




||TJRR12_007_17N313125|| CESPE/UnB – TJ/RR

Cargo 7: Auxiliar Administrativo  – 1 –

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com

o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou

a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de

respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 8

Mídias sociais

O que você está lendo, fazendo, pensando,1

seguindo, vendo, ouvindo? Onde você está? Quem é você?
Essas são algumas perguntas que sedimentam e

configuram aplicativos como Foursquare, Orkut,4

Facebook, Twitter, MSN, Skype, blogs e afins, que
promovem a expansão das relações interpessoais,
mantendo e ampliando os laços sociais, a visibilidade7

pessoal e a propagação da informação.
O uso desses aplicativos, que constituem as novas

mídias sociais, ou redes sociais digitais, representa um10

novo momento para as relações interpessoais, não só por
modificar a maneira como as pessoas se veem, consomem
e se comunicam, mas também a forma como se13

comportam. Visualizar algo divertido ou curioso já não é
suficiente. É preciso compartilhar a informação, contar a
novidade para o maior número possível de amigos.16

Nesse sentido, as mídias sociais tornaram-se
verdadeiras companheiras para quem deseja consumir
informação em tempo real e, principalmente, dizer ao19

mundo tudo aquilo que lhe vier à cabeça.

Wesley Moura. Mídias sociais. In: Informativo Folha

Verde, Brasília, n.º 5, maio de 2012 (com adaptações).

Com relação aos sentidos e às estruturas linguísticas do texto,
julgue os itens que se seguem.

1 De acordo com o texto, as redes digitais foram concebidas
para que as pessoas solitárias pudessem se divertir e fazer
contatos, mudando, assim, seu comportamento, e para que
todos os usuários dessas redes trocassem rapidamente
informações importantes.

2 Infere-se da leitura do texto que as rede sociais estimulam
o consumismo e transformam os usuários em pessoas
competitivas, pois ter o maior número possível de amigos
é o que importa.

3 Caso se retirasse o vocábulo “já” da frase “Visualizar algo
divertido ou curioso já não é suficiente” (R.14-15), a
afirmação permaneceria gramaticalmente correta.

4 A expressão “novas mídias sociais” (R.9-10) retoma os
“aplicativos” exemplificados no segundo parágrafo.

5 Se a expressão “vier à cabeça” (R.20) for substituída por
subir à cabeça, serão mantidos o sentido e a correção
gramatical do texto.

6 As palavras “mídias”, “número” e “possível” são
acentuadas de acordo com a mesma regra gramatical.

7 Depreende-se do texto que as pessoas utilizam as mídias
sociais apenas para se entreter.

Internet:<www.webdialogos.com> (com adaptações).

Considerando o texto anterior e a charge acima, julgue os itens
seguintes.

8 O texto Mídias sociais, assim como a charge, explora o avanço das
redes sociais.

9 A charge relaciona a evolução do homem à evolução das mídias
sociais.

10 A charge aponta para uma verdade histórica ao relacionar o macaco
à escrita.

11 A charge mostra que a evolução das mídias sociais transformou o
ser humano em um robô. 

Os idosos que participam do projeto Cabelos de Prata,1

mantido pela Prefeitura de Boa Vista, estão sendo estimulados a
assistir sessões de cinema.

O objetivo dessa atividade é fortalecer o vínculo4

comunitário do idoso, por meio de ações integrativas como a
participação em manifestações artísticas e culturais.

Segundo o coordenador do projeto, esses eventos são7

importantes para a valorização da terceira idade no meio social e
familiar. O coordenador ressalta, ainda, que os principais objetivos
desse projeto são, além de proporcionar momentos de lazer e10

entretenimento aos participantes, fazer que eles exercitem a
cidadania e contribuir para a elevação da autoestima, autonomia e
independência diante da comunidade — o que reverterá em13

melhoria da qualidade de vida dessa população.

Internet: www.bvnews.com.br (com adaptações).

Em relação às ideias e às estruturas gramaticais do texto acima, julgue
os itens a seguir.

