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• Nas questões a seguir, assinale, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Em seu caderno de provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ...,
considere os dados apresentados na situação hipotética como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Nas questões que demandarem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere
que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG2A1AAA

Pode-se dizer que a cidadania é essencialmente1

consciência de direitos e deveres e exercício da democracia:
direitos civis, como segurança e locomoção; direitos sociais,
como trabalho, salário justo, saúde, educação, habitação etc.;4

direitos políticos, como liberdade de expressão, de voto, de
participação em partidos políticos e sindicatos etc.

Não há cidadania sem democracia. O conceito de7

cidadania, contudo, é um conceito ambíguo. Em 1789, a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
estabelecia as primeiras normas para assegurar a liberdade10

individual e a propriedade. Nascia a cidadania como uma
conquista liberal. Hoje, o conceito de cidadania é mais
complexo.13

Com a ampliação dos direitos, nasceu também uma
concepção mais ampla de cidadania. De um lado, existe uma
concepção consumerista de cidadania (direito de defesa do16

consumidor) e, de outro, uma concepção plena, que se
manifesta na mobilização da sociedade para a conquista de
novos direitos e na participação direta da população na gestão19

da vida pública, por meio, por exemplo, da discussão
democrática do orçamento. Esta tem sido uma prática,
sobretudo no nível do poder local, que tem ajudado na22

construção de uma democracia participativa, superando os
limites da democracia puramente representativa.

Moacir Gadotti. Escola cidadã – educação para e pela cidadania.
Internet: <http://acervo.paulofreire.org> (com adaptações). 

QUESTÃO 1

De acordo com as ideias do texto CG2A1AAA,

A a participação direta da população na gestão da vida pública
constitui prática recente na sociedade brasileira.

B a democracia é uma condição para a existência da cidadania.
C os direitos civis e os direitos políticos merecem destaque entre

os direitos dos cidadãos.
D o alargamento da concepção de cidadania nos dias de hoje

constitui uma conquista da sociedade atual.
E a conquista do direito à liberdade individual e à propriedade

é o objetivo maior de uma sociedade democrática.

QUESTÃO 2

No texto CG2A1AAA, o termo “que”, empregado na
linha 22, remete a

A “prática” (R.21).
B “nível” (R.22).
C “poder local” (R.22).
D “discussão” (R.20).
E “orçamento” (R.21).

QUESTÃO 3

A correção gramatical, a coerência e o sentido do
texto CG2A1AAA seriam mantidos caso a forma verbal “tem
ajudado” (R.22) fosse substituída por

A vem ajudando.
B ajudou.
C ajudaria.
D vinha ajudando.
E pode ajudar.

Espaço livre
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Texto CG2A2AAA

Em sua definição, o voto em branco é aquele que não1

se dirige a nenhum candidato entre os que disputam as
eleições. São considerados, portanto, votos estéreis, porque
não produzem frutos. Os votos nulos, por sua vez, são aqueles4

que, somados aos votos em branco, compõem a categoria dos
votos estéreis, inválidos ou, como denominou o Tribunal
Superior Eleitoral, votos apolíticos. Logo, os votos em branco7

e os nulos são votos que, a princípio, não produzem resultado
nem influenciam no resultado do pleito.

Ao comparecer às urnas no dia das eleições, o eleitor10

que apresentar voto em branco ou nulo pode fazê-lo por
diversas razões. Esses motivos podem embasar tanto a postura
dos que votam em branco quanto a dos que votam nulo, pois13

o resultado final é o mesmo: invalidar o voto. Assim sendo,
não é razoável diferenciar o voto em branco do voto nulo.
Deve-se considerar a essência do ato, a sua real motivação, que16

é a invalidação. É evidente que não se sabe, ao certo, a razão
que motiva cada eleitor a votar em branco ou nulo; entretanto,
em ambos os casos, não há dúvida quanto à invalidade do voto19

por ele dado.

Renata Dias. Os votos brancos e nulos no estado democrático de
direito: a legitimidade das eleições majoritárias no Brasil. In: Estudos
eleitorais, v. 8, n.º 1, jan./abr. 2013, p. 36-8 (com adaptações).

