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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.

PROVA OBJETIVA P
1

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Acerca de acontecimentos políticos e econômicos recentes, julgue

os itens que se seguem.

1 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.

2 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.

3 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.

4 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.

Acerca de ética no serviço público, julgue os itens a seguir.

5 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.

6 Um servidor público que tenha seu nome vinculado a qualquer

atividade empresarial suspeita pode incorrer em falta ética.

7 O primeiro nível das questões éticas é constituído pelo

indivíduo. Esse nível enfatiza como as pessoas devem ser

tratadas nas organizações. 

8 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.

Julgue os itens seguintes, acerca das disposições regimentais

aplicáveis aos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

9 Aos conselheiros é assegurado o direito ao mesmo tratamento

protocolar dispensado aos ministros de tribunais superiores,

mesmo àqueles que não forem integrantes da carreira da

magistratura.

10 O mandato de conselheiro é de dois anos, admitindo-se, exceto

para o presidente, uma única recondução, sendo vedado àquele

que já tenha desempenhado dois mandatos, consecutivos ou

não, voltar a integrar o plenário na mesma classe ou em classe

diversa.

Com relação às comissões  regulamentadas pelo Regimento Interno

do CNJ, julgue os itens a seguir.

11 Compete ao plenário do CNJ eleger os conselheiros membros

das comissões permanentes e, entre esses, o presidente.

12 No âmbito do CNJ, o plenário poderá criar comissões

permanentes ou temporárias, com a composição mínima de três

conselheiros.

Acerca do sistema constitucional brasileiro, julgue os itens que se

seguem.

13 Em tempo de paz, a liberdade de locomoção dentro do

território nacional é ampla, para os nacionais e os estrangeiros

residentes e não residentes que tenham ingressado

regularmente no país.

14 A organização político-administrativa do Brasil compreende a

União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e os

territórios.

15 A norma constitucional que proclama e assegura a liberdade de

profissão, ao dispor ser “livre o exercício de qualquer trabalho,

ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais

que a lei estabelecer”, classifica-se como norma constitucional

de eficácia contida ou restringível.
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A respeito de controle e responsabilização da administração pública,

julgue os itens subsequentes.

16 Admite-se a anulação de concurso público, pela própria

administração, ante a ocorrência de vício insanável e ofensivo aos

princípios da igualdade, da competitividade, da moralidade,

da impessoalidade e da publicidade.

17 No ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do poder

público é objetiva, adotando-se a teoria do risco administrativo,

fundada na ideia de solidariedade social, na justa repartição dos

ônus decorrentes da prestação dos serviços públicos, exigindo-se a

presença dos seguintes requisitos: dano, conduta administrativa e

nexo causal. Admite-se abrandamento ou mesmo exclusão da

responsabilidade objetiva, se coexistirem atenuantes ou

excludentes que atuem sobre o nexo de causalidade.

18 Cabe ao presidente da República aplicar a penalidade de demissão

ao servidor público, sendo essa competência não delegável.

19 A configuração da improbidade exige os seguintes elementos: o

enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário e o atentado contra os

princípios fundamentais (legalidade, impessoalidade, moralidade,

publicidade e eficiência), presente o elemento subjetivo doloso.

Acerca de teorias e modelos da administração pública, cultura

organizacional e tecnologias gerenciais, julgue os itens a seguir.

20 A cultura e subculturas das organizações resultam do processo de

adaptação ao ambiente e da integração interna do grupo

organizacional.

21 A reengenharia, uma tecnologia à disposição dos gerentes,

refere-se à união da implantação de novos meios tecnológicos à

reestruturação e nivelamento hierárquico de uma organização.

22 A administração pública burocrática é orientada para a

racionalidade absoluta e prevê o controle rígido dos processos e

procedimentos como o meio mais seguro para evitar o nepotismo

e a corrupção.

23 De acordo com a administração pública gerencial, o servidor

público trabalha para atender aos cidadãos, considerados

consumidores e clientes, mediante a descentralização da decisão e

das funções.

For two decades, millions of Americans have taken a

medicine called ‘Ambien’ to help them sleep at night. But for

years, the Food and Drug Administration (FDA) has gotten

complaints that people felt drowsy the morning after taking the

medicine or its successors, and sometimes got into car

accidents. 