12 Não haveria prejuízo para os sentidos do texto se a forma
“reverterá em” (R.13) fosse substituída por redundará.

13 De acordo com o texto, todos os idosos da cidade de Boa Vista irão
ao cinema.

14 O pronome “esses” (R.7) está empregado em referência a
“manifestações artísticas e culturais” (R.6).

15 A expressão “elevação da autoestima” (R.12) é redundante, já que
a ideia de “elevação” está contida no significado de “autoestima”.
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O avanço da educação dos trabalhadores brasileiros
explica 60% da queda na informalidade do mercado de trabalho
entre 2002 e 2009. Para o economista Barbosa Filho, “apesar da
baixa qualidade da nossa educação, diversos efeitos positivos que
estão acontecendo na economia estão atrelados ao processo de
universalização da educação no país”.

O Estado de S.Paulo, 8/7/2012, p. B7 (com adaptações).

Considerando as ideias do texto acima e tomando o tema nele
abordado como referência inicial no que se refere a aspectos da
realidade educacional brasileira atual, julgue os itens seguintes. 

16 O grande problema da educação básica brasileira é a falta de
escolas na maior parte do país.

17 Atualmente, a conclusão do ensino médio é exigência legal
para trabalhar na construção civil.

18 Entende-se, de acordo como o texto, que, quanto mais
escolarizada é a pessoa, mais possibilidade ela tem de
conseguir emprego com carteira assinada.

O crime organizado internacional é um negócio de 870
bilhões de dólares anuais. O montante representa mais de seis vezes
o total destinado ao desenvolvimento e equivale a 1,5% do produto
interno bruto (PIB) mundial. O alerta é do Escritório da
Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes.

O Globo, 17/7/2012, p. 25 (com adaptações).

Considerando as ideias do texto acima bem como as múltiplas
implicações do tema nele abordado, julgue os itens seguintes.

19 O PIB é a soma das riquezas produzidas exclusivamente pelas
indústrias de um país.

20 A América Latina é uma das poucas regiões onde a rede do
crime organizado raramente atua.

21 Com seu poder de polícia, a Organização das Nações Unidas
está vencendo a luta contra o crime organizado.

22 De acordo com o texto, o crime organizado globalizou-se e é
bastante lucrativo.

23 Tráfico de drogas e pirataria industrial e informática são duas
das mais importantes atividades do crime organizado
internacional.

Considerando o estabelecido no Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens
a seguir.

24 O estabelecimento de um código de ética para o exercício das
funções públicas busca garantir que as diferenças individuais
não sejam tratadas de modo particular, arbitrário, ou seja, com
base na vontade do agente público que presta determinado
serviço.

25 A moralidade dos atos do servidor público é consolidada
quando ele, ao agir, considera a legalidade e a finalidade
desses atos, tendo em vista o bem comum.

26 A honra e a tradição dos serviços públicos devem ser
preservadas pela conduta ética dos servidores públicos, a qual
fundamenta a confiança da sociedade nos serviços prestados
pela administração pública.

27 Em toda e qualquer situação, o ato administrativo, para ser
eficaz e moral, deve ser público.

Acerca da atuação do servidor público no que se refere à sua
conduta, julgue os itens que se seguem.

28 Em casos de solicitações aéticas e amorais de sua chefia, o
servidor público deve procrastinar o atendimento a esses
pedidos, como uma forma efetiva de não cometer qualquer
ação que atente contra o código de ética.

29 Na escolha entre duas opções, o servidor público que decide
pela opção mais vantajosa para o bem comum demonstra
conduta ética. 

30 O servidor público deve atentar para as ordens de seus
superiores, cumprindo-as sempre, sem hesitação e contestação,
pois é o que recomenda um dos princípios éticos referentes à
função pública. 

31 Novos conhecimentos e habilidades ao seu alcance só devem
ser utilizados pelo servidor público em situações complexas,
que exijam raciocínio mais elaborado e soluções específicas.

32 A urbanidade e a cortesia são características exigidas do
servidor público no exercício de suas atribuições funcionais.

Com base na Constituição do Estado de Roraima, julgue os itens a
seguir, relativos à administração pública e ao Poder Judiciário.

33 O Poder Judiciário possui autonomia administrativa e
financeira, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de
Roraima (TJ/RR) elaborar a proposta orçamentária relativa a
esse poder de acordo com os limites estipulados conjuntamente
com os demais poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

34 Na administração pública de Roraima, ao menos 20% dos
cargos em comissão, assim como das funções de confiança,
devem ser exercidos exclusivamente por servidores ocupantes
de cargo efetivo, declarados estáveis ou cedidos para o estado.

De acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado de
Roraima, julgue os itens seguintes.

35 Entre os órgãos que compõem o Poder Judiciário de Roraima
incluem-se os juízes de direito, juízes substitutos, juizados
especiais e juizados de paz.

36 Entre os órgãos de julgamento do TJ/RR incluem-se o Tribunal
Pleno e a Câmara Única. O Conselho da Magistratura, por sua
vez, não é classificado como órgão de julgamento, visto que
nele são exercidas apenas funções de caráter normativo e
consultivo.

Considerando o regime jurídico dos servidores públicos civis do
estado de Roraima, julgue os itens que se seguem.

37 A inassiduidade habitual, assim como a insubordinação grave
em serviço, constituem hipóteses que justificam a aplicação da
penalidade de demissão aos servidores públicos.

38 Gratificações, indenizações e adicionais pagos ao servidor
como vantagens são incorporados ao vencimento ou provento
para todos os efeitos, nos casos e condições indicados em lei.

Julgue os próximos itens à luz do Regimento Interno do TJ/RR
(RI-TJ/RR), constante da Resolução n.º 10/1995.

39 As decisões do Tribunal Pleno sobre projetos de lei de sua
iniciativa, alteração ou reforma do RI-TJ/RR serão
consignadas em forma de resoluções, contudo, quaisquer
mudanças nas disposições de salas e repartições do TJ/RR,
bem como outras ações de ordem interna, serão disciplinadas
mediante decreto judiciário.

40 Integram os serviços auxiliares do TJ/RR, entre outros, a
Diretoria-Geral e as secretarias da Corregedoria-Geral de
Justiça, do Tribunal Pleno, da Câmara Única e do Conselho da
Magistratura, sendo os regulamentos desses órgãos, depois de
aprovados pelo plenário do tribunal, considerados partes
integrantes do RI-TJ/RR.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A caixa d’água de um hospital tem a forma de um cilindro circular
reto com 10 metros de altura e capacidade para 30.000 litros de
água. Considere que essa caixa d’água, completamente vazia, foi
enchida à vazão constante e, 100 minutos depois de iniciado o
enchimento, a água atingiu a altura de 3 metros. Com base nessas
informações e supondo que nenhuma torneira abastecida pela caixa
seja aberta durante o processo de enchimento, julgue os itens a
seguir.

41 Quando a água no interior da caixa atingiu 3 metros de altura,
mais de 10.000 litros de água haviam sido despejados na caixa.

42 Para que a caixa fique completamente cheia, serão necessárias
mais de 5 horas.

43 O tempo necessário para que a água no interior da caixa d’água
atinja determinada altura é proporcional a essa altura.

Marcos, Pedro e Paulo, servidores de um tribunal, dedicam,
respectivamente, 10, 15 e 25 horas semanais a acompanhar o
trâmite de processos. Assim, os processos que chegam ao tribunal
semanalmente são distribuídos pelo chefe do setor para
acompanhamento do trâmite por esses três servidores em
quantidades diretamente proporcionais aos tempos que cada um
deles dedica a essa atividade. Com base nessas informações, julgue
os itens seguintes.

44 Se, em determinada semana, Marcos e Paulo acompanharam,
juntos, o trâmite de 98 processos, então, nessa semana, deram
entrada no tribunal mais de 150 processos.

45 A tramitação de metade dos processos que chegam
semanalmente ao tribunal será acompanhada por Paulo.

46 Marcos acompanhará o trâmite de menos de 10% dos
processos que chegam ao tribunal semanalmente.

47 Caso, em determinada semana, cheguem 200 processos ao
tribunal, Pedro acompanhará o trâmite de mais de 70 desses
processos.

Determinado jogo consiste em explorar o fato de que todo
número natural não nulo pode ser escrito como a soma de potências
de base 2, distintas, com expoentes inteiros (por exemplo:
14 = 2 + 4 + 8 = 2 + 22 + 23; 17 = 1 + 16 = 20 + 24). No jogo entre
os jogadores A e B, B indica os expoentes e A aponta qual é o
número natural correspondente.

