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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.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões 1 e 2

Em 2013, a oferta de emprego nas cidades do interior1

de nove estados (São Paulo, Rio, Minas Gerais, Pernambuco,
Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e Pará) superou
expressivamente a das áreas metropolitanas desses estados, de4

acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, do Ministério do Trabalho e Emprego. E não
é fato episódico, mas uma nova tendência ou processo, pois,7

desde 2010, cresce o peso do interior na contratação de mão de
obra formal, enquanto se reduz o peso das grandes capitais.

Há vários aspectos importantes nessa mudança do10

vetor do emprego. Ela é registrada nos serviços, no comércio,
na construção civil e, ainda mais, na indústria. Neste segmento,
reforça-se a convicção de que o interior oferece não só melhor13

condição de instalação de novas fábricas, como de contratação
do pessoal, que pode trabalhar perto da casa e da família, com
menor custo de transporte e menor perda de tempo no16

deslocamento entre a casa e o trabalho.

O Estado de S.Paulo, 6/3/2014 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com referência às ideias e informações do texto acima, assinale a
opção correta.

A Depreende-se das ideias do texto que algumas condições de
trabalho nas capitais são desfavoráveis, principalmente por
causa da necessidade de grandes deslocamentos entre a casa e
o local de trabalho.

B A atração das pequenas cidades para a instalação de fábricas
é um fenômeno episódico e que representa uma fase passageira
do desenvolvimento econômico brasileiro.

C O peso da contratação de mão de obra nas grandes capitais
continua crescendo de forma acelerada com o desenvolvimento
da economia e da produção de manufaturados. 

D A instalação de novas fábricas no interior dos estados tem sido
muito prejudicada porque as condições de disponibilidade de
matéria prima na capital são muito melhores. 

E Em todos os estados brasileiros a oferta de empregos é maior
em cidades menores, do interior, que estão distantes das áreas
metropolitanas das capitais.

QUESTÃO 2

Assinale a opção correta em relação às estruturas linguísticas do
texto acima.

A A vírgula logo após “pessoal” (R.15) isola oração subsequente,
que tem natureza restritiva.

B No trecho “a das áreas” (R.4) há elipse da palavra “cidade”
logo após o termo “a”.

C Prejudicam-se a correção gramatical do período e suas relações
sintáticas ao se substituir “pois” (R.7) por qualquer um dos
termos a seguir: porquanto, já que, porque, visto que.

D Alteram-se as relações sintáticas originais do período ao se
substituir “enquanto” (R.9) por ao passo que.

E A palavra “vetor” (R.11) está sendo utilizada no sentido de
direção, orientação, sentido.

QUESTÃO 3

O Poder Executivo tomou a correta decisão de vetar1

na íntegra a lei que volta a relaxar os controles para a criação

de municípios devido ao efeito devastador que essa lei, caso

vigore, causará nas contas públicas, já abaladas.4

Criar novas prefeituras significa aumentar a pressão

por aumento dos repasses de estados e da União. Ou seja, mais

gastos públicos. O passado mostra que a maioria das mais de7

mil novas cidades não consegue arcar com o custo dos

incontáveis empregos públicos e de estruturas surgidas do

nada, apenas devido à mudança de status do distrito para10

município.

O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).

A correção gramatical e o sentido do texto acima seriam

preservados caso se substituísse

A “significa” (R.5) por significam.

B “consegue” (R.8) por conseguem.

C “à mudança” (R.10) por as mudanças.

D “vetar” (R.1) por vetarem.

E “causará” (R.4) por causarão.

QUESTÃO 4

Ao ser promulgada a atual Constituição Federal, em1

1988, o país contava com 4.180 municípios. Coerentemente

com os ventos liberalizantes da época, a transformação de

distritos em cidades dependia, em princípio, de parecer da4

assembleia legislativa do estado respectivo. Nada difícil, pois

o surgimento miraculoso de prefeituras (e estados)

frequentemente interessa a políticos regionais, alguns deles7

especialistas em exercitar o empreguismo e o clientelismo.

