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• Nas questões a seguir, marque, 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.

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

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• 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 para as duas próximas questões

Um dos principais objetos de análise da ciência1

política é o grau em que os regimes democráticos

contemporâneos se aproximam mais ou menos dos modelos de

democracia, que, entre outras características, supõem a4

participação informada e atenta dos cidadãos na escolha dos

seus governantes. Um país é considerado mais democrático se

os representados têm condições de acompanhar e fiscalizar o7

trabalho de seus representantes, para avaliá-los e

responsabilizá-los por suas ações ou omissões no governo.

Assim, no processo eleitoral seguinte, podem reconduzi-los ou10

afastá-los do poder, recompensando os “bons” governantes

com a reeleição e punindo os considerados “maus” políticos

com a perda de seus mandatos.13

Sabe-se que esse processo de accountability vertical,

o controle dos eleitores sobre os eleitos, depende de uma série

de fatores, entre os quais estão, de um lado, os arranjos16

institucionais vigentes, que favorecem ou dificultam a

manifestação e a expressão da vontade da maioria dos cidadãos

na constituição dos governos e, de outro, a capacidade dos19

eleitores de se informar e de acompanhar a atuação dos

representantes para decidir o voto na eleição seguinte.

Mônica Mata Machado de Castro e Felipe Nunes. Candidatos corruptos

são punidos? Accountability na eleição brasileira de 2006. In: Opinião

Pública, vol. 20, n.º 1, Campinas, jan.-abr./2014. Internet:

< w w w . s c i e l o . b r >  ( c o m  a d a p t a ç õ e s ) .

QUESTÃO 1

Com base nas ideias do texto, assinale a opção correta.

A Nos estudos da ciência política, defende-se a manifestação e a

expressão da vontade da maioria dos cidadãos na constituição

dos governos.

B Os arranjos institucionais vigentes determinam a capacidade

dos eleitores de se informar e de acompanhar a atuação dos

representantes.

C Os governantes considerados “bons” são aqueles que defendem

a participação informada e atenta dos cidadãos na escolha dos

seus representantes.

D Infere-se do emprego da expressão “accountability vertical”

(R.14) que há uma relação hierárquica entre eleitos e eleitores.

E Um país é considerado democrático se seus cidadãos

acompanham e fiscalizam o trabalho de seus representantes.

QUESTÃO 2

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção

correta.

A Entende-se, pelos sentidos do texto, que o agente de

“recompensando” (R.11) se refere a “processo eleitoral

seguinte” (R.10).

B O sujeito da oração iniciada por “Sabe-se” (R.14) é

indeterminado.

C A omissão da preposição “em” (R.2) manteria o sentido e a

correção gramatical do texto. 

D A expressão “mais ou menos” (R.3) foi empregada no texto

com o mesmo sentido de medianamente.

E A substituição da forma verbal “é” (R.6) por será prejudicaria

a correção gramatical do período. 
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Texto para as duas próximas questões

A realização de eleições periódicas, gerais, livres,1

iguais e secretas é um elemento-chave do processo

democrático. No fundo, as eleições são o mecanismo por meio

do qual o povo soberano legitima o exercício do Poder4

Legislativo e — direta ou indiretamente — do Poder Executivo

para um tempo determinado. No entanto, essa legitimação em

um regime democrático não é absoluta, devendo os dirigentes7

prestar contas perante o eleitorado sobre o trabalho

desenvolvido. 

Em uma definição famosa, o acadêmico10

norte-americano Robert Dahl estabeleceu oito critérios formais

mínimos para caracterizar um sistema como democrático,

dentre os quais cinco fazem referência direta à realização de13

eleições, nomeadamente: o direito de voto, a elegibilidade, o

direito à concorrência política na busca de apoio e votos, as

eleições livres e justas e, por fim, a sujeição das decisões16

políticas aos resultados de eleições e de outras formas de

articulação de preferências. Esse conjunto de critérios, que

forma a definição chamada “minimalista” da democracia e que19

serve basicamente para distinguir os regimes democráticos dos

autocráticos, demonstra amplamente a importância desses

elementos nas democracias modernas. 22

Essa definição, porém, é criticada muitas vezes por

focar unicamente os aspectos formais e procedurais da

democracia. Em sua formulação, ignoram-se aspectos25

importantes do processo político e do contexto social real.

Obviamente, então, a democracia não pode ser limitada ao

aspecto eleitoral, sendo necessários outros elementos, tais28

como a existência de um Estado de direito e de um sistema

judicial independente, a existência de uma sociedade política

responsável e organizada democraticamente e de uma31

sociedade civil ativa, que participa de várias formas na

articulação da vontade política dos cidadãos. Uma visão

eleitoralista ou meramente técnica da democracia não faz jus34

ao sistema democrático e certamente não resolverá os

problemas cada vez mais complexos das nossas sociedades.