A respeito desse jogo e do fato mencionado, julgue os itens
seguintes.

48 Caso o jogo fosse invertido, de forma que o jogador A
indicasse o número 50, e B tivesse de identificar os expoentes,
haveria dificuldade nessa identificação, já que o número 50
pode ser escrito de mais de duas formas diferentes como a
soma de potências de base dois.

49 Se B indicar os expoentes 1, 2, 5 e 6, então A acertará se
apontar um número menor que 100.

50 Suponha que A tenha acertado ao apontar que o número
correspondente é o 37. Então, nesse caso, B indicou os
números 0, 2 e 5.

51 Se um número P, par, for escrito como a soma de seis
potências de base 2, distintas, então o número P/2 também será
escrito como a soma de seis potências de base 2, distintas.

52 Se o jogador A apontar corretamente que o número
correspondente é um número par, então entre os expoentes
indicados por B não estará o número 1.

RASCUNHO
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As informações de caráter sigilosas produzidas ou
custodiadas pelos órgãos e entidades públicas são classificadas, de
acordo com leis específicas, como ultrassecretas, secretas ou
reservadas. O acesso a essas informações é restrito a pessoas que
tenham necessidade de conhecê-las e que sejam devidamente
credenciadas para isso. As informações de caráter pessoal também
são de acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo.
Além disso, não se excluem outras hipóteses legais de sigilo, como
segredo de justiça e segredo industrial.

Em análise realizada por determinado tribunal sobre 500
processos com restrição de acesso, constatou-se que:

• 120 contêm informações de caráter pessoal;
• 300 correm em segredo de justiça;
• 100 detêm segredo industrial;
• 60 correm em segredo de justiça e contêm informações de

caráter pessoal;
• 40 detêm segredo industrial e contêm informações de caráter

pessoal;
• 40 correm em segredo de justiça e detêm segredo industrial;
• 90 têm acesso restrito por outros motivos.

Com base nessas informações, julgue os itens subsecutivos.

53 Menos de 200 desses processos não detêm segredo industrial
nem correm em segredo de justiça.

54 Desses processos, 30 contêm informações de caráter pessoal,
correm em segredo de justiça e, ainda, detêm segredo
industrial.

55 Há mais de 100 processos com restrição de acesso por
correrem em segredo de justiça e que, além disso, contêm
informações de caráter pessoal ou detêm segredo industrial.

56 Desses processos, 400 detêm segredo industrial ou correm em
segredo de justiça.

Considere as seguintes definições:

I os divisores próprios de um número inteiro positivo n são todos
os divisores inteiros positivos de n, exceto o próprio n;

II um número n será perfeito se a soma de seus divisores próprios
for igual a n;

III dois números serão números amigos se cada um deles for igual
à soma dos divisores próprios do outro.

Com base nessas definições, julgue os itens que seguem.

57 O número 28 é um número perfeito.

58 Os números 284 e 220 são números amigos.

59 Se um número é maior que 1, então o conjunto dos seus
divisores próprios tem, pelo menos, 2 elementos.

60 Nenhum número primo é um número perfeito.

Acerca dos conceitos e princípios arquivísticos, julgue os itens de
61 a 65.

61 Em regra, deve-se produzir mais de um exemplar de um
documento de arquivo. 

62 O arquivo caracteriza-se por ser um conjunto orgânico,
resultado das atividades de uma pessoa física ou jurídica, e não
uma coleção de documentos de diversas fontes.

63 A produção e a manutenção dos documentos de arquivo
justificam-se para o atendimento de demandas funcionais das
instituições.

64 Entre os gêneros documentais considerados documentos de
arquivo se incluem documentos tridimensionais, textuais,
audiovisuais e cartográficos.

65 Fazem parte do gênero textual os documentos manuscritos,
datilografados ou impressos.

RASCUNHO
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No que se refere à legislação arquivística, julgue os itens seguintes.

66 Os documentos de arquivo do TJ/RR considerados de valor

permanente devem ser recolhidos aos arquivos do Ministério

da Justiça.

67 Os arquivos do TJ/RR são considerados arquivos federais,

razão por que devem ser organizados conforme as orientações

do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo (SIGA).

