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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.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados 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 CG2A1AAA

A evolução do modo de comunicação social, da antiga1

sociedade do face a face à moderna sociedade de massas,
fez-se em função do estado da técnica. Sem a invenção dos
caracteres móveis de imprensa, no século XV, seria impossível4

haver jornais. De modo semelhante, no século XX, a Internet
inaugurou a era da comunicação global, pela utilização
conjugada do telefone e do computador. As vias de7

comunicação evoluíram no sentido de uma conjugação de
veículos e técnicas, para criar uma rede complexa e global, que
congrega desde empresas de produção da comunicação10

(imprensa, televisão etc.) até a indústria da informática. As
consequências dessa estupenda transformação
técnico-econômica não foram ainda assimiladas pela teoria13

política.
A vida política, como todas as demais formas de

relacionamento social, pressupõe a organização de um espaço16

próprio de comunicação. No regime democrático, esse espaço
é necessariamente público, porque o poder político supremo
pertence ao povo.19

Na realidade, porém, a organização do espaço público
de comunicação — não só em matéria política, como também
econômica, cultural ou religiosa — faz-se, hoje, com o22

alheamento do povo. Assim, enquanto nos regimes autocráticos
a comunicação social constitui monopólio dos governantes, nos
países geralmente considerados democráticos o espaço de25

comunicação social deixa de ser público, para tornar-se, em sua
maior parte, objeto de oligopólio da classe empresarial.

O verdadeiro espaço público de deliberação política28

passou a ser aquele oferecido pelos veículos de comunicação
de massa. Nos países em que vigora claramente o regime
oligárquico sob aparências democráticas, a exploração dos31

mais importantes órgãos de comunicação é feita por grupos
empresariais privados. Nesses países, o desenrolar das eleições
mais importantes faz-se sempre sob a influência decisiva da34

propaganda veiculada pela grande imprensa, pelo rádio e,
sobretudo, pela televisão. Portanto, o debate público sobre as
grandes questões da vida política e econômica dessas nações é37

estruturalmente falseado.
É imperioso que se retome o debate autêntico, que

pressuponha a liberdade e a capacidade dos cidadãos de40

proporem questões a serem discutidas. Para isso, os veículos de
expressão coletiva devem ser instrumentos de uso comum
de todos.43

Fábio Konder Comparato. A era da comunicação de massa

e da privatização do espaço público. In: Revista USP, n.º 48,

São Paulo, dez.-fev./2000-2001, p. 6-17 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com relação às ideias do texto CG2A1AAA, assinale a opção

correta.

A A discussão sobre o espaço público de comunicação social

restringe-se, no texto, ao contexto político das democracias.

B Em países onde a oligarquia opera sob aparência democrática,

o debate público é controlado por empresas detentoras de

meios de comunicação de massa.

C Em grandes democracias, a televisão e o rádio, nessa ordem,

são os veículos que mais influenciam o resultado de eleições.

D A primeira forma de comunicação social foi o jornal, cujo

desenvolvimento foi propiciado pela descoberta dos caracteres

de imprensa.

E As teorias políticas contemporâneas ignoram o efeito da

técnica e da variedade de veículos de comunicação de massa

na formação da opinião pública.

QUESTÃO 2

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CG2A1AAA,

assinale a opção correta.

A Os termos “monopólio” (R.24) e “oligopólio” (R.27) podem ser

considerados sinônimos no texto, pois têm o mesmo sentido:

comércio realizado por poucos.

B Na linha 30, o deslocamento do vocábulo “claramente” para

após “regime” manteria o sentido original do texto.

C A substituição da vírgula após “global” (R.9) por dois-pontos

manteria a correção gramatical do período e o sentido original

do texto.

D Os vocábulos “ainda” (R.13) e “enquanto” (R.23) exprimem

tempo decorrido.

