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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.

• Nas questões que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

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

• 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 para as próximas duas questões

A Lei n.º 9.504/1997, denominada Lei das Eleições,1

disciplina as despesas das campanhas eleitorais que serão

realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus

candidatos e financiadas na forma da lei. A Lei das Eleições4

prevê também que lei específica deve ser editada até o dia 10

de junho de cada ano eleitoral, dispondo sobre o limite dos

gastos de campanha para os cargos em disputa.7

Na ausência dessa lei específica (o que ordinariamente

acontece), cabe a cada partido político fixar o limite de gastos,

comunicando-o à justiça eleitoral, que dará ampla publicidade10

a essas informações. A Lei n.º 9.504/1997 disciplina, ainda,

que, quando do pedido de registro de seus candidatos, os

partidos políticos e as coligações devem comunicar aos13

respectivos tribunais eleitorais os valores máximos de gastos

que farão por cada cargo eletivo em cada eleição a que

concorrerem.16

Além disso, é obrigatório para o partido e para os

candidatos abrir conta bancária específica, na qual deverá ser

registrado todo o movimento financeiro da campanha, salvo19

nos casos de candidatura para prefeito e vereador em

municípios onde não haja agência bancária, bem como nos

casos de candidatura para vereador em municípios com menos22

de vinte mil eleitores. Os candidatos e os comitês financeiros

também estão obrigados a se inscrever no Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica. Após tais procedimentos, estão autorizados25

a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar

as despesas necessárias à campanha eleitoral.

Luiz Felipe Silveira Difini. Incidência do ITCD sobre doações a

candidatos. In: Revista do TRE-RS, Porto Alegre, v. 18, n.º 37,

jul. – dez./2013. Internet: <www.tre-rs.gov.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Conforme o texto Incidência do ITCD sobre doações a

candidatos,

A a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica basta para

autorizar os candidatos e os comitês financeiros a promoverem

a arrecadação de recursos financeiros e a realizarem as

despesas necessárias à campanha eleitoral.

B o procedimento de solicitar registro dos candidatos e o de

informar aos tribunais eleitorais os valores máximos a serem

gastos pelos partidos políticos por cada cargo eletivo são

sincrônicos, segundo a Lei n.º 9.504/1997.

C nos casos de candidatura para prefeito e vereador em

municípios onde não haja agência bancária e de candidatura

para vereador em municípios com menos de vinte mil eleitores,

o registro do movimento financeiro da campanha está sujeito

a regras locais específicas.

D a publicidade dada pela justiça eleitoral às informações

relativas aos gastos dos partidos políticos durante as

campanhas eleitorais atende aos princípios constitucionais da

publicidade e da moralidade.

E na falta de publicação de lei específica, o limite dos gastos dos

partidos políticos durante uma campanha eleitoral pode ser

determinado pelos próprios partidos, desde que respeitados os

valores estipulados pela justiça eleitoral.

QUESTÃO 2

A correção gramatical e o sentido original do texto Incidência do

ITCD sobre doações a candidatos seriam mantidos caso se

substituísse

A “onde” (R.21) por que.

B “bem” (R.21) por assim.

C “ordinariamente” (R.8) por cotidianamente.

D “a cada” (R.9) por à cada.

E “aos” (R.13) por os.
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Texto para as próximas duas questões

A característica fundamental do Estado democrático1

de direito é a presença do povo nos atos de decisão do governo,
que vai além da simples formação das instituições
democráticas. No Estado democrático, os próprios indivíduos4

é que fazem a vontade do Estado. Esse pressuposto é
assegurado pelo reconhecimento dos direitos de participação
popular nas decisões estatais, como, por exemplo, o direito de7

votar e de participar de partidos políticos e o direito à liberdade
de expressão do pensamento, de reunião, de informação.