After laboratory studies and driving tests confirming

the risks of drowsiness, the FDA said that women should be

taking half as much of the medicine. The new recommendation

applies to drugs containing the active ingredient zolpidem, by

far the most widely used sleep aid. Using lower doses means

less of the drug will remain in the blood in the morning hours,

and will reduce the risk that people who use it will be impaired

while driving. 

The announcement was focused on women because

they take longer to metabolize the drug than men. An estimated

10 percent to 15 percent of women will have a level of

zolpidem in their blood that could impair driving eight hours

after taking the pill, while only about 3 percent of men do.

Reports of aftereffects from sleeping pills have circulated for

years, and some doctors questioned why the drug agency took

so long to act. Mishaps with sleepy driving — and even strange

acts of texting, eating or having sex in the night without any

memory of it in the morning — have long been familiar to the

medical community. 

Internet: <www.nytimes.com> (adapted).

Judge the items according to the text above.

24 The word “its” in the first paragraph refers to “complaints”.

25 The FDA imposed quick and decisive measures to deal

with the use of zolpidem.

26 Women face greater risks than men of feeling drowsy in

the morning because their bodies take longer to metabolize

the drug. 
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quantidade de servidores

faixa etária (anos) telefonia protocolo reprografia

$ 18 e < 30 2 1 2

$ 30 e < 45 1 2 1

$ 45 e < 65 1 3 2

A tabela acima mostra o quadro de servidores dos

setores de telefonia, reprografia e protocolo de uma repartição

pública, por faixa etária, em anos. Sabe-se que sempre que um

dos servidores da telefonia não estiver trabalhando em sua

função, um  dos servidores do protocolo o substituirá; sempre

que um dos servidores do protocolo não estiver trabalhando em

sua função, um dos servidores da reprografia o substituirá; e

não há previsão para substituição de servidores da reprografia. 

Julgue os itens seguintes, acerca dos servidores dessa

repartição.

27 Se os conjuntos A, B e C são tais que A = {servidores dos

três setores com idade maior ou igual a 45 anos},

B = {servidores do setor de protocolo} e C = {servidores

do setor de telefonia}, então, se AC representa o conjunto

dos servidores dos três setores que não estão no conjunto

A, o conjunto Ac 1 (B c C) contém mais de 8 servidores.

28 Se, em determinado dia, 3 servidores, um de cada setor

mencionado, não puderem comparecer ao trabalho, então

apenas 2 servidores trabalharão na reprografia nesse dia.

29 Se pelo menos 2 servidores desses 3 setores tiverem idades

entre 23 e 30 anos, então a soma das idades de todos os

servidores desses 3 setores será superior a 500 anos.

30 A quantidade de comissões distintas, com 4 servidores

desses 3 setores, que podem ser formadas, de modo que

pelo menos 3 deles tenham idade mínima de 30 anos, é

superior a 300.

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

“aplicação” (R.3), anteriormente utilizado.

32 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).

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

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

34 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.

35 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.

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 do pai em sua4

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 a mulher13

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, foram assassinadas16

mais de 92 mil mulheres; 73% delas foram assassinadas dentro

de suas próprias casas e 92% foram assassinadas por seus

companheiros, cônjuges ou namorados. 19

O CNJ e os demais órgãos do Judiciário estão

mobilizados para acelerar os julgamentos dos casos de

violência contra as mulheres e para promover a correta22

aplicação da Lei Maria da Penha. Outra campanha que

mobilizou o Judiciário brasileiro em torno da cultura da paz e

do diálogo na resolução de conflitos foi a da 7.ª edição da25

Semana Nacional de Conciliação.

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

conciliação foram realizadas em todo o país durante as semanas28

nacionais de conciliação. As audiências realizadas no período

resultaram no fechamento de aproximadamente 930 mil

acordos.31

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

Julgue os itens que se seguem, acerca das estruturas linguísticas

apresentas no texto acima.

36 Nas linhas 21 e 22, as duas ocorrências de “para” conferem às

orações em que ocorrem relações sintáticas diferentes.

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

“milhão” (R.27) por milhões.

38 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.

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

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

diferentes regras gramaticais.

40 Na linha 18, os pronomes possessivos “suas” e “seus”

referem-se ao antecedente “mulheres” (R.17).
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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 pela4

Secretaria 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 ou7

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

representa um aumento de 244,59% em relação ao número10

obtido 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:13

80,13%. Foram 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 por16

um mesmo visitante são 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 foi19

de 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 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”.

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

45 O trecho “o número de visitantes únicos” (R.12-13) está entre
vírgulas porque se classifica como aposto explicativo.

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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