Foi assim que, a partir de 1988, brotaram outras 1.400

prefeituras, até essa indústria ser fechada por emenda10

constitucional, em 1996, que passou para o Congresso a

prerrogativa de permitir plebiscitos sobre novos entes

federativos.13

O Globo, 5/3/2014 (com adaptações).

No texto acima, está sendo empregado em sentido denotativo o 

termo

A “brotaram” (R.9).

B “indústria” (R.10).

C “ventos” (R.3).

D “miraculoso” (R.6).

E “regionais” (R.7).
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Texto para as questões 5 e 6

Na tentativa de acabar com o inaceitável1

financiamento privado de pessoas jurídicas para campanhas
eleitorais, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou no
Supremo Tribunal Federal, em 2011, com uma ação direta de4

inconstitucionalidade contra a legislação que permite a doação
de pessoas jurídicas a partidos políticos, para qualquer fim.
O argumento é simples e irrefutável: a cidadania é exercida por7

indivíduos, pessoas físicas, que têm o direito (no Brasil, a
obrigação) exclusivo de influir no processo político, por meio
do voto. Um cidadão, um voto. Empresa é pessoa jurídica, não10

vota e não deve interferir no processo eleitoral.

O Estado de S.Paulo, 4/3/2014 (com adaptações).

QUESTÃO 5

Considerando que cada uma das opções abaixo apresenta trecho do
texto acima — indicado entre aspas —, seguida de uma proposta de
reescrita desse trecho, assinale a opção em que a reescrita, além de
manter o sentido da informação originalmente apresentada, também
preserva a correção gramatical.

A “que permite a doação” (R.5) / cuja permite a doação 
B “O argumento” (R.7) / Aquele argumento
C “de influir no processo político” (R.9) de influenciar com ao

processo político
D “acabar com o inaceitável” (R.1) / extinguir o intolerável 
E “entrou no Supremo Tribunal Federal” (R.3-4) / apresentou ao

Supremo Tribunal Federal 

QUESTÃO 6

O texto em apreço é, predominantemente,

A instrucional.
B dialógico. 
C descritivo. 
D narrativo.
E dissertativo.

QUESTÃO 7

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo
constituem trechos de texto adaptado da Gazeta do Povo (PR) de
4/3/2014, assinale a opção em que o fragmento está de acordo com
as exigências gramaticais da escrita da língua portuguesa.

A Qualquer reforma na legislação somente prosperaram se ficar
acordado que não serão retirados benefícios trabalhistas, como
décimo-terceiro salário, férias remuneradas, licença-
maternidade e outros.

B Uma legislação moderna deve prever canais de negociação e
meios legítimos de reinvidicação pelos trabalhadores, de
formas que a greve somente ocorra em casos extremos, após
esgotados todos os meios anteriores.

C A sensível melhora das condições no ambiente de trabalho, das
políticas de segurança e dos salários, nos últimos cem anos, se
deve à organização dos trabalhadores, à liberdade sindical e ao
direito de greve.

D Nas sociedades livres, o direito de organização e de
mobilização, consequentemente cujo o de greve, é um dos
pilares do conjunto das liberdades e dos direitos individuais do
cidadão.

E O número de greves que se repetem todos os anos, tanto nas
empresas de produtos individuais quando nas de bens públicos
e em serviços do governo, é consequência, entre outros fatores,
de falhas da legislação.

QUESTÃO 8

Há necessidade de tratar as atividades econômicas em1

grupos distintos, organizados segundo sua função no sistema
econômico. Empresas que produzem bens pessoais — a
exemplo de uma fábrica de camisas — e operam em regime de4

concorrência devem ter um tipo específico de legislação de
greve, pois, quando seus empregados paralisam as atividades,
o único prejudicado é o patrão. Quanto ao consumidor, ele7

tanto pode adiar a compra do produto como pode comprá-lo de
outro fabricante.

Gazeta do Povo (PR), de 4/3/2014.

