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• 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.

• Nos itens 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, e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de
uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA P
1

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Julgue os itens seguintes, acerca do ambiente Windows e do
Microsoft Office 2010.

1 No Word 2010, na guia Revisão, é possível acionar os grupos
Revisão de Texto e Controlar Alterações, que apresenta uma série
de atributos de controle de alterações de um documento, como
a revisão ortográfica e gramatical e o realce das alterações
realizadas no documento, em suas diferentes versões.

2 O pacote de idiomas do Microsoft Office 2010 está disponível
apenas para a revisão ortográfica e gramatical de textos
produzidos no Word 2010 e no PowerPoint 2010.

3 No sistema Windows, a opção Meus Locais de Rede permite
visualizar, se estiverem devidamente configurados, locais de
rede que podem ser acessados, assim como atalhos para
servidores de rede web e FTP.

A respeito das ferramentas para uso da Internet, julgue os itens
subsequentes.

4 Com relação à segurança na Internet, os sistemas de detecção
de intrusos consistem em ferramentas auxiliares, utilizadas para
evitar que determinados programas verifiquem a existência de
portas TCP abertas em um computador e venham a invadi-lo
por intermédio delas.

5 Por meio da opção Diagnosticar problema de conexão, do Internet
Explorer, é possível identificar erros na conexão com
determinado sítio da Internet que se deseja consultar, pois essa
opção informa se ele está ou não no ar no momento da
tentativa de acesso.

6 O Google Chrome é um browser disponível para navegação e
que possui exclusividade no uso do Google como mecanismo
de pesquisa de páginas.

Acerca de acontecimentos políticos e econômicos recentes, julgue
os itens que se seguem.

7 Ao longo do ano de 2012, a Síria vivenciou uma aguda crise
política, que culminou com a queda do governo de Bashar
al-Assad, e com a ascensão ao poder de forças de oposição
apoiadas por China e Rússia. 

8 Em dezembro de 2012, o governo português rejeitou a
proposta de compra da companhia aérea TAP, feita pelo Grupo
Synergy, alegando que o grupo não apresentara as devidas
garantias bancárias para a efetivação do negócio.

9 Eleito para exercer o seu quarto mandato na Venezuela, Hugo
Chavez prestou juramento e tomou posse como presidente da
República, em cerimônia reservada realizada em 10 de janeiro
de 2013, em Cuba.

10 Em 2012, o governo brasileiro cumpriu a meta de superávit
primário, de 2,5% do PIB, após executar uma manobra fiscal
caracterizada pelo resgate de recursos do Fundo Soberano do
Brasil e pela antecipação de dividendos recebíveis de empresas
estatais, entre outras operações.

Julgue os itens subsecutivos acerca do trabalhador doméstico

brasileiro.

11 Na última década, a remuneração do trabalhador doméstico

brasileiro cresceu abaixo da média de remuneração das demais

categorias profissionais.

12 A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um Projeto de

Emenda Constitucional ampliando os direitos dos

trabalhadores domésticos no Brasil. A nova regulamentação,

no entanto, não entrou em vigor no ano de 2012.

Com relação aos princípios e conceitos arquivísticos, julgue os itens

a seguir.

13 O arquivo do CNJ refere-se à acumulação ordenada dos

documentos que surgem como resultado da realização da

missão ou dos objetivos dessa instituição.

14 A manutenção de documentos agrupados de acordo com sua

origem ou proveniência, medida essa que garante o potencial

informativo dos arquivos, é resultado da aplicação do conceito

das três idades documentais. 

No que se refere ao acondicionamento, armazenamento e

preservação de documentos, julgue os itens que se seguem. 

15 Evitar a perfuração e o uso de elementos metálicos é uma

medida preventiva importante para a conservação de

documentos de valor permanente.

16 A avaliação dos documentos de arquivo é feita com base na

tabela de temporalidade que, além dos prazos de guarda nas

idades corrente e intermediária, indica a eliminação ou guarda

permanente dos documentos.

17 A organização dos documentos de arquivo na fase corrente

deve ser realizada de modo diferente daquela adotada na fase

intermediária. Essa diferença é explicada pelo fato de os

documentos terem usos distintos nessas duas fases.

18 As ações de acondicionamento e armazenamento dos

documentos visam à preservação do material e à facilitação do

acesso a eles. Para os documentos em suporte papel, a

recomendação técnica é acondicioná-los em sacos plásticos.
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Acerca de ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

19 Um servidor público que tenha seu nome vinculado a qualquer

atividade empresarial suspeita pode incorrer em falta ética.

20 O relativismo cultural estabelece que todos os seres humanos

são, em si, padrões pelos quais suas ações devem ser julgadas

em termos éticos e morais.

21 Estimular a observância do Código de Ética do Serviço

Público é um dever de todo e qualquer servidor público.

