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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. 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 da sua prova objetiva.

• Nas questões que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que expressões

como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda à operação de

pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 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 prova poderão ser

utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS GERAIS

Com a chegada da televisão às campanhas eleitorais,1

o eleitor expõe-se, por meio do vídeo, a um grande número de

candidatos e quase diariamente pode julgar o desempenho

de cada um deles. Além disso, informa-se sobre a situação4

relativa de cada candidato nas prévias eleitorais e assiste aos

desdobramentos da campanha. Assim, participa cada vez

menos dos comícios públicos, e é em sua sala de visitas que se7

informa e debate com os familiares as novas informações

obtidas. A decisão para o voto centra-se diariamente em novas

bases, o que introduz mais um fator para a volatilidade do voto10

nas eleições com o domínio da televisão. Volatilidade e alto

número de indecisos são, entre outros aspectos, produto da

campanha moderna centrada na televisão: as decisões podem13

ser deixadas para o final, porque sempre poderá haver um fato

a influenciá-las. E é exatamente nesse clima que a televisão

introduziu o clímax de uma campanha: o debate entre os16

candidatos. Sem ele, o eleitorado não se informaria

suficientemente sobre eles.

As análises correntes afirmam que uma exposição19

consistente e concentrada de um eleitor a uma campanha

eleitoral pela televisão depende de muitas características

sociais, tais como escolaridade, sexo, idade e filiação ou22

participação em organizações sociais e políticas. Essas

características se relacionam com outros fatores, tais como as

fontes de preferência da informação política (as pessoas que25

leem mais material de campanha nos jornais também o fazem

em revistas, rádio e televisão); os eventos (as pessoas que

seguem determinados eventos de campanhas tendem a seguir28

outros, mesmo que sejam de candidatos aos quais se opõem);

e a atenção (algumas pessoas prestam mais atenção à

propaganda de uma campanha). Entre outras conclusões, esses31

estudos mostram que as mulheres — mais do que os homens

—, os trabalhadores manuais — mais do que os não manuais

— e os eleitores de menor escolaridade preferem em maior34

medida a TV. No entanto, permanece a questão sobre a forma

dessa exposição, ou seja, a respeito do caráter passivo ou ativo

da assimilação das mensagens e imagens dos candidatos.37

Lúcia Avelar. As eleições na era da televisão. In: Revista de Administração de

Empresas. SP: set.-out./1992, p 42-57. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

De acordo com o texto As eleições na era da televisão,

A a participação dos eleitores no processo eleitoral passou a ser

mais ativa com a ampliação do uso da televisão nas campanhas

eleitorais.

B a menor participação dos eleitores nos comícios é uma das

consequências negativas da ampla exposição dos eleitores à

televisão durante as campanhas eleitorais.

C o debate entre os candidatos promovido pelas redes de

televisão passou a ser um evento crucial de uma campanha

eleitoral.

D as mulheres, os trabalhadores manuais e os eleitores de menor

escolaridade dão preferência à televisão como meio midiático

em razão de fatores culturalmente estabelecidos.

E a televisão é o meio mais eficaz para a propagação de notícias

acerca das eleições e dos candidatos.

QUESTÃO 2

Com relação aos aspectos linguísticos do texto As eleições na era

da televisão, assinale a opção correta.

A A palavra “correntes” (R.19) foi empregada no texto com o

sentido de corriqueiro.

B A eliminação dos vocábulos “é” e “que” no trecho “e é em sua

sala de visitas que se informa” (R. 7 e 8) prejudicaria a correção

gramatical do texto.

C A forma pronominal “las” (R.15) remete ao termo

“as decisões” (R.13). 

D A substituição de “aos quais” (R.29) por que manteria a

correção gramatical do texto e seu sentido original. 

E O vocábulo “Assim” (R.6) exerce função de adjunto adverbial.
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No Brasil, as discussões sobre reforma política têm1

sido frequentes nos últimos anos. O debate engloba uma ampla

gama de projetos referentes a vários itens, como sistema

eleitoral e métodos de votação, sistema de governo,4

obrigatoriedade do voto, legislação partidária, disciplina

partidária e trocas de legenda, coligações e financiamento

político, entre outros. O problema é que sob o termo7

“reforma política” se abrigam muitas concepções diferentes a

respeito do modelo político mais adequado ao país — e,

consequentemente, a respeito do modelo mais apropriado de10

financiamento dos partidos e das campanhas. 