No fragmento de texto acima, o segmento “quando seus (...) as
atividades” (R.6) está entre vírgulas porque constitui uma oração

A subordinada de natureza restritiva intercalada.

B subordinada adverbial temporal intercalada.

C coordenada explicativa intercalada.

D subordinada causal anteposta.

E coordenada adversativa posposta.

QUESTÃO 9

Voto facultativo, voto em branco e voto nulo são recursos
frequentemente mencionados por muitos brasileiros revoltados com
a corrupção na política. Esses apelos voltam a aparecer na véspera
de mais um processo eleitoral, especialmente em manifestações
feitas pelas redes sociais. 

(...)
Mas é a crença na política, e não a descrença, que pode

consertar o que está errado.

Zero Hora, 3/3/2014 (com adaptações).

O fragmento de texto acima se tornaria coeso e coerente caso a
marca de supressão nele mostrada — (...) — fosse substituída pelo
segmento textual apresentado em uma das opções abaixo. Assinale
esta opção.

A Portanto, eles não vêm de outro planeta. Saem dos setores
organizados da sociedade, chegam ao poder pela autorização
explícita de contingentes de eleitores numerosos o suficiente
para diferenciá-los dos demais postulantes de mandatos.

B Essa indignação é legítima e acentua-se sempre que explode
um escândalo político ou que um julgamento do Supremo
Tribunal Federal, como a recente apreciação de recursos, não
corresponde à expectativa da nação.

C Um tal grau responsabilidade não pode ser atribuído apenas
aos políticos. A pergunta que se impõe é: o que os cidadãos
podem fazer para impedir a deformação da política? Numa
democracia, podem muito.

D Ao contrário, é humano e compreensível que pessoas
revoltadas com o comportamento de seus representantes no
poder resvalem para a generalização, afirmando que todos os
políticos são inconfiáveis.

E Esta iniciativa legisladora, porém, carrega no seu bojo uma
contradição: os políticos, queiramos ou não, somos nós, os
cidadãos que votamos e elegemos nossos representantes.
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QUESTÃO 10

Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo

constituem trechos de texto adaptado da Zero Hora de 3/3/2014,

assinale a opção em que o fragmento está gramaticalmente correto

em relação ao emprego dos sinais indicativos de crase.

A A descrença na política pode ter o viés positivo de aumentar à

massa crítica da população, de levar à indignação para as ruas

e de criar uma cultura de acompanhamento e controle da

representação.

B Em vez de revolta contra o voto obrigatório, é melhor

transformá-lo em voto meritório, de forma que contemple

candidatos sobre os quais não paire dúvida em relação à

honestidade e à vontade de efetivamente trabalhar pelo país.

C Quanto antes esta seleção começar, mais acertos teremos.

Evidentemente, sempre haverá enganos e traições, mas à

mesma democracia que possibilita tais desvios oferece

igualmente remédios para corrigi-los.

D Já não se pode mais contar nos dedos de uma mão os políticos

que perderam mandatos, cargos e até à liberdade por terem

traído a confiança da população.

E Cidadãos bem informados e partícipes têm poder para

fiscalizar e depurar à política, colocando nos postos de

comando da administração pessoas íntegras e comprometidas

com o país.

QUESTÃO 11

Há 20 anos uma revolução sem armas e sem passeatas

começou a mudar a vida dos brasileiros, quando o presidente Itamar

Franco assinou a Medida Provisória 434 e criou a unidade real de

valor, embrião de uma nova moeda, o real. Naquele mês de

fevereiro, os preços ao consumidor subiram 40,27% e a alta

acumulada em 12 meses chegou a 757,29%. Em 2013, a inflação

anual ficou em 5,91%. Há 20 anos, os preços de bens e serviços

aumentavam muito mais que isso em apenas uma semana. Recebido

o pagamento, os trabalhadores corriam ao supermercado para

abastecer a casa. A corrosão do salário em poucos dias era muito

maior do que foi em todo o ano passado.