O status de cidadão surgiu a partir do reconhecimento10

dos primeiros direitos fundamentais, identificados com a defesa
da liberdade e da propriedade, e dos direitos de participação
política, que traduziam uma igualdade meramente formal. O13

Estado liberal, identificado com os interesses da burguesia do
século XVIII, passou a identificar como cidadãos apenas os
detentores de direitos políticos, ou seja, os que podiam votar e16

ser votados.
Mais recentemente, a ideia de cidadania passou a ser

formulada em sentido mais amplo: cidadão é o indivíduo19

consciente de que pertence à sociedade estatal e de que é titular
dos direitos fundamentais, assim como consciente de que tem
o dever de respeitar a dignidade do outro e de contribuir para22

a sociedade.
Com essa nova concepção, o elemento central da

cidadania deixou de ser o direito ao voto e passou a ser a25

organização da sociedade civil e sua atuação nos diversos
espaços públicos, seja intervindo nas decisões do governo, seja
controlando a atividade dos representantes.28

Alessio Medeiros Cavalcanti. Ativismo judicial e artigo 41-A: Instrumentos de

eficácia do princípio participativo. In: Revista Eleitoral TRE/RN, v. 27, 2013.

I n t e r n e t :  < h t t p : / / a p p s . t r e - r n . j u s . b r >  ( c o m  a d a p t a ç õ e s ) .

QUESTÃO 3

Em cada uma das opções a seguir é apresentado trecho do texto
Ativismo judicial e artigo 41-A:... — entre aspas — seguido de
uma proposta de reescrita desse trecho. Assinale a opção em que a
proposta de reescrita mantém a correção gramatical e o sentido
original do texto.

A “O status (...) propriedade” (R. 10 a 12): O status de cidadão
surgiu a partir do reconhecimento dos primeiros direitos
fundamentais; por isso, foram identificados com a defesa da
liberdade e da propriedade

B “O Estado liberal (...) ser votados” (R. 13 a 17): Identificado
com os interesses da burguesia do século XVIII, o Estado
liberal passou a identificar apenas os detentores de direitos
políticos — que correspondiam àqueles que podiam votar e ser
votados — como cidadãos

C “cidadão é o indivíduo (...) para a sociedade” (R. 19 a 23):
cidadão é o indivíduo consciente de que pertence à sociedade
estatal e consciente da titularidade dos direitos fundamentais,
assim como que deve respeitar a dignidade do outro e
contribuir para a sociedade

D “A característica (...) instituições democráticas” (R. 1 a 4):
A característica mais consagrada do Estado democrático
de direito é a presença do povo nos atos decisórios do governo,
o qual vai além da simples formação das instituições
democráticas

E “No Estado democrático, os próprios indivíduos é que fazem
a vontade do Estado” (R. 4 e 5): No Estado democrático, os
próprios indivíduos são quem fazem a vontade do Estado

QUESTÃO 4

A correção gramatical e o sentido original do texto Ativismo

judicial e artigo 41-A:... seriam preservados caso se substituísse

A “detentores” (R.16) por pertencentes.

B “Mais recentemente” (R.18) por Atualmente.

C “formulada” (R.19) por tratada.

D “intervindo” (R.27) por influenciando.

E “assegurado” (R.6) por ratificado.

Texto para as próximas quatro questões

A identificação das bases eleitorais de um candidato1

é relevante na medida em que para elas se direciona a

maior parte da atividade desse candidato como político.

A importância atribuída às bases, no caso do Poder Executivo4

estadual, decorre do fato de que a sua manutenção significa

maiores possibilidades de conquistar uma reeleição. A

verificação da concentração ou da dispersão geográfica da7

votação no estado para o candidato eleito é importante para

identificar as localidades onde ele possui ou não força política.

