Mudanças pode ser melhor avaliado através de KPIs (Key Performance Indicators). Dentre os
principais KPIs deste processo NÃO se inclui:
(A)

Número de mudanças autorizadas.

(B)

Número de incidentes relacionados com uma mudança.

(C)

Relação de mudanças urgentes x normais.

(D)

Número de mudanças relativas ao processo de Gerenciamento de Projetos.

(E)

Distribuição de mudanças por motivo (tratamento de incidente, correção de erro, melhoria etc.).

Na arquitetura Java EE, muito trabalho que poderia ser feito pelo programador é feito por um middleware denominado container.
Os tipos principais de container que existem e executam em um servidor de aplicações Java EE completo são:
(A)

Web container

e EJB container.

(B)

Cloud container e Web container.

(C)

EJB container

e JPA container.

(D)

JUnit container

e HTTP container.

(E)

IIS container

e JSP container.

É uma linguagem de programação orientada a objetos que está disponível para diversas plataformas. Nela, todas as variáveis
são objetos, inclusive os tipos primitivos. Possui métodos para geração de códigos em tempo real (como os attribute accessors),
utiliza mixins para emular herança múltipla, permite passar code blocks como parâmetros para métodos e permite a criação de
clausuras.
A linguagem descrita é denominada:

12

(A)

Java.

(B)

Python.

(C)

Ruby.

(D)

COBOL.

(E)

C Sharp.
TRT16-Téc.Jud.-Tec.Informação-M13

Caderno de Prova ’M13’, Tipo 001
53.

Em uma aplicação Java há dois pacotes chamados, respectivamente, pacote1 e pacote2. No pacote1 estão as classes
Principal e Classe1:
package pacote1;
import pacote2.Classe2;
public class Principal {
public static void main(String[] args) {
Classe1 a = new Classe1();
double v = a.obterValor();
Classe2 b = new Classe2();
double x = b.obterValor();
}
}
package pacote1;
public class Classe1 {
protected double obterValor(){
return 2;
}
}
No pacote2, encontra-se a Classe2:
package pacote2;
public class Classe2 {
protected double obterValor(){
return 10;
}
}
Com base nas informações apresentadas, analise as assertivas a seguir.
Pode-se afirmar que ocorrerá um erro na instrução double x = b.obterValor();
PORQUE
o método obterValor é protected na Classe2 e como tal só pode ser acessado de dentro da própria classe, de classes que
estão no mesmo pacote ou de subclasses da Classe2, caso houvesse uma relação de herança.
Acerca dessas assertivas, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

54.

As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa correta da primeira.
As duas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
A primeira é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira.
A primeira é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa.
Tanto a primeira quanto a segunda são proposições falsas.

O programa Java a seguir implementa uma estrutura de dados conhecida como pilha.
import java.util.Stack;
public class Pilha {
public static void main(String[] args) {
Stack<Integer> y = new Stack<Integer>();
y.push(10);
y.pop();
y.push(20);
y.peek();
y.push(30);
y.pop();
y.push(40);
y.peek();
y.pop();
y.push(50);
y.peek();
for (int i=0; i<y.size();i++){
System.out.println(y.get(i));
}
}
}
Considere que push() empilha um elemento, pop() desempilha e peek() obtém o elemento sem desempilhá-lo.
Ao compilar e executar o programa em condições ideais, serão exibidos os valores
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10, 20, 30, 40 e 50.
20, 30 e 40.
10, 30 e 50.
20 e 50.
10 e 30.
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Atenção: Para responder às questões de números 55 e 56, considere o texto abaixo.
Considere a existência do banco de dados, denominado trt16 no PostgreSQL 8.4 para Windows, manipulado utilizando a
ferramenta gráfica pgAdmin. Deseja-se criar neste banco de dados a tabela proc_trab com os campos descritos a seguir:
numero – inteiro, não nulo.
digito – inteiro, não nulo.
justica – cadeia de caracteres.
ano – inteiro.
vara – cadeia de caracteres.
A chave primária será composta pelos campos numero e digito.

55.

Considere os comandos a seguir:

I. CREATE TABLE trt16.proc_trab(numero integer NOT NULL, digito integer NOT NULL, justica character varying(5)
DEFAULT 5.16, ano integer, vara character varying(50), CONSTRAINT pk_proc PRIMARY KEY (numero, digito));

II. CREATE TABLE trt16.proc_trab(numero integer NOT NULL CONSTRAINT pk_proc PRIMARY KEY, digito integer NOT
NULL CONSTRAINT pk_proc PRIMARY KEY, justica varchar(5) DEFAULT '5.16', ano integer, vara varchar(50));

III. CREATE TABLE trt16.proc_trab(numero int NOT NULL, digito int NOT NULL, justica char(5) DEFAULT 5.16, ano integer,
vara varchar(50), CONSTRAINT pk_proc PRIMARY KEY (numero, digito));

IV. CREATE TABLE trt16.proc_trab(numero integer NOT NULL, digito integer NOT NULL, justica char(5) DEFAULT '5.16',
ano integer, vara character varying(50), CONSTRAINT pk_proc PRIMARY KEY (numero, digito));
Para criar a tabela de forma que, ao inserir um novo registro, ele receba automaticamente no campo justica o valor 5.16,
pode-se utilizar APENAS os comandos apresentados em

56.