O Estado de S.Paulo, 27/2/2014 (com adaptações).

No texto acima, os argumentos contidos no trecho “Em 2013 (...)

ano passado” reforçam a ideia de que,

A atualmente, a inflação corrói mais os salários que há vinte

anos.

B nos dias atuais, é necessário abastecer a casa rapidamente ao

receber o salário.

C hoje, a população não enfrenta nível algum de inflação.

D atualmente, a inflação não é um grande problema para a

população.

E há vinte anos, a população sofria menos com a inflação. 

QUESTÃO 12

Como o ar, a água, as praças e a ordem democrática,1

a moeda é um dos bens públicos e a sua preservação é uma das

obrigações mais importantes dos poderes políticos.

Cumprir essa obrigação é também proteger os pobres,4

os mais indefesos diante da alta de preços. Em tempos de

inflação elevada, o reajuste de seus ganhos é normalmente mais

lento que a alta do custo de vida. Além disso, eles são menos7

capazes de poupar e de buscar proteção em aplicações

financeiras.

O Estado de S.Paulo, 27/2/2014.

No texto acima, o pronome “eles” (R.7) é termo coesivo que retoma

o antecedente

A “poderes políticos” (R.3). 

B “os pobres” (R.4).

C “seus ganhos” (R.6).

D “o ar, a água, as praças e a ordem democrática” (R.1).

E “bens públicos” (R.2).

QUESTÃO 13

Assinale a opção correta acerca das comunicações oficiais.

A O correio eletrônico tem estrutura flexível, por isso admite-se

que seja redigido em linguagem coloquial.

B O memorando é uma forma de comunicação interna e externa

de determinado órgão, demandando procedimentos

burocráticos complexos, como os despachos feitos em

documentos apartados.

C O uso do telegrama nos órgãos da administração pública deve

reservar-se a situações em que tenha sido decretado estado de

emergência.

D Para a indicação de autoridades ou o encaminhamento de

medida provisória, o expediente utilizado deve ser a

mensagem.

E A forma de apresentação da exposição de motivos diverge da

dos documentos que compõem o padrão ofício, aplicável

apenas a avisos, ofícios e memorandos.
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QUESTÃO 14

(...)

A Sua Excelência o Senhor

[nome do ministro]

Ministro de Estado da Justiça

[endereço completo]

Assunto: Encaminhamento de documento

Considerando a parte inicial da comunicação oficial acima

apresentada, assinale a opção correta.

A Por ser o destinatário dessa comunicação autoridade de alta

hierarquia, deve-se empregar o mesmo vocativo utilizado para

o presidente do Congresso Nacional.

B Pelos dados apresentados, infere-se que a comunicação pode

ser uma exposição de motivos.

C Caso o remetente dessa comunicação seja autoridade de

hierarquia superior à do destinatário, o fecho adequado deverá

ser “Respeitosamente”.

D O texto dessa comunicação deverá ter apenas introdução,

facultando-se a redação de parágrafos de desenvolvimento

apenas se o autor desejar fazer algum comentário sobre o

documento encaminhado.

E O fragmento acima poderia fazer parte de um aviso, mas não

de um ofício.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta a respeito dos aspectos formais das

comunicações oficiais.

A Os documentos enviados por fax devem seguir o padrão ofício,

com o acréscimo de folha de rosto que contenha os dados de

identificação da mensagem.

B A formalidade diz respeito ao tratamento dispensado ao

destinatário da comunicação e à padronização das

comunicações, a qual pode ser alcançada, por exemplo,

usando-se o padrão ofício.

C É adequado o emprego da forma de tratamento “Digníssimo”

apenas para as autoridades do Poder Judiciário.

D A assinatura do remetente é imprescindível a todas as

comunicações oficiais, exceto às enviadas pelo presidente da

República.

E Segundo o Manual de Redação da Presidência da República,

a fonte utilizada em documentos que seguem o padrão ofício

deve ser Times New Roman de corpo 12 ou Arial de corpo 11.