O financiamento público é uma das medidas mais

mencionadas quando se fala em reforma política no Brasil.13

A partir da segunda metade do século XX, um grande número

de países passou a adotar esse tipo de financiamento. Segundo

o estudo Political Finance Database, divulgado em 2012 pela16

ONG Idea International, 66% dos 175 países estudados

adotam financiamento público. Mas esse número deve ser lido

com cuidado. Em nenhum país democrático, o financiamento19

político é exclusivamente público, isto é, realizado apenas com

recursos do Estado. O cientista político alemão Karl-Heinz

Nassmacher estima que os percentuais de financiamento22

público em relação ao financiamento total variem de 2% (no

Reino Unido) e 3% (nos Estados Unidos da América) a 65%

(na Suécia) e 68% (na Áustria). 25

No Brasil, o financiamento público está previsto na

legislação desde 1971, mas só passou a ser significativo a partir

de 1995, com a instituição do Fundo Partidário. Não há28

estimativas confiáveis do percentual que esse fundo representa

na receita total de cada partido — inclusive porque esse

percentual pode variar bastante de partido para partido —, mas31

os altos montantes distribuídos por ele (aproximadamente

R$ 270 milhões, em 2011) dão indicações de que o percentual

de financiamento público em relação ao financiamento total34

deve ser alto, pelo menos para os grandes partidos. 

A responsabilidade das empresas no processo eleitoral. SP:

Instituto Ethos e Transparency International, set./2012,

p. 10-1. Internet: <http://www3.ethos.org.br> (com adaptações).

QUESTÃO 3

Conforme o texto A responsabilidade das empresas no processo

eleitoral,

A o financiamento público dos partidos e das campanhas

eleitorais ocorre de diferentes maneiras em diversos países.

B o fato de o percentual de financiamento público ser alto em

relação ao financiamento total sobrecarrega as despesas dos

eleitores. 

C boa parte dos eleitores brasileiros é favorável à reforma

política, o que se comprova das frequentes discussões sobre o

assunto nos últimos anos.

D o financiamento público no Brasil só passou a ocorrer, de fato,

a partir de 1995.

E a mais importante discussão acerca da reforma política diz

respeito ao modelo de financiamento dos partidos e das

campanhas. 

QUESTÃO 4

Seriam preservados o sentido original e a correção gramatical do

texto A responsabilidade das empresas no processo eleitoral

caso 

A o nome próprio “Karl-Heinz Nassmacher” (R. 21 e 22) fosse

isolado por vírgulas.

B o travessão utilizado logo após o trecho “de partido para

partido” (R.31) fosse suprimido.

C o ponto empregado logo após “anos” (R.2) fosse substituído por

dois-pontos.

D o trecho “sob o termo ‘reforma política’” (R. 7 e 8) fosse

isolado por vírgulas. 

E a vírgula empregada logo após “Political Finance Database”

(R.16) fosse suprimida.
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O impacto das regras eleitorais sobre a estrutura da1

representação política é bastante debatido na literatura. Desde

as chamadas Leis de Duverger, postuladas na década de 50 do

século passado, há grande discussão sobre os efeitos dos tipos4

de sufrágio na conformação do sistema partidário e da

representação parlamentar. Em termos gerais, argumenta-se

que, devido aos efeitos mecânicos e psicológicos das normas7

de competição eleitoral, as eleições majoritárias de turno único

induzem ao bipartidarismo, ao passo que as majoritárias de

dois turnos e as eleições proporcionais, em distritos de grande10

magnitude, fomentam o multipartidarismo.

No caso do Congresso Nacional, ainda que as disputas

eleitorais para as duas Casas estejam sujeitas a incentivos13

institucionais comuns — como a estrutura federativa do país e

as eleições presidenciais de dois turnos —, é possível esperar

que as distintas formas de representação adotadas para a16

Câmara e o Senado tenham impacto sobre as respectivas

configurações partidárias, ou seja, resultem em diferentes

cenários políticos nos quais se deverão dar as negociações,19

quer entre senadores e deputados, quer entre parlamentares e

o Poder Executivo.

Não se podem desconsiderar fatores extraeleitorais22

que alteram a composição partidária das legislaturas e,

portanto, podem interferir na taxa de divergência. Como

exemplos, vale destacar a criação, o desaparecimento ou a25

fusão de legendas e a migração partidária. Sem dúvida, parte

das diferenças intercamerais observadas se deve a ocorrências

dessa natureza, porém é plausível supor que a incongruência28

nas eleições é um fator de destaque, talvez o mais decisivo,

para as diferenças partidárias observadas entre as Casas.