QUESTÃO 4

Acerca do papel das conjunções na organização argumentativa do
texto CG2A2AAA, julgue os itens subsequentes.

I A conjunção “porque” (R.3) combina duas orações que mantêm
entre si uma relação de causalidade. 

II A conjunção “como” (R.6) indica uma comparação entre as
afirmações das orações por ela conectadas.

III A conjunção “Logo” (R.7) introduz um período que explica o
raciocínio apresentado em períodos anteriores. 

IV A conjunção “entretanto” (R.18) estabelece relação de
contraposição entre os conteúdos das orações por ela
combinadas. 

Estão certos apenas os itens

A I e III.
B I e IV.
C II e III.
D II e IV.
E III e IV.

QUESTÃO 5

No segundo parágrafo do texto CG2A2AAA, a forma verbal
“fazê-lo” (R.11) remete a 

A “o resultado final” (R.14).
B “embasar tanto a postura dos que votam em branco quanto a

dos que votam nulo” (R. 12 e 13).
C “voto em branco ou nulo” (R.11).
D “apresentar voto em branco ou nulo” (R.11).
E “comparecer às urnas no dia das eleições” (R.10).

QUESTÃO 6

Assinale a opção que apresenta termo que desempenha a mesma
função sintática que “a razão” (R.17), no texto CG2A2AAA.

A “o mesmo” (R.14).
B “votos estéreis” (R.6).
C “o Tribunal Superior Eleitoral” (R. 6 e 7).
D “dúvida” (R.19).
E “resultado” (R.8).

QUESTÃO 7

Tendo como referência a imagem precedente, que ilustra uma tela
do Windows Explorer, assinale a opção correspondente ao local
apropriado para o usuário criar atalhos ou armazenar livremente
arquivos de uso corrente ou a que deseje ter acesso mais facilmente.

A

B

C

D

E

QUESTÃO 8

O procedimento utilizado para atribuir integridade e
confidencialidade à informação, de modo que mensagens e arquivos
trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizados,
sendo impedidos leitura ou acesso ao seu conteúdo por outras
pessoas, é denominado

A criptografia.
B engenharia social.
C antivírus.
D firewall.
E becape.

QUESTÃO 9

Pedro, servidor de órgão público federal, a mando de
Lucas, seu chefe imediato, mensalmente entregava dez resmas
de papel a uma empregada terceirizada, a título de colaboração para
a escola em que um filho dessa empregada estudava.

Nessa situação hipotética,

A Lucas deu ordem manifestamente ilegal, razão por que Pedro
deveria ter-se recusado a cumpri-la.

B Pedro cometeu infração que não representou grave dano
ao patrimônio público e, por isso, deverá ser-lhe aplicada
a penalidade mais branda.

C o desconhecimento da ilegalidade da conduta afastará
a aplicação de penalidade a Pedro.

D Pedro cometeu infração, mas Lucas, não, já que não praticou
a conduta proibida.

E a nobreza da conduta de Pedro poderá justificar a não
instauração de processo administrativo contra si.
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QUESTÃO 10

De acordo com o Código de Ética dos Servidores da Justiça
Eleitoral da Bahia, se, fora do seu horário de trabalho, um servidor
do TRE/BA, formado em ciência da computação, prestasse
consultoria técnica a partido político ao qual um deputado estadual
fosse filiado, tal consultoria tipificaria uma conduta

A vedada, pois haveria o uso de informações privilegiadas
obtidas no âmbito interno do tribunal.

B lícita, por se tratar de partido político e não de candidato.
C lícita, desde que a atividade não fosse exercida em gabinete

de juiz eleitoral.
D expressamente vedada.
E vedada, porque haveria o uso do cargo para a obtenção de

vantagem indevida.

QUESTÃO 11

Do dia dez ao dia quinze de determinado mês, haverá
suspensão extraordinária do expediente da Secretaria do TRE/BA
e, por essa razão, será publicado ato determinando a suspensão dos
prazos processuais no referido período.

Nessa situação hipotética, de acordo com Regimento Interno
do TRE/BA, o responsável pela expedição do referido ato será o

A diretor do foro.
B diretor da Secretaria.
C presidente.
D corregedor.
E vice-presidente.