Para o entendimento da concentração da votação em10

determinado lugar, é necessário abordar a teoria do

contextualismo geográfico, segundo a qual o comportamento

dos eleitores é influenciado pelo ambiente sociogeográfico —13

seja pelas redes de interação social existentes, seja pela

semelhança de experiências às quais os habitantes de uma

região estão submetidos. Segundo essa linha de pensamento, a16

política não pode ser compreendida desconsiderando-se o

contexto no qual ocorre e as condições em que se encontram os

indivíduos. Em oposição a essa perspectiva está a teoria da19

escolha racional, que considera o indivíduo o ator racional que

procura maximizar seus benefícios agindo de acordo com seu

interesse individual.22

Assim, entende-se que os indivíduos são mais afetados

por questões próximas à sua realidade do que por questões

gerais como a ideologia, estando as pessoas com realidades25

semelhantes — o que é mais comum quando vivem próximas

geograficamente — predispostas, no cenário eleitoral, a votar

também de modo semelhante. Em suma, deve-se atentar28

para o fato de que a existência de referências comuns entre

os indivíduos pode interferir em sua ação política,

direcionando-a em um mesmo sentido. Esse compartilhamento31

de referências pode advir tanto da interação social entre os

indivíduos quanto do pertencimento a determinado contexto

geográfico.34

Jayane Maia. Geografia eleitoral e manutenção do poder: a importância das bases

eleitorais para a reeleição do executivo estadual. In: Revista Paraná Eleitoral, v. 3,

n.º 3, p. 407–436. Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).
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QUESTÃO 5

Com base nas ideias do texto Geografia eleitoral e manutenção

do poder:..., assinale a opção correta.

A O voto de uma população, de maneira geral, baseia-se mais em

uma escolha ideológica que em uma escolha racional.

B A teoria do contextualismo geográfico e a teoria da escolha

racional são complementares e interdependentes.

C As convicções políticas de sociedades geograficamente

distantes são, em geral, distintas, dados os contextos distintos

em que se encontram.

D A teoria do contextualismo geográfico aborda a relevância da

identificação das bases eleitorais de um candidato.

E A reeleição de um candidato depende diretamente da

identificação de suas bases eleitorais e de que ele lhes dirija

sua atuação durante as eleições.

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta acerca dos aspectos linguísticos do texto

Geografia eleitoral e manutenção do poder:....

A O pronome “a”, em “direcionando-a” (R.31), retoma a

expressão “a existência de referências comuns entre os

indivíduos” (R. 29 e 30).

B A substituição da expressão “na medida em que” (R.2) por uma

vez que manteria o sentido e a correção gramatical do texto.

C A supressão da vírgula empregada logo após o substantivo

“lugar” (R.11) preservaria a correção gramatical do período.

D Sem prejuízo do sentido original e da coerência do texto, a

expressão “às quais” (R.15) poderia ser substituída por à que.

E A partícula “se”, em “deve-se” (R.28), classifica-se como

pronome apassivador.

QUESTÃO 7

Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto Geografia

eleitoral e manutenção do poder:..., assinale a opção correta. 

A A formal verbal “ocorre” (R.18) foi empregada de forma

impessoal no texto.

B A forma verbal “pode” (R.30) está flexionada no singular por

concordar com “o fato” (R.29).

C O trecho “tanto da interação social entre os indivíduos quanto

do pertencimento a determinado contexto geográfico”

(R. 32 a 34) exerce função de adjunto adverbial na oração

em que ocorre.

D O trecho “a maior parte da atividade desse candidato como

político” (R. 2 e 3) exerce a função de complemento da forma

verbal “direciona” (R.2).

E O termo “A importância atribuída às bases” (R.4) funciona

como sujeito da forma verbal “decorre” (R.5).

QUESTÃO 8

Assinale a opção correta acerca dos aspectos linguísticos e dos

sentidos do texto Geografia eleitoral e manutenção do poder:....

A O vocábulo “não” (R.17) compõe termo que expressa

proibição.

B A expressão “de acordo com” (R.21) expressa causa.

C O vocábulo “ou” (R.7) expressa incerteza.

D Na linha 8, a palavra “para”, em sua segunda ocorrência,

introduz termo que expressa finalidade.

E O termo “segundo” (R.12) introduz no texto uma ideia de

ordem.