57.

(A)

I, III ou IV.

(B)

III ou IV.

(C)

II ou IV.

(D)

I ou III.

(E)

I ou II.

Para visualizar apenas o número e o dígito dos processos cujo ano seja maior do que 2000, em ordem decrescente pelo número
do processo, utiliza-se a instrução:
(A)

SELECT numero, digito FROM trt16.proc_trab where ano>2000 order by numero down;

(B)

SELECT numero, digito FROM proc_trab like ano>2000 order by numero desc;

(C)

SELECT (numero, digito) FROM trt16.proc_trab where ano>2000 order numero descending;

(D)

SELECT numero, digito FROM trt16.proc_trab where ano>2000 order by numero desc;

(E)

SELECT FROM trt16.proc_trab (numero, digito) where ano>2000 order by numero descending;

Considere o comando PL/SQL a seguir:
select nome, cargo, salario, comissao, (salario*12)+NVL(comissao,2) from funcionario;
A função NVL foi usada para
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(A)

elevar os valores do campo comissao ao quadrado.

(B)

converter valores nulos do campo comissao para 2.

(C)

obter os valores do campo comissao com duas casas decimais.

(D)

obter apenas os dois primeiros valores da direita do campo comissao.

(E)

calcular a raiz quadrada dos valores do campo comissao.
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58.

59.

No Oracle, uma base de dados física consiste de arquivos armazenados no disco e uma instância lógica consiste de estruturas e
processos na memória do servidor. Os três tipos fundamentais de arquivos físicos que compõem uma base de dados Oracle 11g
são: arquivos de controle, arquivos de log de repetição e arquivos de
(A)

modelagem multidimensional.

(B)

comunicação com linguagens de programação.

(C)

integração.

(D)

mineração de dados.

(E)

dados.

Considere o texto abaixo.
É a entidade subordinada à hierarquia da ICP-Brasil, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados
digitais. Cabe também a esta entidade emitir listas de certificados revogados (LCR) e manter registros de suas operações
sempre obedecendo às práticas definidas na Declaração de Práticas de Certificação (DPC). Desempenha como função
essencial a responsabilidade de verificar se o titular do certificado possui a chave privada que corresponde à chave pública que
faz parte do certificado. Cria e assina digitalmente o certificado do assinante, onde o certificado emitido representa a declaração
da identidade do titular, que possui um par único de chaves (pública/privada).
Na hierarquia dos Serviços de Certificação Pública, esta entidade está subordinada às entidades de nível hierarquicamente
superior.
O texto refere-se à Autoridade

60.

(A)

Certificadora Raiz (AC Raiz).

(B)

Gestora de Políticas da ICP-Brasil.

(C)

de Registro (AR).

(D)

de Validação de Chaves (AVC).

(E)

Certificadora (AC).

Os certificados usados para confirmação da identidade na web, correio eletrônico, transações online, redes privadas virtuais,
transações eletrônicas, informações eletrônicas, cifração de chaves de sessão e assinatura de documentos com verificação da
integridade de suas informações, são os Certificados de Assinatura Digital
(A)

A1, A2, A3 e A4.

(B)

SHA-0, SHA-1, SHA-256 e SHA-512.

(C)

B1, B2, B3, B4 e B5.

(D)

S1, S2, S3 e S4.

(E)

SHA-32, SHA-64, SHA-128 e SHA-256.

TRT16-Téc.Jud.-Tec.Informação-M13

15

Caderno de Prova ’M13’, Tipo 001

PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO

Atenção:
−

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.

−

Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva − Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à
modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com
desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for
assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e)
estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.

−

Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação.

I
Venham de onde venham, imigrantes, emigrantes e refugiados, cada vez mais unidos
em redes sociais, estão aumentando sua capacidade de incidência política sobre uma
reivindicação fundamental: serem tratados como cidadãos, em vez de apenas como mão de
obra (barata ou de elite).
(Adaptado de: http://observatoriodadiversidade.org.br)

II
A intensificação dos fluxos migratórios internacionais das últimas décadas provocou o
aumento do número de países orientados a regulamentar a imigração. Os argumentos
alegados não são novos: o medo de uma “invasão migratória”, os riscos de desemprego
para os trabalhadores autóctones, a perda da identidade nacional.

III
Ainda não existe uma legislação internacional sólida sobre as migrações
internacionais. Assim, enquanto que os direitos relativos ao investimento estrangeiro foram
se reforçando cada vez mais nas regras estabelecidas para a economia global, pouca
atenção vem sendo dada aos direitos dos trabalhadores.
(II e III adaptados de: http://www.migrante.org.br)

Considerando o que se afirma em I, II e III, desenvolva um texto dissertativoargumentativo, posicionando-se a respeito do seguinte tema:

Mobilidade humana e cidadania na atualidade
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