E Os adjetivos “estupenda” (R.12) e “imperioso” (R.39) são

marcas de subjetividade no texto.
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QUESTÃO 3

Em cada uma das opções a seguir é apresentado trecho do texto
CG2A1AAA — 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 “É imperioso que se retome o debate autêntico, que
pressuponha a liberdade e a capacidade dos cidadãos de
proporem questões a serem discutidas” (R. 39 a 41): Urge que
seja retomado o debate autêntico, que tenha como pressupostos
a liberdade e a capacidade de cada cidadão de apresentar
questões para discussão.

B “A vida política, como todas as demais formas de
relacionamento social, pressupõe a organização de um espaço
próprio de comunicação” (R. 15 a 17): Para o exercício da vida
política, pressupõe-se locais organizados da própria
comunicação, tais como os que ocorre em outras formas de
relação social.

C “No regime democrático, esse espaço é necessariamente
público, porque o poder político supremo pertence ao povo”
(R. 17 a 19): Na medida que o poder político maior é o povo
quem detém, tal espaço é necessário à todos, que vivem em
democracias.

D “Na realidade, porém, a organização do espaço público de
comunicação — não só em matéria política, como também
econômica, cultural ou religiosa — faz-se, hoje, com o
alheamento do povo” (R. 20 a 23): Todavia, organizar
realmente o espaço de comunicação pública é tarefa que
efetua-se, agora, com a oposição do povo: tanto no que diz
respeito a assuntos políticos e também econômicos, quanto em
questões de cultura e religiosidade.

E “Portanto, o debate público sobre as grandes questões da vida
política e econômica dessas nações é estruturalmente falseado”
(R. 36 a 38): Outrossim, nestes países, a discussão em público
acerca de grandes temas políticos e econômicos tornam-se
falsos, estruturalmente.

QUESTÃO 4

No texto CG2A1AAA, o vocábulo “conjugação” (R.8) está
empregado com o sentido de

A conjuração.
B seleção.
C segregação.
D combinação.
E consolidação.

QUESTÃO 5

Assinale a opção que apresenta uma forma verbal que, no texto
CG2A1AAA, exprime uma ideia de hipótese dependente de
uma condição.

A “retome” (R.39)
B “fez-se” (R.3)
C “criar” (R.9)
D “seria” (R.4)
E “devem” (R.42)

Texto CG2A1BBB

Informações genéricas sobre a origem do ato de votar1

encontram-se no campo da história política. Remonta a origem
do voto aos tempos mais remotos, à escolha de chefes militares
das comunidades primitivas por meio da aclamação dos4

guerreiros, então os únicos eleitores. Com o tempo, esses
chefes tornavam-se governantes também em época de paz. Só
tardiamente surgiu a necessidade de organizar7

disciplinadamente essa escolha.
Na Grécia, a primeira legislação eleitoral é atribuída

pela tradição ao lendário Licurgo e a Sólon, que, em 594 a.C.,10

anistiou as dívidas dos camponeses e, ao diminuir os poderes
da aristocracia, reestruturou as instituições políticas e deu
direito de voto aos trabalhadores livres sem bens. Em Roma,13

o voto advém das reformas de Sérvio Túlio, que tendem
à formação de um corpo eleitoral e à fixação de processos
de votação.16

No início da Idade Média, as monarquias germânicas
continuaram sendo teoricamente, e por vezes praticamente,
eletivas, como a monarquia visigótica. No entanto, foi19

sobretudo no âmbito da Igreja que se utilizaram as eleições,
embora com um eleitorado restrito. Eleitos também eram o
imperador alemão e certos governantes italianos. E, ainda que22

na Inglaterra o parlamento tenha se instaurado no século XIII,
somente mais tarde, com a influência da Revolução Francesa,
as eleições parlamentares começaram a ser regulamentadas.25

Na época moderna, as eleições estão ligadas ao
sistema de governo representativo e ao preenchimento de
cargos executivos. É nessa época que se fortalece a ideia de28

que a eleição é a forma pela qual as pessoas em uma sociedade
escolhem politicamente candidatos ou partidos por meio do
voto. Quer dizer: apesar de o uso do voto ser ancestral, a31

organização do sistema eleitoral tem origem no século XVII,
com o surgimento de governos representativos na Europa e na
América do Norte. É o sistema eleitoral que diz como é34

escolhido um representante ou decidida uma questão. Assim,
o conceito de eleição implica que sejam reconhecidos os
eleitores e que eles sejam contemplados com alternativas, que37

possam escolher uma entre várias propostas (ou representantes)
designadas para resolver determinados problemas públicos.
A existência de alternativas torna-se, portanto, uma condição40

necessária para que a eleição seja genuinamente democrática.