QUESTÃO 9

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da

República (MRPR), na redação de expedientes oficiais, é

necessário

A evitar qualquer uso de linguagem técnica.

B empregar um padrão próprio de linguagem, denominado

padrão oficial. 

C empregar uma forma específica da linguagem administrativa,

burocrática.

D observar as recomendações do padrão culto da língua

portuguesa. 

E obedecer a certa tradição no emprego das formas sintáticas,

optando-se pelo rebuscamento.

QUESTÃO 10

Acerca das características formais e linguísticas dos fechos

empregados nas comunicações oficiais, assinale a opção correta

conforme o MRPR.

A Formalmente, não se deve inserir vírgula após fechos de

comunicações oficiais.

B O fecho é o último elemento da estrutura formal de um

expediente oficial, daí uma de suas finalidades ser marcar o fim

de um texto.

C O fecho constitui expressão com a qual o destinatário se saúda.

D O MRPR disciplina o uso dos fechos para todas as autoridades,

inclusive as estrangeiras que se encontrem em território

nacional.

E O emprego adequado do fecho da comunicação depende da

observação das relações hierárquicas entre os interlocutores.



||223TREPI_CG3_01N338155|| CESPE | CEBRASPE – TRE/PI – Aplicação: 2016

QUESTÃO 11

Entre outras, as ações que conferem clareza a um texto oficial

incluem o(a) 

A revisão detalhada do texto pronto.

B seleção de um estilo de linguagem mais próximo do coloquial.

C uso de todos os padrões de ordem de palavras na oração

permitidos pela língua.

D emprego de terminologia específica de determinadas áreas do

saber.

E eliminação de passagens do texto com redução das

informações apresentadas e de espaço.

QUESTÃO 12

O chefe do setor de compras de um órgão público recebeu,

em 3/12/2015, o Memorando n.º 21, em que eram solicitadas cópias

dos documentos referentes às compras efetuadas por esse setor no

primeiro semestre do ano. 

Levando em consideração essa situação hipotética e as disposições

do MRPR acerca da linguagem dos textos oficiais, assinale a opção

que apresenta uma maneira correta, clara e coesa de se introduzir o

texto do memorando de resposta a ser elaborado pelo funcionário

responsável pelo referido setor.

A Em observância à solicitação encaminhada a este setor,

encaminho em anexo todos os extratos de compras efetuadas

por este setor no primeiro semestre do corrente ano. Em tempo:

o documento que solicitou a remessa dos documentos foi o

Memorando n.º 21, de 3/12/2015.

B Atendendo ao pedido feito, anexa-se a esta mensagem todos os

extratos de compras feitos por este setor no período de janeiro

a junho do presente ano.

C Em resposta ao Memorando n.º 21, de 3/12/2015, encaminho

anexas todas as cópias relativas aos documentos de compras

efetuadas por este setor no primeiro semestre do referido ano. 

D Em atenção ao documento enviado a este setor, envio, em

anexo, cópias dos documentos solicitados. Vide anexos para

maiores detalhes. 

E Informo que, anexo a este documento que ora se envia todas as

cópias dos documentos de compras efetuadas no primeiro

semestre deste ano solicitadas seguem para apreciação. 

QUESTÃO 13

A respeito das normas insertas na Lei n.o 9.784/1999, que disciplina

o processo administrativo no âmbito da administração pública

federal, assinale a opção correta.

A O direito da administração de anular os atos administrativos de

que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em

cinco anos, contados da data em que forem praticados, salvo

comprovada má-fé. 

B Quem é ouvido na qualidade de testemunha acerca de faltas

disciplinares pode ser membro da comissão formada para

apurá-las, se não for apresentada impugnação a tempo e modo.

C A participação de membro de comissão disciplinar na apuração

de fatos que resultarem na pena de suspensão do servidor

impedirá que esse membro integre nova comissão disciplinar

em processo para apuração de outros fatos que possam resultar

em nova apenação ao mesmo servidor.