Sabine Charlotte Fandrych. Sistemas e Processos Eleitorais – funções,

implicações e experiências. Luanda: Universidade Católica de Angola,

2002. Internet: <http://library.fes.de> (com adaptações).

QUESTÃO 3

A partir das ideias veiculadas no texto, é correto afirmar que

A a legitimação do exercício do Poder Legislativo e do Poder

Executivo ocorre a partir da prestação de contas dos dirigentes

perante o eleitorado sobre o trabalho desenvolvido.

B não se realizam eleições periodicamente em países cujo regime

seja autocrático. 

C a realização de eleições é critério fundamental e suficiente para

que se caracterize um sistema como democrático.

D o conjunto de critérios formais estabelecido por Robert Dahl

não é adequado e não dever ser usado, portanto, para

caracterizar um sistema democrático. 

E uma sociedade política responsável e organizada

democraticamente e uma sociedade civil ativa devem estar

presentes para que um sistema seja democrático.

QUESTÃO 4

Seriam preservadas a coerência e a correção gramatical do

texto caso

A a expressão “por meio do qual” (R. 3 e 4) fosse substituída

por onde.

B o trecho “devendo os dirigentes” (R.7) fosse alterado para e os

dirigentes devem.

C o acento grave no “à” em “à realização de eleições”

(R. 13 e 14) fosse suprimido.

D a vírgula empregada logo após o substantivo “definição” (R.23)

fosse suprimida.

E a forma verbal “é” (R.2) fosse flexionada no plural.
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QUESTÃO 5

A transição democrática brasileira, que se iniciou no

regime militar e se consolidou com a Constituição Federal de 1988,

alterou profundamente a dinâmica das relações entre Estado e

sociedade. Um dos campos visíveis dessas transformações é o

casamento entre representação e democracia. É possível afirmar

que, até então, em nenhum momento, a representação democrática

— fundada em um sistema de checks and balances e de delegação

universal da soberania dos indivíduos — havia sido constituinte das

relações entre Estado e sociedade no país ou havia tido primazia

sobre as demais formas de se pensar e estruturar a representação.

Tampouco haviam surgido alternativas capazes de contestar o

exercício da representação restrito à esfera estatal e de repensar a

dualidade Estado e sociedade.

O cenário político pós-1988 é completamente diverso. A

democracia deixa de ser uma ideia subjacente para se tornar a

ideia-força organizadora da representação. Nesse processo, o

sistema político passou por um movimento intenso de inovação

institucional marcado pela pluralização do sistema partidário, pela

democratização do sistema eleitoral, pela reorganização

político-administrativa do país, pela ampliação das

responsabilidades do Estado no provimento de direitos sociais e

pela criação de canais variados de interação entre o Estado e a

sociedade e de expressão da soberania popular. Como se pode

perceber, as mudanças não ficaram restritas à dimensão eleitoral e

estatal da representação, mas atingiram a esfera de atuação da

sociedade civil. A consolidação do sufrágio universal, como meio

de influência do cidadão na esfera pública, veio acompanhada de

formas descentradas de manifestação da pluralidade, as quais

situam as eleições como apenas um dos momentos de julgamento

político.

Debora Rezende de Almeida. Pluralização da representação política e

legitimidade democrática: lições das instituições participativas no

Brasil. In: Opinião Pública, vol. 20, n.º, Campinas, jan.-abr./2014.

I n t e r n e t :  < w w w . s c i e l o . b r >  ( c o m  a d a p t a ç õ e s ) .

Assinale a opção correta, de acordo com as ideias do texto.

A As mudanças ocorridas no cenário político do país após a

Constituição Federal de 1988 não interferiram na esfera de

atuação da sociedade civil.

B Como as eleições constituem apenas um dos momentos de

julgamento político, não podem ser consideradas mais

importantes do que os demais.

C A criação de canais variados de interação entre o Estado e a

sociedade e de expressão da soberania popular foi

determinante para a consolidação do sufrágio universal.

D A consolidação da democracia no Brasil ocorreu durante o

regime militar.

E A relação entre o Estado e a sociedade foi muito alterada com

a transição democrática promovida na década de 80 do século

passado.

QUESTÃO 6

Com base no disposto no Manual de Redação da Presidência da

República, assinale a opção correta.

A Em geral, a linguagem empregada em comunicações oficiais é

própria do meio em que circula, isto é, aquela empregada pelos

destinatários.

B O tipo de linguagem empregado em comunicações oficiais é

denominado padrão oficial de linguagem.

C O emprego do padrão culto da linguagem e a impessoalidade

são características dos textos oficiais que favorecem a clareza

do texto.

D A forma de tratamento doutor deve ser empregada em

comunicações oficiais como forma de respeito ao destinatário.