QUESTÃO 12

De acordo com o Regimento Interno do TRE/BA, se, no respectivo
tribunal, houver a necessidade de se formular consulta ao Tribunal
Superior Eleitoral sobre matéria eleitoral, a competência para tal
consulta será do

A tribunal.
B juiz que estiver na presidência da sessão que demandar

a consulta.
C juiz mais antigo.
D juiz relator.
E presidente.

QUESTÃO 13

O Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, instituído
pela Resolução CNJ n.º 201/2015, objetiva melhor eficiência do
gasto público e da gestão dos processos de trabalho. De acordo com
esse plano, os critérios de sustentabilidade a serem observados nas
contratações efetuadas pelos órgãos do Poder Judiciário incluem

I a técnica do menor preço.
II a técnica do menor prazo.
III a eficiência energética.
IV o emprego da logística reversa.
V o nível de emissão de poluentes de máquinas e aparelhos

consumidores de energia.

Estão certos apenas os itens

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

QUESTÃO 14

Os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos —
Lei n.º 12.305/2010 — incluem

I os planos de resíduos sólidos.
II a proteção da saúde pública.
III a coleta seletiva.
IV o desenvolvimento sustentável.
V o respeito às diversidades locais e regionais.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e III.
C II e V.
D III e IV.
E IV e V.

QUESTÃO 15

Conforme as definições contidas na Resolução TSE
n.º 23.474/2016, que trata da criação e das competências das
unidades ou núcleos socioambientais nos tribunais eleitorais e da
implantação do Plano de Logística Sustentável da Justiça Eleitoral,
assinale a opção correta.

A Práticas de sustentabilidade são processos de coordenação do
fluxo de materiais, serviços e informações, do fornecimento
ao desfazimento, considerando o ambientalmente correto, o
socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado.

B Práticas de racionalização são métodos utilizados para
avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em
função do seu impacto ambiental, social e econômico.

C Coleta seletiva corresponde à coleta de resíduos sólidos
previamente separados conforme sua constituição ou
composição com destinação ambientalmente adequada.

D Logística sustentável é um conjunto de ações com objetivo
de construir um novo modelo de cultura institucional, visando
à inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades da
justiça eleitoral.

E Critérios de sustentabilidade são ações com objetivo de
melhoria da qualidade do gasto público e de aperfeiçoamento
contínuo na gestão dos processos de trabalho.

QUESTÃO 16

Rafael, técnico judiciário de determinado tribunal regional
eleitoral e ocupante de função comissionada, discriminou, no uso
de suas atribuições, pessoa com deficiência auditiva, porque esta
compareceu ao tribunal sem acompanhante que interpretasse
a linguagem dos sinais, ainda que ciente da existência de norma
que obriga o órgão a possuir servidor capacitado para uso
e interpretação de LIBRAS.

Nessa situação hipotética, Rafael estará sujeito à penalidade
administrativa de

A destituição da função.
B advertência.
C suspensão.
D demissão.
E repreensão.
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QUESTÃO 17

Ao estabelecer condições de alcance para pessoa com deficiência

ou com mobilidade reduzida utilizar, com segurança e autonomia,

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,

transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e

tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao

público, de uso coletivo público ou privado, tanto na zona urbana

quanto na rural, a legislação garante a pessoas nessa situação o

direito à

A funcionalidade.

B adaptação.

C inclusão.

D mobilidade.

E acessibilidade.

QUESTÃO 18

De acordo com a literatura pertinente, uma das dimensões

da liderança transacional é a

A recompensa contingente.

B motivação inspiracional.

C estimulação intelectual.

D consideração individualizada.

E influência idealizada.

QUESTÃO 19

De acordo com seu Mapa Estratégico 2016–2021, os valores

organizacionais do TRE/BA incluem a

A transparência.

B acessibilidade.

C modernidade.

D celeridade.

E credibilidade.

QUESTÃO 20

De acordo com a arquitetura de processos definida pelo Mapa

Estratégico 2016–2021 do TRE/BA, os macroprocessos essenciais

à existência do tribunal, que recebem apoio de processos internos

e estão diretamente relacionados ao objetivo maior do órgão,

são os macroprocessos

A finalísticos.

B de apoio.

C de suporte.

D gerenciais.

E de governança.

Espaço livre