D O ato administrativo de remoção de servidor público

independe de motivação, pois envolve juízo de conveniência

e oportunidade.

E As normas da lei em apreço não podem ser aplicadas de forma

subsidiária no âmbito dos estados-membros, porque

disciplinam o processo administrativo apenas no âmbito da

administração pública federal.

QUESTÃO 14

Ainda à luz das disposições da Lei n.o 9.784/1999, assinale a opção

correta.

A A administração, no exercício da atividade punitiva,

submete-se à observância das garantias subjetivas consagradas

no processo penal contemporâneo.

B Em atenção ao devido processo legal, no processo

administrativo haverá testemunhas de defesa e testemunhas de

acusação.

C A ciência dos atos praticados em processo administrativo, a ser

dada ao interessado, deve ser pessoal, e o comparecimento

voluntário da parte não suprirá a falta ou irregularidade da

intimação.

D Não é admitida a instauração de ofício de processo

administrativo disciplinar com base em denúncia anônima.

E É de cinco dias o prazo para interposição de recurso

administrativo, contado a partir da ciência pessoal dada ao

interessado.
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QUESTÃO 15

Com relação à conduta que a Lei n.o 8.112/1990 impõe ao servidor
público, assinale a opção correta. 

A O servidor pode emprestar dinheiro e cobrar juros similares
aos bancários, desde que observada a taxa média do mercado.

B O servidor pode, no turno contrário a sua jornada de trabalho,
exercer o comércio, mantendo, por exemplo, pequena padaria
no bairro em que resida.

C O servidor público não pode recusar fé a documentos públicos.

D O servidor não pode atuar como procurador junto a repartições
públicas, para tratar de benefício previdenciário de seu irmão.

E O servidor pode ausentar-se do serviço, durante o expediente,
para tratar de assunto particular, sem prévia autorização do
chefe imediato, desde que reponha o tempo em outra
oportunidade.

QUESTÃO 16

Ainda sobre a disciplina legal acerca dos servidores públicos,
assinale a opção correta. 

A A abertura de sindicância punitiva não interrompe a prescrição.

B A responsabilidade civil do servidor público pode decorrer de
ato comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros, mas não de ato omissivo.

C Não se admite a cumulação de sanções civis, penais e
administrativas.

D A incontinência pública do servidor sujeita-se à pena de
suspensão.

E A ação disciplinar prescreve em cinco anos quanto às infrações
punidas com demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em comissão.

QUESTÃO 17

Acerca do BSC (balanced scorecard) nas organizações, assinale a
opção correta.

A No processo de formulação do BSC, comunicar e estabelecer
vinculações ajuda no compartilhamento das informações entre
os colaboradores, que se esforçarão para estabelecer um
alinhamento entre o objetivo estratégico e as metas da
organização.

B A qualidade, o tempo, o preço e a funcionalidade dos serviços
ofertados ao mercado são referentes genéricos da proposta de
valor para a perspectiva financeira do BSC.

C Investir em pesquisa e desenvolvimento constitui uma
estratégia de utilização de ativos organizacionais para melhoria
de desempenho da perspectiva cliente do BSC.

D No processo de formulação do BSC, esclarecer a visão e a
estratégia para todos os níveis da organização é uma
desvantagem na perspectiva de aprendizado e crescimento
do BSC.

E Na perspectiva financeira do BSC, para que a organização
concretize sua visão, é necessário que sua equipe questione-se
sobre como a organização pode sustentar a capacidade de
mudar e melhorar sua atividade produtiva.

QUESTÃO 18

A respeito da gestão por competência nas organizações, assinale a
opção correta.

A Caminhos alternativos, flexíveis e adaptáveis para o
desenvolvimento de competências resultam de processos de
diagnóstico de lacunas de competências nas organizações.

B Na avaliação de competências nas organizações, os
questionários, as entrevistas e os grupos focais são as
principais técnicas utilizadas, pois proporcionam mensurações
mais fidedignas que as demais técnicas.