E A escolha entre o emprego de linguagem coloquial ou de

linguagem formal e culta cabe ao redator do expediente oficial,

que deve basear sua escolha no critério da inteligibilidade.

QUESTÃO 7

Ainda com base no Manual de Redação da Presidência da

República, assinale a opção correta a respeito das características

gerais dos diversos tipos de comunicação oficial.

A Nos expedientes do padrão ofício, não se emprega vocativo.

B Nas comunicações oficiais emitidas por órgão do Poder

Judiciário, é suficiente, para a identificação do signatário,

constar o cargo que ele ocupa, logo abaixo de sua assinatura. 

C Entre os vários tipos de fechos de comunicações, o mais

recomendado e adequado é Respeitosamente.

D A impessoalidade necessária aos textos oficiais é garantida

pelo emprego adequado de pronomes de tratamento.

E No memorando, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo

que ocupa.

QUESTÃO 8

Assinale a opção correta no que concerne às comunicações oficiais

tratadas no Manual de Redação da Presidência da República.

A A mensagem é uma forma de comunicação oficial destinada

exclusivamente ao chefe do Poder Judiciário.

B O ofício trata de assuntos oficiais entre órgãos da

administração pública e é emitido exclusivamente por

ministros de Estado.

C O memorando visa à comunicação entre diferentes órgãos.

D A finalidade da exposição de motivos é a proposição de uma

medida. 

E A mensagem de correio eletrônico não pode ser usada para fins

de comunicação oficial.
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QUESTÃO 9

No que tange ao regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, assinale a opção correta.

A A autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar
poderá, motivadamente, aumentar a penalidade proposta no
relatório da comissão processante na hipótese de esse relatório
contrariar as provas dos autos.

B O auxílio-moradia, que poderá ser concedido quando não
houver imóvel funcional disponível para uso pelo servidor,
consiste no ressarcimento das despesas realizadas pelo servidor
com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem
administrado por empresa hoteleira, devendo a comprovação
das despesas ser feita no final de cada ano.

C A nomeação dos servidores públicos federais para cargos de
provimento em comissão dispensa a observância da
Lei n.º 8.112/1990, cuja aplicação restringe-se aos servidores
públicos nomeados em caráter efetivo.

D A vacância do cargo público poderá decorrer de demissão
efetivada a pedido do servidor.

E O servidor público pode ser responsabilizado civilmente por
dar ciência à autoridade superior sobre ato de improbidade
administrativa praticado por outro servidor público da qual
tenha conhecimento em decorrência de seu cargo.

QUESTÃO 10

Constitui regra deontológica do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

A a vedação, ao servidor público, de exercer atividade
profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de
cunho duvidoso.

B o dever do servidor de ter consciência de que seu trabalho é
regido por princípios éticos que se materializam na adequada
prestação dos serviços públicos.

C o dever do servidor de ser probo, reto, leal e justo,
demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo
sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a
mais vantajosa para o bem comum.

D o dever do servidor público de jamais desprezar o elemento
ético de sua conduta.

E a vedação, ao servidor público, de usar de artifícios para
procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por
qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material.

QUESTÃO 11

Com relação ao Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Mato Grosso (RI-TRE/MT), assinale a opção correta.

A Os recursos eleitorais ajuizados no TRE/MT possuem efeito
devolutivo e suspensivo.

B Compete ao plenário do TRE/MT processar e julgar
originariamente os incidentes relativos aos pedidos de anotação
de órgãos partidários.

C Os suplentes dos juízes titulares do tribunal, denominados
juízes substitutos, devem ser indicados pelo TRE/MT, em
número igual para cada categoria.

D Somente pelo voto de dois terços de seus membros, presente a
maioria absoluta, o TRE/MT poderá declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público.

E A advertência e a censura são penas disciplinares passíveis de
aplicação aos magistrados e aos servidores da justiça eleitoral.

QUESTÃO 12

Com relação ao Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral

do Estado do Mato Grosso, assinale a opção correta.

A A distribuição dos processos da competência do TRE/MT deve

ser feita por sorteio automático, mediante sistema

informatizado padronizado pelo TSE, de modo a se respeitar

a ordem de antiguidade dos membros do referido tribunal

regional.

B Os processos ligados por continência ou conexão devem ser

distribuídos entre os membros do TRE/MT mediante

compensação, ficando prevento o primeiro relator a ser

designado.

C Cada juiz membro do TRE/MT deve receber um gabinete

composto por, no mínimo, um analista judiciário e um técnico

judiciário com a atribuição especial de minutar despachos,

decisões, votos e ementas, e realizar os lançamentos e registros

necessários.

D As reuniões ordinárias do TRE/MT devem ocorrer duas vezes

por semana, mas, no período eleitoral, podem ser realizadas até

quatro reuniões por semana.