Paulo Magalhães Araújo. Bicameralismo e Poder Executivo no

Brasil: revisão de projetos presidenciais entre

1989 – 2010. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma proposta de

reescritura de trecho do texto Bicameralismo e Poder Executivo

no Brasil — indicada entre aspas. Assinale a opção em que a

proposta de reescritura, além de estar gramaticalmente correta,

preserva o sentido original do texto.

A “Em termos gerais, (...) induzem ao bipartidarismo” (R. 6 a 9):

Dado os efeitos mecânicos e psicológicos das normas de

competição eleitoral, argumenta-se que as eleições majoritárias

de turno único, em termos gerais, induzem ao bipartidarismo

B “é possível (...) configurações partidárias” (R. 15 a 18):

espera-se que as diferentes formas de representação adotadas

para a Câmara e o Senado, tenham impacto em relação as

respectivas configurações partidárias

C “Não se podem (...) legislaturas” (R. 22 e 23): Não pode-se

desconsiderar fatores extraeleitorais que alterem a composição

partidária das legislaturas

D “Sem dúvida, (...) dessa natureza” (R. 26 a 28): Parte das

diferenças intercamerais observadas deve-se, indubitavelmente,

a ocorrências de tal natureza

E “O impacto (...) na literatura” (R. 1 e 2): Muito se debatem as

regras eleitorais de impacto sobre a estrutura da representação

política na literatura

QUESTÃO 6

Mantêm-se a correção gramatical e a coerência do texto

Bicameralismo e Poder Executivo no Brasil ao se substituir

A “plausível” (R.28) por incongruente.

B “conformação” (R.5) por constituição.

C “ao passo que” (R.9) por na medida que.

D “adotadas” (R.16) por adotada.

E “resultem” (R.18) por acarretem.
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QUESTÃO 7

Paulo, técnico judiciário — área administrava — do

TRE/RS, após formado em direito e com carteira da Ordem dos

Advogados do Brasil, obtida anteriormente à posse,  foi constituído

como advogado pela sua mãe para promover ação de indenização

por ato ilícito do qual ela havia sido vítima. 

Nessa situação hipotética, à luz do Código de Ética dos Servidores

do TRE/RS,

A a conduta de Paulo fere dever do servidor, pois compromete a

eficácia no desempenho da função.

B a conduta de Paulo está adequada, uma vez que a ação não é

sobre matéria eleitoral.

C a conduta de Paulo foi ética e permitida, uma vez que não visa

fins lucrativos.

D é direito de Paulo, atuar como advogado de sua mãe na ação,

estando essa conduta de acordo com a probidade dele exigível.

E Paulo adotou conduta vedada ao ajuizar ação como advogado

de sua mãe.

QUESTÃO 8

Considerando que o chefe de determinado servidor tenha

descoberto que ele vinha recebendo brindes de um escritório de

advocacia há mais de três anos, assinale a opção correta à luz do

Código de Ética dos servidores do tribunal.

A A legitimidade da conduta do servidor depende do motivo do

oferecimento dos brindes e de seu valor.

B É vedado ao servidor recusar os brindes, devendo ele doá-los

a entidades de caráter filantrópico ou cultural.

C A referida conduta é vedada em qualquer circunstância.

D Se for a título de cortesia, era direito do servidor recebê-los,

independentemente do seu valor.

E A conduta do servidor é considerada irregular por não ter

havido prévia autorização do chefe.

QUESTÃO 9

A respeito da comissão permanente de ética no âmbito do TRE/RS,

assinale a opção correta.

A Um membro somente será suspenso da comissão após o

encerramento do devido processo administrativo disciplinar

que apurar infração administrativa por ele cometida.

B A comissão pode instaurar de ofício procedimento de apuração

de conduta que viole normas éticas, podendo, inclusive aplicar

determinadas penalidades.

C O arquivamento das denúncias pela comissão deverá ser

precedido de autorização do presidente do tribunal.

D Caso o servidor investigado tome posse em outro cargo

público, será vedado o prosseguimento do procedimento de

apuração no âmbito da comissão.

E Os seus membros deverão ficar afastados das funções que

exercem no órgão a fim de dedicarem-se com isenção às

atividades da comissão.

