CESPE | CEBRASPE – STM – Aplicação: 2018

• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao
comando que imediatamente o antecede. De acordo com o
comando a que cada um deles esteja vinculado, 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 constituídos pela estrutura Situação hipotética: ...
seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética deverão ser considerados premissa(s)
para o julgamento da assertiva proposta.
• Nos itens que demandarem 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.
• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela
expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de
provas poderão ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto CB4A1AAA
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Narração é diferente de narrativa, uma vez que mantém
algo da ideia de acompanhar os fatos à medida que eles
acontecem. A narrativa é uma totalidade de acontecimentos
encadeados, uma espécie de soma final, e está presente em
tudo: na sequência de entrada, prato principal e sobremesa
de um jantar; em mitos, romances, contos, novelas, peças,
poemas; no Curriculum vitae; na história dos nossos corpos;
nas notícias; em relatórios médicos; em conversas,
desenhos, sonhos, filmes, fábulas, fotografias. Está nas
óperas, nos videoclipes, videogames e jogos de tabuleiro. A
narração, por sua vez, é basicamente aquilo que um narrador
enuncia.
Uma contagem de palavras na base de dados do Google
mostra uma mudança nos usos de narrativa. A palavra vem
sendo cada vez mais empregada nas últimas décadas, mas
seu sentido vem mudando.
A expressão disputa de narrativas, que teve um boom
dos anos 80 do século XX para cá, não costuma dizer
respeito à acepção mais literária do termo, como narrativa de
um romance. Fala antes sobre trazer a público diferentes
formas de narrar o mundo, para que narrativas plurais
possam ser elaboradas e disputadas. É um uso do termo que
talvez aproxime narrativa de narração, porque sugere que
toda narrativa histórica e cultural carrega em si um processo
e um movimento e que dentro dela há sempre sinais
deixados pelas escolhas de um narrador.
Sofia Nestrovski. Narrativa. Internet:
<www.nexojornal.com.br> (com adaptações).
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Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do
texto CB4A1AAA, julgue os itens a seguir.
1 O texto pode ser considerado informal pela presença dos
vocábulos “videoclipes”, “videogames” e da expressão
“jogos de tabuleiro” no primeiro parágrafo.
2 A autora utiliza o termo “tudo” (R.5) para se referir a uma
ampla quantidade de experiências, objetos e produtos que
constituem e(ou) comportam uma sequência articulada de
eventos.
3 O vocábulo “antes” (R.20) indica, no contexto em que se
insere, circunstância temporal.
4 Há cerca de três décadas, em contextos históricos, culturais
e literários, o termo narrativa passou a ser considerado um
sinônimo de narração.
5 Sem prejuízo à correção gramatical e aos sentidos originais
do texto, o termo “encadeados” (R.4) poderia ser substituído
pela oração que se encadeiam.
6 Dadas a temática apresentada e a presença de referências
temporais, como as expressões “nas últimas décadas” (R.15)
e “dos anos 80 do século XX para cá” (R.18), o texto
classifica-se como narrativo.
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Texto CB4A1BBB
1

O Zoológico de Sapucaia do Sul abrigou um dia um
macaco chamado Alemão. Em um domingo de Sol, Alemão
conseguiu abrir o cadeado de sua jaula e escapou. O largo

4

horizonte do mundo estava à sua espera. As árvores do
bosque estavam ao alcance de seus dedos. Ele passara a
vida tentando abrir aquele cadeado. Quando conseguiu, em

7

vez de mergulhar na liberdade, desconhecida e sem
garantias, Alemão caminhou até o restaurante lotado de
visitantes. Pegou uma cerveja e ficou bebericando no balcão.

10

Um zoológico serve para muitas coisas, algumas delas
edificantes. Mas um zoológico serve, principalmente, para
que o homem tenha a chance de, diante da jaula do outro,

13

certificar-se de sua liberdade e da superioridade de sua
espécie. Ele pode então voltar para o apartamento financiado
em quinze anos satisfeito com sua vida. Pode abrir as grades

16

da porta contente com seu molho de chaves e se aboletar
no sofá em frente à TV; acordar na segunda-feira feliz
para o batente.