68 Os documentos de arquivo considerados de valor permanente

ou histórico são inalienáveis e imprescritíveis.

69 São considerados de valor permanente os documentos de valor

administrativo e legal.

70 Os documentos correntes correspondem aos documentos de

arquivo que são objeto de consultas frequentes, devendo ser

armazenados em local próximo de seus usuários diretos.

Julgue os itens a seguir, acerca da gestão de documentos.

71 Os documentos de arquivo produzidos devem obrigatoriamente

ser registrados nos sistemas de protocolo; esse procedimento,

contudo, não se aplica aos documentos recebidos, que,

conforme a origem, podem não estar sujeitos a registro.

72 O recebimento e a classificação incluem-se entre as rotinas do

protocolo, atividade exercida no âmbito dos arquivos

correntes.

73 A gestão de documentos contempla, principalmente, as fases

corrente e intermediária.

Acerca da classificação de documentos de arquivo e da tabela de

temporalidade, julgue os itens a seguir.

74 Constitui informação da tabela de temporalidade a

determinação do tempo de guarda dos documentos nos

arquivos intermediários.

75 A classificação de documentos de arquivo deve ser realizada

de acordo com o Código Decimal Universal.

76 Ordenação refere-se à ação de dispor segundo determinada

ordem, que pode ser, entre outras, alfabética, cronológica ou

geográfica, os documentos dentro de uma unidade de

classificação.

77 Utiliza-se a tabela de temporalidade na tramitação dos

documentos nos sistemas de protocolo.

Com referência à preservação e conservação de documentos de

arquivo, julgue os itens a seguir.

78 O ar seco contribui para o enfraquecimento do papel.

79 A limpeza dos documentos de arquivo pode ser feita com um

pano umedecido com água sanitária.

80 O calor constante preserva as fibras do papel.

Julgue os itens a seguir, acerca de noções de gestão de processos.

81 Em uma organização, é possível a obtenção da visão interativa
de diversas partes e pessoas por meio do processo, uma vez
que ele permeia vários setores da organização.

82 Na visão de processo, os fornecedores são necessariamente
pessoas ou órgãos externos à organização.

83 Em um cartório de tribunal, a limpeza das instalações é
classificada como processo de apoio. 

84 O organograma é a forma de representação gráfica apropriada
para mapear um processo.

85 A representação de uma decisão no mapeamento de um
processo é feita por um losango.

86 Na gestão de processos, o conceito de cliente está vinculado
exclusivamente ao usuário final do processo.

No que se refere a noções de legislação administrativa, julgue os
itens subsequentes.

87 A admissão em cargo público se dá exclusivamente para
brasileiros natos mediante concurso público.

88 O ingresso em funções de confiança é exclusivo para
servidores ocupantes de cargo efetivo.

89 Diferentemente do subsídio, o vencimento básico pode ser
acrescido de vantagens pecuniárias que formarão a
remuneração do servidor público.

90 O Banco do Brasil S.A. é um órgão da administração direta,
uma vez que é diretamente subordinado ao governo federal.

91 O INSS é uma autarquia e um órgão da administração indireta.

Julgue os itens seguintes, relativos a noções de administração de
material.

92 Para maior aproveitamento do espaço de um estoque, deve-se
utilizar o critério de armazenagem por tamanho.

93 Em um estoque, nível de segurança corresponde à quantidade
máxima de estoque que deve existir.

94 O tombamento consiste na exclusão do material do estoque da
organização.

95 O método de contagem cega não é indicado à conferência
quantitativa e qualitativa do material recebido.

96 Materiais que necessitam de ressuprimento constante
demandam estocagem do tipo temporária.

Acerca de noções de licitação pública, julgue os itens a seguir.

97 O administrador público tem o arbítrio de escolher a
modalidade de licitação que julgar melhor para a aquisição do
produto ou serviço.

98 O edital de licitação não é obrigatório em todas as modalidades
de licitação.

99 Adjudicação é a fase da licitação que libera os perdedores das
suas propostas.

100 Haverá licitação dispensada, também chamada de licitação
dispensável, quando houver a possibilidade de licitação, porém
o administrador público não julgar conveniente a sua
realização.