Origem do voto. Internet: <www.sul21.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 6

A respeito das ideias e dos sentidos do texto CG2A1BBB, assinale
a opção correta.

A Nas sociedades tribais, chefes militares adquiriam poder
político vitalício por meio do voto.

B Na Idade Média, as eleições foram adotadas por monarquias,
impérios e repúblicas.

C A Igreja e o parlamento inglês foram as instituições medievais
que menos se serviram do voto.

D A organização de sistemas eleitorais é um fenômeno tardio na
história do voto.

E Para entender a origem do voto, é preciso considerar tanto
fatos históricos conhecidos, como a Revolução Francesa,
quanto a interpretação de lendas, como a das reformas políticas
de Licurgo e Sólon na Grécia.
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QUESTÃO 7

Com relação aos aspectos linguísticos do texto CG2A1BBB,

assinale a opção correta.

A Na linha 34, o termo “o sistema eleitoral” exerce a função de

sujeito da locução verbal “é escolhido” (R. 34 e 35).

B A expressão “com o surgimento de governos representativos na

Europa e na América do Norte” (R. 33 e 34) exprime uma

consequência.

C O vocábulo “disciplinadamente” (R.8) exprime circunstância de

modo.

D O uso do acento indicativo de crase nas expressões

“à formação de um corpo eleitoral” (R.15) e “à fixação de

processos de votação” (R. 15 e 16) é facultativo, pois as

palavras “formação” e “fixação” estão empregadas de modo

impreciso.

E Na linha 17, o adjetivo “germânicas” expressa um atributo

negativo de “monarquias”.

QUESTÃO 8

No texto CG2A1BBB, a oração “para resolver determinados

problemas públicos” (R.39) exprime a ideia de 

A concessão.

B consequência.

C comparação.

D conformidade.

E finalidade.

QUESTÃO 9

A correção gramatical e o sentido original do texto CG2A1BBB

seriam preservados caso fosse substituída por travessão a vírgula

empregada imediatamente após

A “ancestral” (R.31).

B “guerreiros” (R.5).

C “aristocracia” (R.12).

D “teoricamente” (R.18).

E “Francesa” (R.24).

QUESTÃO 10

O sentido original e a correção gramatical do texto CG2A1BBB

seriam preservados caso se substituísse

A “embora” (R.21) por ainda.

B “pela qual” (R.29) por como.

C “portanto” (R.40) por porquanto.

D “continuaram” (R.18) por mantiveram.

E “sobretudo” (R.20) por ademais.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta a respeito da comissão responsável por
conduzir o processo disciplinar relativo à apuração de
responsabilidade de servidor por suposta infração praticada no
exercício de suas atribuições.

A Se um dos integrantes da comissão for primo do indiciado, ele
deverá ser substituído, sob pena de nulidade dos atos da
comissão.

B O presidente da comissão deve ser necessariamente servidor
ocupante de cargo de nível superior ao da pessoa indiciada.

C Os integrantes da comissão ficarão dispensados do ponto até
a entrega do relatório final.

D Deverá ser designado como secretário o servidor mais antigo
no cargo em relação aos outros dois integrantes da comissão.

E As reuniões e as audiências da comissão terão caráter público,
sob pena de nulidade dos atos.

QUESTÃO 12

Conforme disciplina a Lei n.º 8.112/1990 com relação à
acumulação de cargos, julgue os próximos itens.