19

Há duas maneiras de se visitar um zoológico: com ou
sem inocência. A primeira é a mais fácil e a única com
satisfação garantida. A outra pode ser uma jornada sombria

22

para dentro do espelho, sem glamour e também sem volta.
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Os tigres-de-bengala são reis de fantasia. Têm voz,
possuem músculos, são magníficos. Mas, nascidos em
25

cativeiro, já chegaram ao mundo sem essência. São um
desejo que nunca se tornará realidade. Adivinham as selvas
úmidas da Ásia, mas nem sequer reconhecem as estrelas.

28

Quando o Sol escorrega sobre a região metropolitana, são
trancafiados em furnas de pedra, claustrofóbicas. De nada
servem as presas a caçadores que comem carne de cavalo

31

abatido em frigorífico. De nada serve a sanha a quem
dorme enrodilhado, exilado não do que foi, mas do que
poderia ter sido.
Eliane Brum. O cativeiro. In: A vida que
ninguém vê. Porto Alegre: Arquipélago,
2006,

Espaço livre

p.

53-4

(com

adaptações).
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Com relação aos sentidos e aos aspectos gramaticais do
texto CB4A1BBB, julgue os itens que se seguem.
7 Ao narrar a história do macaco Alemão e ao comentar a vida
dos tigres-de-bengala nascidos em cativeiro, a autora
remete à perspectiva de visitar zoológicos que ela classifica
como “sem inocência” (R.20).
8 A forma verbal “passara” (R.5) denota um fato ocorrido antes
de duas outras ações também já concluídas, as quais são
descritas nos dois períodos imediatamente anteriores ao
período em que ela se insere.
9 Sem prejudicar a correção gramatical tampouco alterar o
sentido do trecho, a expressão “serve para” (R.10) poderia
ser substituída por convém à.
10 A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
preservados caso o período “Ele pode então (...) sua vida”
(R. 14 e 15) fosse assim reescrito: Para o apartamento
financiado em quinze anos, pode ele voltar então, contente
com sua vida.
11 Ao mencionar o “que poderia ter sido” (R. 32 e 33), a autora
refere-se a uma vida de liberdade, na natureza, na qual,
entre outras ações, os tigres-de-bengala poderiam caçar sua
própria comida.
12 Ao empregar o termo “nem sequer” (R.27), a autora reforça
a contraposição entre adivinhar “as selvas úmidas da Ásia”
(R. 26 e 27) e não reconhecer as estrelas.
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Brasília, X de novembro de 20XX.
Assunto: Convite para cerimônia de posse do presidente
do Superior Tribunal Militar
Senhor Juiz-Auditor titular da 12.a Circunscrição
Judiciária Militar,
Convido-o para a cerimônia de posse do presidente do
Superior Tribunal Militar, a realizar-se na sede do órgão, em
Brasília, no dia 1.o de março de 20XX.
Por favor, confirme sua presença até o dia 1.o de
fevereiro de 20XX.
Considerando o trecho de documento hipotético apresentado
anteriormente, julgue os itens a seguir.
13 O documento apresentado é um memorando, já que visa à
comunicação interna ao Poder Judiciário, de modo que o
assunto deveria suceder o vocativo.
14 Caso o documento hipotético em questão tenha sido
enviado pela Assessoria de Cerimonial da Presidência do