QUESTÃO 16

Assinale a opção em que o fragmento de comunicação oficial

apresentado atende aos atributos de impessoalidade, uso do padrão

culto da língua, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.

A Realizou-se, semana passada, reunião para deliberar a respeito

do recesso de fim de ano deste departamento, bem como da

escala de servidores de plantão nesse período.

B Solicitamos que Vossa Senhoria compareça ao Departamento

de Pessoal para assinatura dos documentos referentes a vossa

nomeação.

C Encaminha-se, em anexo, cópias dos processos administrativos

contra servidores deste departamento para análise pela

autoridade competente.

D Submeto à consideração de Vossa Excelência projeto

normativo que prescreve a ampliação dos recursos destinados

à Educação de Jovens e Adultos (EJA) neste estado, uma vez

que há carência de vagas nas escolas, pois a demanda local por

matrículas está maior que a capacidade de oferta das

instituições de ensino, prejudicando a população.

E Solicitamos maior celeridade no envio do material requerido

por este departamento, uma vez que tal material é

imprescindível para o bom trabalho dos servidores e o atraso

em sua entrega tem prejudicado irremediávelmente o

cumprimento dos prazos.

QUESTÃO 17

Com relação ao sistema operacional Linux, assinale a opção

correta.

A Para acessar o diretório /TJCE por meio do Linux, o usuário

pode fazer uso dos comandos cd /TJCE ou cd /tjce.

B Por questões de segurança, no sistema Linux, um usuário

simples pode fazer parte do grupo de qualquer outro usuário,

mas não pode ser adicionado ao grupo root.

C No Linux, um usuário pode abrir diversas sessões de trabalho,

embora não lhe seja permitido manter abertas sessões no modo

texto e no modo gráfico em um mesmo computador.

D No sistema Linux, é possível criar arquivos

com nomes  extensos ,  como,  por exemplo:

Tabelas_de_Custas_Processuais_do_Tribunal_de_

Justica_do_Estado_do_Ceara.odt.

E As informações referentes às configurações de um programa

são armazenadas em arquivos de texto no sistema Linux, em

um único local: /etc/config.
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QUESTÃO 18

Assinale a opção correta a respeito do Microsoft Office 2013.

A Uma forma otimizada de adicionar uma linha ou coluna em

uma tabela no Word é posicionar o cursor no local onde se

deseja inseri-la e aguardar alguns segundos; em seguida,

aparecerá uma caixa de diálogo na qual o usuário deve

informar a quantidade de linhas ou colunas a serem inseridas.

B Por padrão, quando o Word é aberto, a primeira tela mostrada

é uma página em branco, o que já acontecia nas versões

anteriores desse editor de texto.

C Um novo recurso do Word é o Modo de Leitura, disponível no

menu Exibição, que permite ao usuário uma leitura mais

agradável do documento, com a possibilidade, inclusive, de

editá-lo.

D A principal vantagem do Excel é que todas as pastas de

trabalho criadas pertencem a uma única janela, o que facilita o

gerenciamento do programa.

E No PowerPoint, uma apresentação pode ser executada

automaticamente com base no registro do tempo de exibição de

cada eslaide definido a partir da opção Testar Intervalos,

disponível no menu Apresentação de Slides.

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta com relação ao programa de navegação

Google Chrome, em sua versão mais recente.

A É possível abrir um arquivo de texto qualquer pelo navegador

Chrome, utilizando-se do conceito de extensões. Para isso, a

extensão do arquivo deverá fazer parte do repositório do

Chrome e, caso aí não esteja, ela poderá ser obtida na seção

Extensões da Chrome Web Store.

B O Chrome possui recursos que permitem a realização de

pesquisa por comando de voz, sendo possível, por exemplo,

pedir por meio desse comando a listagem dos tribunais de

justiça estaduais.

C A operação de limpeza do histórico de download tem de ser

realizada com cautela, uma vez que, ao se apagar o histórico,

os arquivos que foram baixados também serão removidos do

computador.