C Em uma perspectiva processual, os componentes da
competência podem ser constituídos por demandas de contexto
organizacional, social ou econômico.

D No mapeamento de competências, a construção de descrições
longas, constituídas por múltiplas ideias, auxilia na
caracterização do espaço ocupacional dos profissionais
na organização.

E Competências com maior grau de transversalidade entre
as diversas áreas de uma organização configuram-se
como emergentes quanto à relevância, bem como gerais
quanto à amplitude.

QUESTÃO 19

Com relação ao planejamento organizacional nas organizações
contemporâneas, assinale a opção correta.

A Em uma organização, as metas operacionais e departamentais
são estabelecidas de forma exclusiva, respectivamente, para
pessoas/equipes e departamentos/divisões.

B Os planos estratégicos representam as etapas de ação, pelas
quais uma organização tem intenção de alcançar as metas
estratégicas em um espaço de tempo definido.

C As metas táticas auxiliam na execução dos planos estratégicos
de uma organização, assim como na realização de parte
específica da estratégia organizacional.

D O planejamento estratégico estabelece planos sucessivos de
metas e ações que são desempenhadas repetidamente nas
organizações, visto que planos de uso único não fazem parte do
escopo da estratégia.

E Planos e metas táticas fornecem meios para que a organização
responda a situações específicas, como emergências,
contratempos ou condições inesperadas.

QUESTÃO 20

Acerca do BSC (balanced scorecard) nas organizações, assinale a
opção correta.

A As medidas genéricas da perspectiva cliente do BSC incluem
capital intelectual, tempo de resposta, custo operacional e
capilaridade de serviços.

B Investimento em design de serviços pode ser uma estratégia
de utilização de ativos organizacionais para a melhoria de
desempenho da perspectiva aprendizado e crescimento do
BSC.

C Traduzir a visão e a estratégia da organização é uma atividade
prevista na perspectiva financeira para a formulação do BSC.

D A capacidade de adaptação e mudança de uma organização é
um dos elementos organizacionais preconizados pela
perspectiva de processos internos do BSC.

E A alocação de recursos é uma atividade prevista no vetor
planejamento e estabelecimento de metas para a formulação do
BSC.
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QUESTÃO 21

Acerca do funcionamento das sessões do TRE/PI, assinale a opção

correta à luz do Regimento Interno desse tribunal.

A Os juízes e o procurador regional eleitoral poderão submeter

ao conhecimento do tribunal, antes de esgotada a pauta

publicada, qualquer outra matéria que dela não tenha constado.

B A pauta das sessões de julgamento é única e cumula processos

judiciais e administrativos.

C A observância do quórum para as sessões de julgamento não

afasta a necessária presença do procurador regional eleitoral.

D O relator, por decisão fundamentada, pode determinar

preferência, que terá prioridade sobre as preferências legais.

E A pauta deve ser publicada pelo menos cinco dias úteis antes

da sessão de julgamento.

QUESTÃO 22

Com relação ao preparo e julgamento dos feitos no TRE/PI,

assinale a opção correta conforme o Regimento Interno desse

tribunal.

A A declaração de inconstitucionalidade pelo tribunal possui

eficácia contra todos nos limites de sua jurisdição.

B As notas taquigráficas integrarão o respectivo acórdão na

forma de anexo.

C Na hipótese de rejeição de preliminar, os juízes vencidos que

tiverem votado por seu acolhimento não estarão impedidos de

votar quanto ao mérito.

D Nos feitos administrativos, sendo relator o presidente do

tribunal, seu voto, no caso de empate, será computado como

dois votos.

E Não se admite a modificação de voto pelos juízes, salvo se se

tratar de erro material e ainda não tiver ocorrido a publicação

do acórdão.

QUESTÃO 23

À luz do Regimento Interno do TRE/PI, assinale a opção correta

com relação ao processo administrativo disciplinar (PAD) no

âmbito desse tribunal.

A A instauração de PAD contra magistrado do segundo grau

depende de determinação do corregedor.

