
||329_TREBA_CG1_01N303156|| CESPE | CEBRASPE – TRE/BA – Aplicação: 2017

• Nas questões a seguir, assinale, 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.

• Em seu caderno de provas, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ...,
considere os dados apresentados na situação hipotética como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Nas questões 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.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG1A1AAA

No mundo grego, que inventou a democracia1

exclusiva para os grandes proprietários de terras, o ser cidadão
definia-se pela liberdade do indivíduo e pela igualdade entre os
pares. O aumento da produção e da circulação de riquezas4

propiciou o surgimento da democracia, da cidadania e da
filosofia, porém é preciso atentar para as bases em que se
assentavam essas formas de exercer o poder, de participar da7

liberdade e de produzir o conhecimento. Gregos que
enriqueceram como comerciantes e armadores não eram iguais
àqueles que possuíam a propriedade da terra e do10

conhecimento, de modo que não reuniam os critérios para uma
igual participação na formulação das leis. De modo geral,
considerava-se que o exercício do trabalho, aí incluídas as13

práticas médicas, a produção técnica e artesanal e o comércio
dos bens produzidos, confiscava o tempo para o ócio,
fertilizador do conhecimento político e filosófico. Ser livre,16

portanto, era não exercer um trabalho, uma profissão, um
comércio, uma tarefa material que correspondesse à satisfação
das necessidades próprias da vida. O trabalho, para os gregos,19

era incompatível com o exercício do livre pensar, com a
produção de conhecimentos e com a participação política.

Marlene Ribeiro. Educação para a cidadania: questões colocadas pelos
movimentos sociais. In: Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 28, n.º 2, p.
113-28, jul.-dez./2002. Internet: <www.scielo.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Conforme o texto CG1A1AAA,

A as bases do exercício do poder no mundo grego iam de
encontro ao princípio da dignidade humana.

B a riqueza, assim como a propriedade da terra e do
conhecimento, garantia o exercício da política e do governo na
Grécia.

C a indisponibilidade de tempo para o ócio estava relacionada à
não participação política.

D a circulação de riqueza aumentou a participação do povo na
política grega, ampliando o rol de indivíduos considerados
cidadãos.

E os indivíduos eram tratados de forma isonômica na Grécia
Antiga, visto que cidadania relacionava-se à igualdade entre os
pares.

QUESTÃO 2

Seriam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto
CG1A1AAA caso a expressão “de modo que” (R.11) fosse
substituída por

A enfim.
B logo.
C de sorte que.
D desde que.
E a fim de que.

QUESTÃO 3

No texto CG1A1AAA, a “satisfação das necessidades próprias da
vida” (R. 18 e 19) relaciona-se

A ao ócio.
B à riqueza.
C ao conhecimento.
D à política.
E ao trabalho.

Espaço livre
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Texto CG1A2AAA

Desde que a urna eletrônica foi adotada em todo o1

território brasileiro, votar passou a ser uma atividade
relativamente simples. Diante da urna, o eleitor pode seguir
quatro caminhos diferentes. É possível deixar o voto em4

branco; para isso, basta apertar a tecla branca. A segunda
opção é digitar um número que não corresponda a nenhum dos
candidatos ou partidos e, com isso, anular o voto. A terceira7

opção é digitar o número de um partido e votar “na legenda”.
Por fim, é possível escolher um candidato específico
digitando-se o seu número. 10

Até meados da década de 90 do século XX, ainda na
era da cédula de papel, a apuração geralmente era feita em
ginásios esportivos e durava muitos dias. As pessoas que13

tiveram a oportunidade de ver uma dessas apurações devem se
lembrar das fases da contagem de votos. Inicialmente, os votos
em branco eram carimbados para evitar que eles fossem16

preenchidos de maneira fraudulenta durante o cômputo. Os
votos nulos eram separados em uma pilha específica. Depois de
contados os votos, os boletins de cada urna eram preenchidos,19

enviados para níveis superiores de apuração e totalizados. Hoje
os poderosos computadores da justiça eleitoral em Brasília são
capazes de proclamar, em poucas horas, quais foram, entre os22

milhares de candidatos, os eleitos.
Jairo Nicolau. Representantes de quem? Os (des)caminhos do seu voto da urna à
Câmara dos Deputados. Rio de Janeiro: Zahar, 2017, p. 21-3 (com adaptações).