QUESTÃO 10

Servidor público federal que adquirir bem cujo valor mostre-se

desproporcional à sua renda praticará ato

A que se presumirá regular caso não haja denúncia que aponte

para a ilicitude.

B que importa enriquecimento ilícito.

C que atenta contra os princípios da administração pública.

D que causa prejuízo ao erário.

E impunível administrativamente, por ser da esfera da vida

privada.

QUESTÃO 11

Declarada nula a demissão de determinado servidor público federal

por decisão judicial transitada em julgado, se o cargo por ele

anteriormente ocupado tiver sido extinto, esse servidor será

A submetido a reversão em outro cargo com atribuições

semelhantes.

B posto em disponibilidade.

C reconduzido a outro cargo de mesmo nível de escolaridade.

D redistribuído a outro órgão do mesmo poder para ocupar cargo

com atribuições semelhantes.

E readaptado em outro cargo com atribuições semelhantes.
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QUESTÃO 12

Acerca das licenças a que fazem jus os servidores regidos pela

Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta.

A Caso um servidor público federal seja cedido para o exercício

de cargo em comissão em determinado estado da Federação,

o ônus da remuneração desse servidor será do órgão cedente. 

B O afastamento do servidor para participação em programa de

pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior

no país somente poderá ser concedido mediante a possibilidade

de compensação de horário.

C Caso a companheira de determinado servidor, também

servidora federal, seja deslocada para desempenhar suas

funções em outro estado, o servidor poderá tirar licença para

acompanhá-la por período indeterminado, mas sem perceber

remuneração. 

D A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá

ser concedida pelo prazo máximo de seis meses, sendo

assegurada ao servidor licenciado a remuneração pelo período

integral.

E Se for concedida licença sem remuneração ao servidor para

ele tratar de assuntos particulares, será vedado ao órgão

concedente interrompê-la antes do prazo fixado.

QUESTÃO 13

Com base no que dispõe a Lei n.º 11.416/2006, assinale a opção

correta acerca das carreiras dos servidores do Poder Judiciário da

União.

A O desenvolvimento dos servidores nos cargos se dará mediante

progressão funcional, sendo vedada a promoção.

B Será devida a concessão de gratificação de atividade externa

ao técnico judiciário que desenvolver atividade fora do

ambiente de trabalho.

C Será devida a concessão de adicional de qualificação, a partir

da apresentação do diploma, ao servidor ocupante do cargo de

técnico judiciário que concluir curso superior regularmente

reconhecido.

D A concessão de gratificação judiciária limita-se aos servidores

ocupantes de cargos de natureza jurídica.

E O exercício de função comissionada é reservado a servidores

que possuam curso superior.

QUESTÃO 14

Com base no que dispõe o Regimento Interno do TRE/RS acerca de

seus membros, assinale a opção correta.

A Os juízes eleitorais, por motivo justificado e após a apreciação

pelo tribunal, poderão integrar o TRE/RS por até quatro

biênios consecutivos.

B Em caso de licença do juiz efetivo, deverá ser convocado,

obrigatoriamente, um juiz substituto da mesma classe.

C O juiz eleitoral substituto, ao contrário do titular, poderá,

cumulativamente, exercer a jurisdição de zona eleitoral.

D O cargo de juiz eleitoral poderá ser acumulado com a função

de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça.

E Os juízes eleitorais provenientes do tribunal de justiça estarão

dispensados de prestar compromisso se já o tiverem feito por

ocasião da posse.

QUESTÃO 15

De acordo com o Regimento Interno do TRE/RS, o servidor

indicado para o exercício de cargo em comissão na secretaria do

tribunal será nomeado pelo

A vice-presidente do tribunal.

B chefe da secretaria.

C corregedor.

D juiz eleitoral.

E presidente do tribunal.

QUESTÃO 16

Conforme o Regimento Interno do TRE/RS, no caso de a sessão de

julgamento de determinado feito já ter sido iniciada e o relatório

concluído, 

A as decisões, em regra, serão tomadas pela prevalência da

maioria absoluta dos votos.

B o pedido de vista suspenderá o julgamento, devendo os demais

juízes votar na sessão seguinte.

C a sustentação oral nos conflitos de competência será opcional.

D durante a discussão da matéria, o juiz deverá ter permissão

prévia do presidente para falar.