Superior Tribunal Militar, no documento de confirmação
enviado à autoridade emissora, deverá ser empregado o
pronome de tratamento Vossa Senhoria.
15 A linguagem empregada no texto é inadequada à
correspondência oficial, por sua informalidade e
simplicidade.
16 Considerando-se o emprego dos pronomes de tratamento
na referida correspondência oficial, estaria correta a
substituição do trecho Convido-o por Convido Vossa
Excelência.
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À luz do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, julgue
os itens a seguir.
17 Nas sessões administrativas do Superior Tribunal Militar,
seu presidente não participará das discussões nem proferirá
voto.
18 Se o pedido de reconsideração sobre o ato de um servidor
do Superior Tribunal Militar for indeferido, o interessado
poderá apresentar recurso administrativo ao presidente do
tribunal, que proferirá decisão irrecorrível.
19 Nos dias em que houver sessão no Superior Tribunal Militar,
a Bandeira Nacional e o estandarte do tribunal terão, ambos,
de ser hasteados às oito horas e arriados às dezoito horas.
20 O oficial-general das Forças Armadas que for nomeado
como ministro do Superior Tribunal Militar pelo presidente da
República, ao tomar posse nesse cargo, deixará,
automaticamente, o serviço ativo da respectiva instituição.
21 Os prazos processuais no Superior Tribunal Militar correm
da publicação do ato ou do aviso no Diário da Justiça
Eletrônico ou da ciência ou intimação das partes, nos casos
previstos em lei ou no próprio regimento do tribunal,
devendo todas as intimações e notificações ser feitas por
meio eletrônico.
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Com base na Lei n.º 8.457/1992 e suas alterações, que
dispõem sobre a Organização Judiciária Militar, julgue os
próximos itens.
22 Durante as férias forenses, o presidente do Superior
Tribunal Militar poderá conceder liminar em habeas corpus,
sendo-lhe facultado ouvir previamente o Ministério Público.
23 A antiguidade entre os ministros do Superior Tribunal Militar
é contada a partir da posse, porém, caso dois ministros
militares tenham tomado posse no mesmo dia, deverá ser
adotado, para esse cálculo, o critério da antiguidade na
carreira militar.
Acerca da ética e da moral e das disposições do Código de
Ética dos Servidores da Justiça Militar da União, julgue os
seguintes itens.
24 O relativismo moral opõe-se ao etnocentrismo, na medida
em que reconhece que a pluralidade e a heterogeneidade
das culturas influenciam as regras morais de cada grupo
social.
25 Os servidores da justiça militar da União têm o dever
fundamental de representar contra comprometimento
indevido da estrutura da administração pública,
independentemente da hierarquia a que estejam
subordinados.
26 Enquanto a ética é pautada pela universalidade,
apresentando cunho filosófico, a moral é influenciada por
fatores sociais e históricos, constituindo um conjunto de
normas de conduta destinadas a ordenar o comportamento
humano.
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Conforme a Lei de
Lei n.º 8.429/1992 —,