22 O primeiro nível das questões éticas é constituído pelo

indivíduo. Esse nível enfatiza como as pessoas devem ser

tratadas nas organizações. 

23 As condutas éticas dos servidores públicos são observadas e

encaminhadas para os órgãos competentes pela comissão de

ética para instruir e fundamentar promoções nas carreiras do

Estado.

24 Para apuração de qualquer falta ética no setor público, deve-se

considerar como servidor público o indivíduo que presta

serviço na condição de servidor efetivo e concursado.

Julgue os itens que se seguem, com base no Regimento Interno do

CNJ.

25 O presidente do CNJ será substituído, em suas ausências e

impedimentos, por ministro do Supremo Tribunal Federal

(STF) por ele indicado.

26 Compete ao presidente do CNJ a homologação do resultado

final de concurso público destinado ao provimento de cargos

efetivos no âmbito do CNJ.

27 A função de Corregedor Nacional de Justiça deve ser exercida

pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ficará

excluído da distribuição de processos judiciais perante este

tribunal.

Acerca dos tipos de processos existentes no CNJ, julgue os itens

seguintes.

28 A representação contra magistrado, por excesso injustificável

de prazo para a prática de ato de sua competência jurisdicional

ou administrativa, pode ser instaurada, de ofício, por

conselheiro do CNJ.

29 O plenário do CNJ tem competência para, de ofício, expedir

notas técnicas endereçadas ao STF a respeito de projeto de lei

de iniciativa do Poder Judiciário.

30 O processo administrativo disciplinar é o instrumento hábil

para apurar responsabilidades de servidores que trabalham nas

secretarias e cartórios das varas, nas câmaras e órgãos do

Poder Judiciário.

LÍNGUA PORTUGUESA

Em 2012, o CNJ promoveu, em parcerias com órgãos1

do Executivo e do Judiciário, campanhas importantes para

promover o bem-estar do cidadão, como a da aplicação da Lei

Maria da Penha no âmbito dos tribunais; a do reconhecimento4

da paternidade voluntária; a do fortalecimento da ideia de

conciliação no Judiciário; e a de valorização da vida.

Em parceria com o Conselho Nacional do Ministério7

Público (CNMP), a campanha “Conte até 10” recebeu o apoio

de importantes lutadores profissionais, como os campeões

mundiais Anderson Silva (peso-médio) e Júnior Cigano10

(peso-pesado), além de judocas campeões olímpicos, para

divulgar a mensagem de não violência em situações de

confronto. Nas redes sociais, a campanha conseguiu uma13

repercussão expressiva. Somente no facebook do CNJ, 102.432

pessoas comentaram, curtiram ou compartilharam os posts

da campanha, veiculada em novembro.16

Internet: <www.cnj.jus.br/q2rc> (com adaptações).

Em relação às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens

a seguir.

31 Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir

os sinais de ponto e vírgula por vírgulas no trecho “como a da

aplicação da Lei Maria da Penha (...) a de valorização da vida”

(R.3-6).

32 As expressões “a campanha” (R.13) e “da campanha” (R.16)

referem-se à campanha ‘Conte até 10’ (R.8).

33 Na linha 1, vírgula logo após “2012” poderia ser suprimida,

sem prejuízo para a correção gramatical do texto, uma vez que

a expressão “Em 2012” classifica-se como um adjunto

adverbial de pequena extensão.

34 O trecho “em parcerias com órgãos do Executivo e do

Judiciário” (R.1-2) está entre vírgulas porque exerce função de

adjunto adverbial intercalado na oração principal, estando

deslocado em relação à ordem direta.

35 No trecho “a do reconhecimento” (R.4), há elipse do termo

“aplicação” (R.3), anteriormente utilizado.
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Jogadores de futebol de diversos times entraram em1

campo em prol do programa “Pai Presente”, nos jogos do

Campeonato Nacional em apoio à campanha que visa

reduzir o número de pessoas que não possuem o nome do4

pai em sua certidão de nascimento. 

O Censo Escolar de 2012 apontou 5,4 milhões de

crianças nessa situação. Desde que foi criado, em agosto de7

2010, pela Corregedoria do CNJ, o programa já

contabilizou a inclusão do nome do pai nas certidões de

mais de 14 mil filhos.10

A parceria com a Secretaria de Políticas para as

Mulheres (SPM) resultou na campanha “Compromisso e

Atitude”, cujo objetivo é combater a violência contra a13

mulher no âmbito doméstico e familiar. O Brasil é o 7.º país

no ranking mundial de assassinatos de mulheres. Na última

década, segundo dados do governo federal, foram16

assassinadas mais de 92 mil mulheres; 73% delas foram

assassinadas dentro de suas próprias casas e 92% foram

assassinadas por seus companheiros, cônjuges ou19

namorados. 