E será suspensa a sessão e os autos serão remetidos ao

procurador regional eleitoral se alguma preliminar for

suscitada.



||215TRERS_CG2_01N608885|| CESPE | CEBRASPE – TRERS – Aplicação: 2015

QUESTÃO 17

Com relação ao pacote LibreOffice versão 4.4, assinale a opção

correta. 

A No Calc, a inserção de fórmulas é realizada por meio do menu

Ferramentas; para isso, é necessário copiar (ou cortar) e colar

as células de forma especial para se obter os valores estáticos.

B Os arquivos do pacote LibreOffice podem ser armazenados e

posteriormente abertos utilizando-se os aplicativos de versões

recentes do pacote Microsoft Office. 

C O LibreOffice é livre de encargos para instituições

governamentais na administração pública e na educação, mas

existem obrigações quando se trata de empresas privadas. 

D Uma desvantagem do Writer versão 4.4 é a ausência de suporte

para a criação de documento mestre. 

E No Impress, não existe suporte para a edição de tabela

mediante a inserção de células que herdem valores-padrão de

células já existentes. 

QUESTÃO 18

Com relação aos conceitos e às tecnologias pertinentes a Internet e

correio eletrônico, assinale a opção correta.

A O usuário pode instalar um aplicativo no celular que tenha

acesso a Internet, sincronizá-lo com a conta de email e, em

qualquer lugar, enviar e receber mensagens de correio

eletrônico. 

B Os aplicativos desenvolvidos para celulares são ferramentas

criadas com o objetivo de facilitar o desempenho de atividades

práticas dos usuários ou meramente por divertimento. O uso de

aplicativos para celulares pode também facilitar a experiência

dos profissionais da área jurídica e propor um novo espaço

para a atuação dos eleitores, isso porque essas aplicações são

extremamente seguras e não impactam na segurança do

ambiente computacional. 

C Quando se tem instalado um programa cliente de email no

computador e se acessa os emails, estes são imediatamente

baixados do servidor para o computador, não podendo ser

acessados a partir de outro equipamento. 

D A conexão à Internet mediante tecnologia wireless limita o

acesso a conteúdos e arquivos muito extensos. 

E Ao se anexar um arquivo de imagem, como, por exemplo, um

arquivo com a extensão JPG, a uma mensagem de email, é

necessário certificar-se de que o destinatário possua o

programa Paint do Windows 7 para abri-lo. 

QUESTÃO 19

No que diz respeito aos programas Internet Explorer 11, Mozilla

Firefox, Google Chrome e Thunderbird, assinale a opção correta. 

A Um navegador é um programa de computador criado para fazer

requisições de páginas na Web, receber e processar essas

páginas. Quando é digitado o endereço de um sítio na barra de

endereços e pressionada a tecla �, o navegador envia uma

chamada à procura da página solicitada. Se houver uma

resposta positiva, ou seja, se a página for encontrada, então o

navegador faz a leitura do conteúdo da página e mostra-o para

o usuário.

B O Thunderbird é o navegador líder de mercado e concorrente

direto do Internet Explorer, com interface simples e objetiva

que facilita a navegação principalmente em páginas seguras. 

C A escolha do navegador depende necessariamente do tipo do

sistema operacional instalado no computador. Por exemplo, o

Internet Explorer 11 permite maior velocidade que o Chrome

quando instalado em computadores com o Windows 7 ou

superior. 

D O Mozilla Firefox é um navegador ideal para se trabalhar com

softwares livres, pois possui código aberto.

E A grande vantagem do Google Chrome é a possibilidade de,

com ele, se poder buscar informações rápidas de diversos

assuntos, pois a página inicial é um sítio de busca. 

QUESTÃO 20

Em relação a vírus, worms e pragas virtuais, assinale a opção

correta.

A Para garantir a segurança da informação, é suficiente instalar

e manter atualizados antivírus. 

B Não há diferença — seja conceitual, seja prática — entre

worms e vírus; ambos são arquivos maliciosos que utilizam a

mesma forma para infectar outros computadores. 

C Rootkits é um arquivo que infecta o computador sem causar

maiores danos, ainda que implique a pichação da tela inicial do

navegador.

D A segurança da informação em uma organização depende

integralmente de a sua área de tecnologia optar pela adoção de

recursos de segurança atualizados, como firewall e antivírus. 

E Em segurança da informação, denominam-se engenharia social

as práticas utilizadas para obter acesso a informações

importantes ou sigilosas sem necessariamente utilizar falhas

no software, mas, sim, mediante ações para ludibriar ou

explorar a confiança das pessoas.