B A não apresentação de defesa prévia pelo magistrado acarreta

a instauração automática do PAD.

C Os juízes de direito, mesmo os que funcionem em segundo

grau, são alcançáveis pela sanção de advertência.

D A exoneração de magistrado a pedido prejudica eventual PAD

de que ele seja parte.

E Por força dos princípios do devido processo legal e da

presunção de inocência, não se admite o afastamento

preventivo de magistrado que seja réu em PAD instaurado.

QUESTÃO 24

De acordo com o Código de Ética do TRE/PI, o servidor do

tribunal poderá

A utilizar os canais de comunicação do tribunal para divulgar

propaganda que tenha caráter exclusivamente religioso e não

se oponha a princípios éticos.

B manter primo de seu cônjuge sob subordinação hierárquica

direta, em função comissionada, caso entenda que isso seja

conveniente para o tribunal.

C exercer a advocacia, desde que não exerça cargo privativo de

bacharel em direito.

D prestar serviço a empresa contratada pelo tribunal, desde que

o faça fora do horário de trabalho e de sua área de atuação.

E divulgar estudos realizados no desempenho das suas

atividades, independentemente de autorização.

QUESTÃO 25

A respeito da Comissão Permanente de Ética e Sindicância (CPES)

do TRE/PI, assinale a opção correta.

A Será automaticamente excluído da CPES membro que for

acusado de ter subtraído celular de outro servidor do tribunal.

B Antes de arquivar processo instaurado a partir de denúncia não

identificada, a CPES deverá promover diligência para

averiguar a veracidade de ato infracional denunciado.

C Ainda que não esteja investida em função jurisdicional, a

CPES poderá dirimir dúvidas sobre a interpretação do Código

de Ética.

D Em decorrência do princípio da transparência e do da

impessoalidade, a CPES terá de dar conhecimento ao

processado da identidade do denunciante.

E Técnico judiciário bacharel em direito poderá ser presidente da

CPES após o primeiro ano de mandato como membro dessa

comissão.

QUESTÃO 26

De acordo com o que estabelece o Código de Ética do TRE/PI, o

servidor

A terá direito adquirido quanto à participação de atividade de

capacitação necessária.

B não poderá recusar-se a trabalhar em razão da inadequação

psicológica do ambiente.

C deverá ter conhecimento prévio da sua exoneração, ainda que

se trate de cargo em comissão.

D poderá não ser tratado com equidade em situações específicas,

relacionadas a lotação.

E não poderá discutir com os colegas aspectos controvertidos em

matéria de instrução processual.
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QUESTÃO 27

Assinale a opção que apresenta o comando, no sistema operacional

Linux, que deve ser utilizado para determinar quanto espaço em

disco está sendo ocupado por um diretório e seus subdiretórios.

A pwd

B file

C du

D head

E lshw

QUESTÃO 28

Considere que, utilizando uma máquina com sistema operacional

Windows, um usuário tenha inserido uma linha em branco em

uma planilha do Microsoft Excel, em sua configuração padrão.

Assinale a opção que apresenta a tecla que deverá ser acionada,

nessa situação, para repetir essa última ação do usuário.

A �

B �

C �

D �

E �

QUESTÃO 29

Assinale a opção que apresenta a combinação de teclas que permite

abrir uma nova aba no navegador Mozilla Firefox, em sua versão

mais recente e com configuração padrão, instalada em uma máquina

com sistema operacional Windows.

A � + �

B � + 	

C � + 


D � + �

E � + �

QUESTÃO 30

Um usuário necessita realizar uma cópia de segurança do disco

rígido do computador, cujo tamanho total é de 4 GB. Para atender

a essa demanda de becape, ele deve utilizar um

A CD-RW virgem.

B disquete de alta densidade formatado.

C pendrive que contenha 3.800 MB de espaço livre.

D smartphone com cartão SD que tenha 3.800 MB de espaço

livre.

E DVD-RW virgem.

Espaço livre