QUESTÃO 4

Em relação aos aspectos linguísticos do texto CG1A2AAA, julgue
os itens a seguir.

I A correção gramatical e o sentido original do texto seriam
mantidos caso se substituísse “foi adotada” (R.1) por se adotou.

II A oração “apertar a tecla branca” (R.5) exerce, no período em
que ocorre, a função de complemento da forma verbal “basta”. 

III A correção gramatical do texto seria mantida caso o trecho
“devem se lembrar” (R. 14 e 15) fosse reescrito de qualquer
uma das seguintes formas: devem-se lembrar ou devem
lembrar-se.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas o item III está certo.
D Apenas os itens I e II estão certos.
E Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 5

No período que inicia o texto CG1A2AAA, a locução “Desde
que” (R.1) introduz uma ideia de

A proporcionalidade.
B tempo.
C causa.
D consequência.
E condição.

QUESTÃO 6

Prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto
CG1A2AAA a inserção de uma vírgula logo após 

A “adotada” (R.1).
B “opção” (R.6).
C “específico” (R.9).
D “carimbados” (R.16).
E “Hoje” (R.20).

QUESTÃO 7

Renata, servidora pública do Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ/BA), pediu vacância para tomar posse no cargo de técnico
judiciário do TRE/BA. Ao final do período de avaliação, Renata foi
inabilitada no estágio probatório referente ao novo cargo. O cargo
por ela ocupado anteriormente no TJ/BA não havia sido provido.

Nessa situação hipotética, seu retorno ao cargo anterior se dará por
meio de

A redistribuição.
B reintegração.
C recondução.
D aproveitamento.
E reversão.

QUESTÃO 8

Um secretário do TRE/BA, valendo-se da relação
hierárquica e alegando falta de tempo, determinou que um técnico
judiciário agendasse a realização dos exames prescritos por seu
médico.

Nessa situação hipotética, a infração configurada na conduta do
secretário será apurada por uma

A comissão permanente de sindicância, presidida pelo
diretor-geral.

B comissão permanente de procedimentos apuratórios, presidida
pelo juiz mais antigo na corte.

C comissão especial de ética, presidida por um juiz titular ou
substituto membro da corte.

D comissão permanente de disciplina, presidida pelo
diretor-geral.

E comissão especial investigativa, presidida por um juiz titular
membro da corte.

QUESTÃO 9

Considere que determinado partido político tenha entrado com
pedido, no TRE/BA, para acesso gratuito às redes de televisão,
mediante inserções. Nesse caso, a decisão a respeito do pedido será
tomada pelo

A vice-presidente.
B corregedor.
C tribunal.
D presidente.
E juiz mais antigo.

QUESTÃO 10

A prestação de contas de determinado partido político não
foi impugnada e tanto a unidade técnica quanto o Ministério
Público Eleitoral manifestaram-se a favor da aprovação com
ressalvas.

Nesse caso, a decisão a respeito do processo, sem ouvir o tribunal,
poderá ser tomada pelo

A relator.
B presidente.
C juiz auxiliar da presidência.
D vice-presidente.
E corregedor.



||329_TREBA_CG1_01N303156|| CESPE | CEBRASPE – TRE/BA – Aplicação: 2017

QUESTÃO 11

As diretrizes da Política Nacional sobre Mudanças do Clima
(Lei n.º 12.187/2009) incluem

A os mecanismos financeiros e econômicos referentes à
mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da
mudança do clima no âmbito da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre mudança do Clima e do Protocolo de
Quioto.

B os mecanismos financeiros e econômicos, no âmbito nacional,
referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima.

C a utilização de instrumentos financeiros e econômicos para a
promoção de ações de mitigação e de adaptação à mudança do
clima.

D a compatibilização das linhas de crédito e de financiamento
específicas de agentes financeiros públicos e privados.

E a adoção de medidas fiscais e tributárias para a redução das
emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo
alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos.