E A Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo administrativo

federal deve ser aplicada subsidiariamente à admissão e ao

processamento de recursos interpostos perante o TRE/MT.

QUESTÃO 13

No que se refere à utilização da ferramenta SWOT para a análise de

cenário, assinale a opção correta.

A A análise das ameaças e oportunidades advindas do ambiente

externo da organização é mais importante que a análise dos

pontos fracos e fortes de seu ambiente interno.

B As ameaças, fatores do ambiente externo que impactam

diretamente nas organizações, não podem ser controladas, mas

seus efeitos podem ser amenizados, considerando-se as

características internas da organização.

C Oportunidades são variáveis internas e controláveis que

propiciam uma condição favorável para a empresa.

D As ameaças e oportunidades apresentam-se de forma

semelhante para as empresas que atuam no mesmo ramo de

negócio, cabendo a cada uma neutralizar as ameaças e

aproveitar as oportunidades, assegurando, assim, vantagem

competitiva.

E As fraquezas são variáveis externas que podem prejudicar o

alcance dos objetivos, devendo, por isso, ser constantemente

monitoradas pelos gestores.
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QUESTÃO 14

Em relação ao planejamento organizacional, assinale a opção

correta.

A O planejamento pode ser realizado em diferentes níveis,

conforme os objetivos propostos; o nível tático, por exemplo,

envolve decisões a respeito de atividades diárias, com alto grau

de flexibilização e baixo risco e em curto prazo.

B As seguintes denominações são também empregadas para se

referir ao planejamento: previsão, projeção e predição.

C São considerados princípios do planejamento relacionados ao

alcance dos resultados de uma organização: contribuição aos

objetivos, precedência, maior penetração e abrangência, maior

eficiência, eficácia e efetividade.

D O planejamento estratégico visa ao estabelecimento e alcance

de objetivos de longo prazo, tornando possível a previsão de

ações imediatas que permitam a operacionalização de tais

objetivos.

E O planejamento de recursos humanos, por ser uma área

funcional da organização, é definido como atividade precípua

do planejamento estratégico.

QUESTÃO 15

Sabendo que o Conselho Nacional de Justiça definiu em seu plano

estratégico específico atributos de valor para a sociedade, os quais

diferem daqueles definidos para o Poder Judiciário, assinale a

opção que representa um atributo de valor exclusivo do

planejamento estratégico por ele definido.

A acessibilidade

B transparência

C responsabilidade social e ambiental

D credibilidade

E modernidade

QUESTÃO 16

Em um sistema operacional Linux já instalado e

configurado em um computador, um usuário com direitos de root

criou novos usuários, que por padrão cria seus respectivos

diretórios.

Assinale a opção que apresenta a localização padrão em que são

criados os diretórios particulares dos usuários.

A /home

B /var

C /opt

D /tmp

E /usr/sbin

QUESTÃO 17

Assinale a opção que apresenta uma forma adequada e específica de

buscar no Google por arquivos pdf relacionados ao BrOffice.

A filetype:pdf broffice

B related:pdf broffice

C link:pdf broffice

D link broffice

E type:file broffice

QUESTÃO 18

A função principal de uma ferramenta de segurança do tipo

antivírus é

A monitorar o tráfego da rede e identificar possíveis ataques de

invasão.

B verificar arquivos que contenham códigos maliciosos.

C fazer becape de segurança dos arquivos considerados críticos

para o funcionamento do computador.

D bloquear sítios de propagandas na Internet.

E evitar o recebimento de mensagens indesejadas de email, tais

como mensagens do tipo spams.

QUESTÃO 19

Em um campeonato de futebol amador de pontos corridos, do qual

participam 10 times, cada um desses times joga duas vezes com

cada adversário, o que totaliza exatas 18 partidas para cada.

Considerando-se que o time vencedor do campeonato venceu 13

partidas e empatou 5, é correto afirmar que a quantidade de

maneiras possíveis para que esses resultados ocorram dentro do

campeonato é 

A superior a 4.000 e inferior a 6.000.

B superior a 6.000 e inferior a 8.000.

C superior a 8.000.

D inferior a 2.000.

E superior a 2.000 e inferior a 4.000.

QUESTÃO 20

A negação da proposição: “Se o número inteiro m > 2 é primo,

então o número m é ímpar” pode ser expressa corretamente por

A “Se o número m não é ímpar, então o número inteiro m > 2 não

é primo”.

B “Se o número inteiro m > 2 não é primo, então o número m

é ímpar”.

C “O número inteiro m > 2 é primo e o número m não é ímpar”.

D “O número inteiro m > 2 é não primo e o número m é ímpar”.

E “Se o número inteiro m > 2 não é primo, então o número m

não é ímpar”.