D O que torna o Chrome mais rápido em relação aos seus

concorrentes é que todos os seus processos são executados em

dependência uns dos outros, cada um colaborando na execução

das tarefas dos demais.

E Ao se utilizar o atalho � + � + � no Chrome instalado

em ambiente Windows, uma nova janela será aberta no modo

de navegação anônima.

QUESTÃO 20

Acerca da computação em nuvem, tecnologia definida como um
conjunto de servidores que compartilham recursos como
processamento, armazenamento, conectividade, aplicações e
serviços disponibilizados na Internet, assinale a opção correta.

A Atualmente, as empresas têm dificuldades em migrar seus
serviços de uma nuvem para outra, em virtude de não existir
um protocolo padrão de computação em nuvem.

B Uma característica marcante da tecnologia em apreço refere-se
à sua transparência, ou seja, ao executar um aplicativo ou
programa, o usuário recebe uma identificação, via sistema, e
sabe exatamente qual servidor está acessando.

C A grande vantagem para as empresas e órgãos, no uso da
tecnologia em questão, está relacionada ao suporte fornecido
para qualquer sistema operacional.

D Uma restrição da computação em nuvem está relacionada à
quantidade de servidores que poderão fazer parte de cada
nuvem, uma vez que, com a finalidade de manter uma
topologia de rede padronizada, essa quantidade não pode
exceder a 100 servidores.

E Na computação em nuvem, a alocação de recursos é
proporcional à demanda de transações com exceção do
aumento de espaço para armazenamento, pois essa é uma
forma de garantir o desempenho do sistema; assim, o aumento
dessa demanda acarreta aumento na destinação de recursos.

QUESTÃO 21

Acerca de noções de vírus, worms e pragas virtuais, assinale a
opção correta.

A Os programas keyloggers possibilitam que aquilo que foi
digitado e até mesmo o que foi visualizado na tela do
computador seja capturado e enviado ao email do
cibercriminoso.

B O rootkit, um vírus transmitido remotamente, pode ser
facilmente identificado pelo usuário por permanecer visível no
computador.

C Um vírus de boot é um tipo de vírus que se propaga durante a
inicialização do computador e não por meio de pendrives.

D Botnets são worms que infectam dispositivos para
armazenamento, como, por exemplo, um disco de um
computador, que, uma vez infectado, não consegue mais ser
inicializado até que seja formatado.

E Um tipo de vírus muito difundido na Web é o hijacker, cuja
característica principal é infectar arquivos do Microsoft Word. 

QUESTÃO 22

Um certificado digital é um arquivo no computador que identifica
o usuário. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A Os aplicativos de email ainda não possuem recursos que
possibilitem a utilização da tecnologia do certificado digital.

B Por questões de segurança, a chave pública do usuário não faz
parte do certificado digital.

C Mesmo que um sítio eletrônico possua uma área restrita, não
há como programá-lo de modo a que ele exija do usuário a
apresentação de certificado digital.

D Na prática, os certificados digitais não podem ser utilizados
por um tribunal de justiça para comprovar a autoria, por
exemplo, de um processo eletrônico.

E Um certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa
quanto para um computador.
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QUESTÃO 23

Fernando, serventuário da justiça, lotado em vara no
interior, obteve licença para cursar mestrado em Fortaleza – CE;
Júlio, serventuário da justiça, lotado em vara da capital, obteve
licença para cursar doutorado em Fortaleza – CE; Carlos,
serventuário da justiça, lotado em vara no interior, obteve licença
para cursar doutorado em Fortaleza – CE; e Caio, serventuário da
justiça, lotado em vara da capital, obteve licença para cursar
mestrado em Fortaleza – CE.

Nessa situação hipotética, 

A apenas as licenças de Júlio e Caio serão consideradas
afastamento das respectivas funções.

B apenas as licenças de Fernando e Caio serão consideradas
afastamento das respectivas funções.

C as licenças de todos os serventuários citados serão
consideradas afastamento das respectivas funções.