I A aposentadoria do servidor não impede a percepção de
vencimento de emprego público efetivo com proventos da
inatividade se os cargos forem acumuláveis na atividade.

II A participação em órgão de deliberação coletiva não configura
acumulação de cargos e deve ser remunerada.

III A acumulação lícita de cargos dispensa a comprovação da
compatibilidade de horários se o servidor cumprir a jornada
em cada um deles.

IV Detectada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos
públicos, será dada ao servidor a oportunidade de apresentar
opção por um deles.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e III.

C I e IV.

D II e IV.

E III e IV.

QUESTÃO 13

A Comissão de Ética do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
deve ser integrada por três membros e respectivos suplentes, sendo

A todos servidores efetivos e estáveis, tendo participação lícita
quem tenha sofrido punição administrativa se há mais
de cinco anos.

B todos servidores efetivos e estáveis, vedados os requisitados.

C todos servidores efetivos e estáveis, designados pelo presidente
do Tribunal.

D pelo menos dois dos servidores efetivos, estáveis e ocupantes
de cargo de nível superior.

E pelo menos dois servidores efetivos e estáveis.
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QUESTÃO 14

Se um parlamentar federal do estado de Tocantins for reeleito e haja
prova de que, durante o processo eleitoral, tenha ocorrido abuso do
poder econômico, a ação de impugnação de mandato eletivo deverá
ser proposta até

A o final do mandato como reeleito.
B quinze dias após a diplomação.
C dois anos após a diplomação.
D dois anos após a posse.
E quinze dias após a posse.

QUESTÃO 15

A competência para conhecer, processar e relatar pedido de criação
de zona eleitoral proposto no TRE/TO é do

A vice-corregedor regional eleitoral.
B juiz sorteado na distribuição aleatória.
C presidente do tribunal.
D ouvidor regional eleitoral.
E corregedor regional eleitoral.

QUESTÃO 16

O fato de ser concedido a um servidor horário especial por ter filho
com deficiência

A irá obrigá-lo à compensação de horário para o cumprimento da
carga horária semanal do trabalho.

B não lhe impedirá o exercício de cargo comissionado. 
C criará para ele óbice para a acumulação de banco de horas.
D será para ele obstáculo à diminuição de jornada concedida aos

demais servidores.
E consistirá em compromisso de ele se submeter à prestação de

horas extras para atender aos interesses da administração.

QUESTÃO 17

À luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concepção de
ambiente a ser usado por todas as pessoas, sem a necessidade
de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos
de tecnologia assistiva caracteriza o(a)

A adaptação razoável.
B elemento urbanizado.
C mobiliário assistivo.
D acessibilidade.
E desenho universal.

QUESTÃO 18

Tipifica-se como crime contra a pessoa deficiente, com a
penalidade de detenção,

A o desvio de seus bens com o propósito de alcançar vantagem
indevida para si.

B o seu abandono em hospitais ou entidades de abrigamento.
C a utilização, para obtenção de vantagem indevida, de seu

cartão magnético destinado ao recebimento de pensão.
D a apropriação de seus bens patrimoniais para a consecução de

vantagem indevida para terceiros.
E a incitação de discriminação em razão de sua deficiência.

QUESTÃO 19

A distribuição do Linux de código aberto que se caracteriza por ser
não comercial, amplamente utilizada e baseada na Debian/GNU,
denomina-se 

A Linspire.
B Fedora.
C Slackware Linux.
D Ubuntu.
E Gentoo Linux.

QUESTÃO 20

O sistema operacional Microsoft Windows disponibiliza uma pasta
que contém um conjunto de ferramentas para a configuração e
a personalização do ambiente, além de alguns dispositivos, como
a instalação e a desinstalação de programas, a configuração de redes
e Internet, a realização de becape etc. Essa pasta é conhecida como

A Área de transferência.
B Painel de Controle.
C Windows Explorer.
D Barra de tarefas.
E Área de trabalho, ou desktop.

Espaço livre