QUESTÃO 12

O Decreto n.º 7.746/2012 prevê explicitamente que a Comissão
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública deve
ser integrada por um representante

A do Ministério da Saúde.
B do Ministério das Cidades.
C do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
D da Casa Civil da Presidência da República.
E do Congresso Nacional.

QUESTÃO 13

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos, o prazo para
interposição de

A recurso e representação será de dez dias úteis.
B representação e pedido de reconsideração será de cinco dias

úteis.
C representação e pedido de reconsideração será de dez dias

úteis.
D recurso e representação será de cinco dias úteis.
E recurso e pedido de reconsideração será de cinco dias úteis.

QUESTÃO 14

Comprovado que o tutor havia desviado proventos de
pessoa deficiente cuja tutela exercia, o juiz proferiu sentença
condenando-o a um ano de reclusão. Foi certificado que houve erro
na sentença proferida.

Nessa situação, o erro da sentença decorre

A da não aplicação da multa de pelo menos o dobro do proveito
obtido.

B unicamente da não inclusão da pena de multa.
C da não aplicação da causa de aumento de pena e da multa.
D do fato de a condenação ter sido superior ao mínimo legal.
E do fato de a pena prevista para o delito ser detenção e multa.

QUESTÃO 15

O diretor-geral do TRE/BA determinou que servidor com
mobilidade comprometida realizasse o seu trabalho por meio do
sistema home office por um período inicial de doze meses. A
justificativa para a determinação foi a falta de estacionamento
interno, o que acarretaria custo elevado para garantir a
acessibilidade do servidor ao local de trabalho. O servidor não foi
previamente consultado — e discordou da determinação — e não
houve prova documental que embasasse a decisão.

Nesse caso, a determinação é ilícita porque

A não há prova documental.
B deveria ser garantida a acessibilidade ao servidor.
C deveria ser construída vaga ao lado da principal entrada do

prédio.
D não houve manifestação prévia do servidor.
E é superior a seis meses.

QUESTÃO 16

Na literatura, ao ser abordado competência em uma perspectiva de
desenvolvimento humano nas organizações, competência genérica
está definida como aquela que engloba

A aspectos necessários para converter entradas em saídas, como
inovação, empreendedorismo, cultura e aprendizagem.

B bens estratégicos intangíveis e fundamentados em
conhecimento, associados ao valor dos produtos e serviços
para os stakeholders.

C características individuais que envolvam o manejo de tarefas
menos rotineiras, programadas e técnicas.

D as capacidades dos gestores de articular uma visão estratégica
e comunicá-la a toda a organização.

E todos os recursos físicos, de capital e humanos, conhecimentos
que capacitam a organização.

QUESTÃO 17

De acordo com a NBR ISO 31000:2009, no que diz respeito ao
processo de gestão de riscos, a etapa específica de apreciação das
causas e fontes de riscos, suas consequências positivas e negativas,
e da probabilidade de ocorrência dessas consequências denomina-se

A identificação de riscos.
B análise de riscos.
C monitoramento e análise crítica.
D avaliação de riscos.
E estabelecimento do contexto interno.

QUESTÃO 18

O planejamento estratégico é fundamental para direcionar as
atividades de uma organização, seja ela pública ou privada. A esse
respeito, assinale a opção que apresenta a ferramenta administrativa
de planejamento estratégico adaptada para a elaboração do Mapa
Estratégico 2016-21 TRE/BA.

A Gestão por Diretrizes (GPD)
B Performance Prism

C BMC (Business Model Canvas)
D BSC (Balanced Scorecard)
E VBM (Value Based Management)
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QUESTÃO 19

Para responder uma mensagem de correio eletrônico e, simultaneamente, encaminhá-la para todos os endereços de email constantes no
campo Para: (ou To) e no campo Cópia: (ou Copy) no cabeçalho da mensagem recebida, o usuário deve utilizar a opção

A encaminhar mensagem.
B encaminhar mensagem para todos os destinatários.
C responder para todos.
D responder para o remetente.
E responder com cópia oculta.

QUESTÃO 20

Assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acessos não autorizados oriundos de outros ambientes e redes
externas, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais.

A certificado digital
B chave de criptografia
C rootkits

D firewall

E antivírus

Espaço livre