D apenas as licenças de Fernando e Carlos serão consideradas
afastamento das respectivas funções.

E nenhuma das licenças citadas será considerada afastamento das
respectivas funções.

QUESTÃO 24

Para a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Ceará (TRE/CE), deverão ser indicados desembargadores do TJCE
escolhidos pelo

A governador do estado do Ceará.
B Tribunal Pleno do TJCE, mediante eleição, pelo voto aberto,

entre os seus membros.
C Tribunal Pleno do TJCE, mediante eleição, pelo voto secreto,

entre os seus membros.
D presidente do TJCE.
E Conselho da Magistratura do TJCE.

QUESTÃO 25

Se, em determinado processo que esteja tramitando
originariamente em uma das câmaras cíveis no TJCE, for arguida,
por meio de exceção, a suspeição do desembargador relator, a
relatoria da arguição caberá 

A ao desembargador mais antigo da câmara cível onde tramita o
processo originário.

B ao vice-presidente do TJCE.
C ao corregedor geral da justiça do TJCE.
D a qualquer desembargador do TJCE, por designação do

respectivo presidente.
E ao presidente do TJCE.

QUESTÃO 26

Em relação às varas da comarca de Fortaleza – CE, assinale a opção
correta.

A O diretor de secretaria de cada vara pode ser bacharel em
ciências sociais.

B O diretor de secretaria de cada uma das varas da comarca é
nomeado por livre escolha do presidente do TJCE.

C Cada uma dessas varas é supervisionada e dirigida pelo
respectivo juiz titular.

D O diretor de secretaria de cada uma dessas varas é nomeado em
comissão pelo respectivo juiz titular.

E O cargo de diretor de secretaria de cada uma dessas varas deve
ser ocupado pelo analista judiciário mais antigo da vara. 

QUESTÃO 27

Os titulares de ofício de justiça poderão ser removidos

A mediante requerimento ao corregedor-geral da justiça.

B mediante requerimento ao conselho da magistratura, a quem
cabe decidir sobre a remoção.

C mediante requerimento ao tribunal de justiça, ouvido o
corregedor-geral da justiça.

D para ofícios de igual natureza, desde que na mesma comarca.

E mediante requerimento ao tribunal de justiça, ouvido o
conselho da magistratura.

QUESTÃO 28

Servidor nomeado para o TJCE somente entrará em exercício no
cargo caso o título de nomeação seja devidamente anotado na

A Secretaria de Recursos Humanos do TJCE.

B Divisão de Apoio Administrativo do TJCE.

C Secretaria de Administração e Finanças do TJCE.

D Secretaria Judiciária do TJCE.

E Secretaria de Gestão de Pessoas do TJCE.

QUESTÃO 29

Ana foi aprovada e nomeada para o cargo de servidora do
TJCE; Joaquina, servidora do TJCE, foi promovida para outro
cargo no mesmo órgão; Cristina foi designada para ocupar função
gratificada no TJCE; Elaine, servidora do TJCE, foi removida para
outro cargo em outra comarca.

Nessa situação, a obrigatoriedade de prestar compromisso de
desempenhar com honra e lealdade as funções do cargo a ser
assumido atinge

A Joaquina e Elaine. 

B somente Cristina.

C somente Ana.

D somente Elaine.

E Ana e Cristina.

QUESTÃO 30

Argemiro, serventuário de justiça no interior, necessita de
seis meses de licença para tratamento de saúde; Tito, serventuário
de Justiça lotado no TJCE, necessita de três meses de licença para
tratamento de saúde; e Gabriel, serventuário de justiça lotado em
secretaria de vara na capital, necessita de três meses de licença para
tratamento de saúde.

Nessa situação hipotética, é competente para conceder a(s)
licença(s) 

A de Gabriel, o vice-presidente do TJCE.

B de Argemiro, o juiz titular da vara no interior.

C de Argemiro e de Gabriel, o diretor do fórum. 

D de Tito, o vice-presidente do TJCE.

E de Argemiro e de Tito, o presidente do TJCE.
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