Improbidade

Administrativa

—

27 se um agente público regularmente processado e
condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier
a falecer antes de submeter-se às penalidades que lhe
tiverem sido impostas, estas não poderão afetar os seus
sucessores, tampouco atingir a herança.
28 o agente público que revelar, para pessoa de sua confiança,
fato de que tem ciência em razão de suas atribuições e
sobre o qual deveria manter segredo cometerá conduta
antiética, não se configurando, nesse caso, ato de
improbidade administrativa.
Considerando o disposto no Estatuto da Pessoa com
Deficiência e na Resolução CNJ n.º 230/2016, julgue os itens
a seguir.
29 Os serviços notariais e de registro podem criar condições
diferenciadas para a prestação de serviços em razão de
deficiência do solicitante.
30 A colocação competitiva da pessoa com deficiência em
igualdade de oportunidade com as demais pessoas no seu
local de trabalho constitui uma forma de discriminação e
exclusão.
31 A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa,
inclusive para o exercício do direito à adoção.
32 Os serviços de saúde pública destinados a pessoas com
deficiência devem assegurar atendimento psicológico,
inclusive para os seus familiares.
33 Nos serviços de emergência, o direito da pessoa com
deficiência a receber atendimento prioritário será
condicionado aos protocolos de atendimento médico.
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Julgue os itens seguintes, relativos aos direitos e garantias
fundamentais, ao meio ambiente e à organização
político-administrativa.
34 Constitui regra de garantia do direito humano fundamental
ao meio ambiente a possibilidade de qualquer cidadão ser
legitimado a propor ação popular visando à anulação de ato
lesivo ao meio ambiente.
35 Em caso de iminente perigo e em tempo de guerra, compete
privativamente à União legislar sobre requisições militares.
Em relação aos direitos e deveres fundamentais, à
nacionalidade e ao Poder Judiciário, julgue os itens a seguir.
36 Situação hipotética: Com a pretensão de candidatar-se a
cargo eletivo, determinado militar, com cinco anos de
serviço, fez, de forma regular, o pedido de registro de sua
candidatura. Assertiva: Nessa situação, após ser eleito, o
militar deverá afastar-se de sua atividade pelo período do
mandato eletivo, devendo retornar ao serviço após o seu
término.
37 De acordo com o princípio constitucional da reserva legal, as
normas que preveem os crimes militares são taxativas,
devendo tais crimes estar tipificados em dispositivo próprio
e específico.
38 No Superior Tribunal Militar, poderá ser constituído órgão
especial para o exercício das atribuições administrativas e
jurisdicionais delegadas de competência do tribunal pleno.
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Técnicos de um órgão da administração pública
consideram que a execução de serviços administrativos é mais
importante que o atendimento ao público. Por isso, o
atendimento é realizado em sistema de revezamento e
rotineiramente, sendo necessário repor atendentes devido a
conflitos com clientes e ausências de servidores nos dias da
escala de trabalho.
Nessa situação hipotética,
39 o relacionamento entre os servidores que se ausentam nos
dias das escalas e aqueles que suprem as ausências pode
tornar-se conflituoso em razão das diferenças dos
comportamentos interpessoais e da quebra da confiança.
40 as ausências das escalas são atitudes que passam
desapercebidas pela opinião pública; por isso, é dispensável
qualquer tipo de intervenção do gestor responsável pelo
setor em que os servidores faltosos estiverem lotados.
41 conflitos com clientes e ausências nas escalas são
problemas de má conduta no comportamento dos servidores
e podem estar relacionados à falta de interesse pelos
assuntos, podendo, ainda, comprometer a cortesia e
urbanidade no relacionamento com os clientes.
42 estão evidenciados o comportamento defensivo dos
servidores que se ausentam nos dias das escalas e o
comportamento receptivo em relação ao atendimento ao
cliente.
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Uma pesquisa de qualidade no atendimento em um órgão
da administração pública demonstrou discrepância entre as
avaliações, quando foram comparados os atendimentos
prestados por servidores mais experientes e por servidores
mais novos. A análise dos motivos mostrou que os mais novos
se consideravam autossuficientes e ignoravam o conhecimento
dos mais experientes. Por outro lado, os mais experientes
consideravam que os mais novos eram arrogantes e omitiam
informações importantes sobre o atendimento.
Nessa situação hipotética,
43 a divulgação dos resultados da pesquisa de qualidade no
atendimento será suficiente para se promover a eficácia nas
relações interpessoais dos servidores de ambos os grupos.
44 a inflexibilidade comportamental de ambos os grupos
prejudica o trabalho em equipe e deve ser trabalhada para
melhoria dos serviços prestados.
45 proatividade, simpatia e saber ouvir são comportamentos
que favorecerão a melhoria da interação entre os grupos de
servidores.
46 percebe-se que a comunicabilidade no órgão em questão
ocorre de maneira fluida, em decorrência de os integrantes
de um mesmo grupo pactuarem a adoção de
comportamentos similares.
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Com relação a noções de informática, julgue os itens a seguir.
47 No ambiente Windows 7, os ícones de atalho facilitam o
acesso a determinados locais de rede, arquivos ou
endereços, os quais são salvos na área de transferência.
48 Os arquivos gerados ou utilizados no Windows 7 possuem
um nome (livremente criado pelo usuário ou sugerido
automaticamente pelo software em uso), seguido de uma
extensão que identifica esse software; por exemplo, .doc
para arquivo do Microsoft Word e .xls para arquivo do
Microsoft Excel.
49 Em um documento em edição no processador de textos
Word do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique
sobre uma palavra irá selecioná-la, e um clique triplo irá
selecionar o parágrafo inteiro.
50 O Google Chrome e o Internet Explorer — programas para
navegação na Web — possuem opção para se apagar o
histórico de navegações, a qual faz que os sítios visitados
sejam bloqueados e não mais sejam visitados pelo usuário.
Espaço livre