O CNJ e os demais órgãos do Judiciário estão

mobilizados para acelerar os julgamentos dos casos de22

violência contra as mulheres e para promover a correta

aplicação da Lei Maria da Penha. Outra campanha que

mobilizou o Judiciário brasileiro em torno da cultura da paz25

e do diálogo na resolução de conflitos foi a da 7.ª edição da

Semana Nacional de Conciliação.

De 2006 a 2012, 1,8 milhão de audiências de28

conciliação foram realizadas em todo o país durante as

semanas nacionais de conciliação. As audiências realizadas

no período resultaram no fechamento de aproximadamente31

930 mil acordos.

Internet: <www.cnj.jus.br/q2rc> (com adaptações).

Julgue os itens que se seguem, acerca das estruturas linguísticas

apresentas no texto acima.

36 No terceiro parágrafo, as palavras “Políticas”, “âmbito”,

“década” e “cônjuges” recebem acento gráfico com base em

diferentes regras gramaticais.

37 Nas linhas 18 e 19, os pronomes possessivos “suas” e

“seus” referem-se ao antecedente “mulheres” (R.17).

38 Nas linhas 22 e 23, as duas ocorrências de “para” conferem

às orações em que ocorrem relações sintáticas diferentes.

39 Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir

“milhão” (R.28) por milhões.

40 A oração subordinada “que não possuem o nome do pai em

sua certidão de nascimento” (R.4-5) não é antecedida por

vírgula porque tem natureza restritiva.

A informação virtual adquire, a cada dia, mais1

importância. Os acessos às páginas que integram o portal do CNJ
na Internet (www.cnj.jus.br) alcançaram, em novembro de 2012,
a marca de mais de 16 milhões. O dado, levantado pela Secretaria4

de Comunicação Social, leva em conta o número total de visitas
a todas as páginas que são acessadas por meio do portal do CNJ,
sejam as voltadas para o público externo ou as utilizadas pelo7

público interno.
No total, foram 16.227.736 páginas acessadas, o que

representa um aumento de 244,59% em relação ao número obtido10

em janeiro de 2012, que foi de 4.709.335 páginas acessadas.
Outro indicador importante, o número de visitantes únicos, obteve
um significativo crescimento no período: 80,13%. Foram13

registrados 196.657 visitantes únicos em janeiro de 2012, contra
354.248, em novembro do mesmo ano. Pelo critério de ‘visitantes
únicos’, acessos diversos feitos por um mesmo visitante são16

contabilizados apenas uma vez.
No acumulado do ano, o número de visitantes únicos

chega a 2.947.476, e o total de páginas do portal visitadas foi de19

116.560.649. Os números referem-se ao período de janeiro a
novembro de 2012.

Internet: <www.cnj.jus.br/noticias/cnj/> (com adaptações).

Com base nas ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue os
itens seguintes.

41 Pelos sentidos do texto, o aumento do número de acessos ao
portal do CNJ em 2012 foi insignificante comparativamente à
ampliação do número de usuários da Internet constatada
atualmente.

42 Infere-se do texto que o crescimento do número de visitantes
únicos é um indicador relevante da importância da informação
virtual.

43 O trecho “o número de visitantes únicos” (R.12) está entre vírgulas
porque se classifica como aposto explicativo.

44 Na linha 2, o emprego do acento indicativo de crase em “acessos
às páginas” justifica-se pela regência de “acessos”, que exige
complemento antecedido pela preposição a, e pela presença de
artigo definido feminino plural antes de “páginas”.

45 A forma verbal “alcançaram” (R.3) está flexionada na 3.ª pessoa
do plural porque concorda com “páginas” (R.2).

Nos itens a seguir, são apresentadas propostas de trechos de
correspondências oficiais. Julgue-os quanto à correção gramatical e à
adequação às normas de redação oficial.

46 Encaminhamos cópia do Processo n.º 20100.001100/2012-15 para
que sejam adotadas as providências por parte dessa Coordenação,
nos termos do despacho do Diretor-Geral.

47 Tendo em vista a proximidade das esperadas festas de
comemoração do aniversário de 50 anos da nossa instituição,
tenho o prazer de informar que este setor terá seu horário de
atendimento reduzido em função da necessidade dos preparativos
da referida festa.

48 Solicito verificar a viabilidade de novo espaço para os ensaios do
nosso Coro Sinfônico, os quais ocorrem segundas e quartas, das
19h às 22h. O espaço onde o Coro ensaia atualmente estará em
reforma durante o primeiro semestre de 2013.

A respeito de correspondências oficiais, julgue os itens seguintes.

49 A escolha do fecho a ser usado nas correspondências oficiais é
determinada pela hierarquia que existe entre o destinatário e o
remetente do documento.

50 O expediente adequado para a comunicação entre ministros de
Estado é a mensagem.
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