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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.

• Em seu caderno de provas, 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.

• Caso, em seu caderno de provas, haja questão(ões) que demande(m) 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

Somente em um sistema de democracia indireta ou1

representativa existem partidos políticos. A democracia

indireta ou representativa, segundo Kelsen, é aquela em que a

função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo4

povo, e as funções administrativa e judiciária são exercidas por

funcionários igualmente escolhidos por um eleitorado. Dessa

forma, um governo é representativo quando os seus7

funcionários, durante a ocupação do poder, refletem a vontade

do eleitorado e são responsáveis para com este.

Como o sistema de democracia representativa10

procurava representar uma unidade, os partidos políticos foram

vistos com maus olhos em um primeiro momento. Em seu

início, não tinham sequer o respaldo da Constituição. 13

Kelsen explica que os partidos políticos surgiram

porque, em uma democracia parlamentar, o indivíduo isolado

tem pouca influência sobre a criação dos órgãos legislativos e16

executivos. Assim, para obter influência, ele tem de se associar

a outros que compartilhem as suas opiniões políticas. Para o

autor, o partido político é um veículo essencial para a formação19

da vontade pública em uma democracia parlamentar.

Ana Cláudia Santano. Os partidos políticos. Internet: <www.egov.ufsc.br> (com adaptações). 

QUESTÃO 1

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG1A1AAA, nos

estados democráticos os partidos políticos

 

A foram criados para reunir os indivíduos eleitos pelo povo por

voto direto.

B passaram a ser mais bem aceitos quando os países publicaram

suas primeiras constituições federais.

C atuam somente em sistemas indiretos ou representativos.

D foram criados porque indivíduos isolados não devem atuar em

órgãos públicos.

E devem fiscalizar a atuação de funcionários do governo.

QUESTÃO 2

Assinale a opção que apresenta uma proposta de reescrita que

preserva o sentido original e a correção gramatical do seguinte

trecho do texto CG1A1AAA: “A democracia... povo” (R. 2 a 5).

A A democracia indireta ou representativa é aquela que a função

legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo

segundo Kelsen

B Indireta ou representativa, a democracia, segundo Kelsen, é

aquela cuja a função legislativa é exercida por um parlamento

eleito pelo povo

C Conforme Kelsen, a democracia indireta ou representativa

é aquela na qual um parlamento eleito pelo povo exerce

a função legislativa

D Na democracia seja ela indireta ou representativa, a função

legislativa é exercida, segundo Kelsen, por um parlamento,

eleito pelo povo

E A democracia, indireta ou representativa, segundo Kelsen, é

aquela onde a função legislativa é exercida, por um parlamento

eleito pelo povo

QUESTÃO 3

A correção gramatical e os sentidos do texto CG1A1AAA seriam

preservados caso a expressão “quando” (R.7) fosse substituída por

A conquanto.

B à medida que.

C enquanto.

D se.

E bem como.
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QUESTÃO 4

No que diz respeito à pontuação, assinale a opção que apresenta
proposta de reescrita que mantém a correção do segundo parágrafo
do texto CG1A1AAA.

A Como o sistema de democracia representativa procurava
representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos
com maus olhos em um primeiro momento, em seu início,
os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da
Constituição. 

B Como o sistema de democracia representativa procurava
representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos
com maus olhos em um primeiro momento; em seu início,
os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da
Constituição.

C Como o sistema de democracia representativa procurava
representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos
com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,
os partidos políticos não tinham sequer, o respaldo da
Constituição.

D Como o sistema de democracia representativa, procurava
representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos
com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,
os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da
Constituição.

E Como o sistema de democracia representativa procurava
representar uma unidade os partidos políticos foram vistos
com maus olhos em um primeiro momento. Em seu início,
os partidos políticos não tinham sequer o respaldo da
Constituição. 

Texto CG1A1BBB

O Tocantins dá abrigo à mais completa floresta1

fossilizada do mundo, que viveu no Período Permiano, em uma
época anterior à dos dinossauros. No final desse período, o
planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora4

de sua existência.
Os fósseis da floresta foram preservados graças à

presença de sílica no ambiente, que se infiltrou nas plantas e7

conservou seus formatos, por meio do processo de
permineralização celular. A infiltração e a impregnação de
sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma10

matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas,
preservando-os. A origem do agente da permineralização
silicosa ainda permanece obscura.13

O alto índice de samambaias indica que a região
central do Tocantins era, então, uma planície costeira com farto
sistema hídrico sob um clima tropical. E o ambiente? Há16

dúvidas quanto à sua caracterização, isto é, se era amazônico
ou parecido com o do cerrado.

Internet: <www.florestalbrasil.com> (com adaptações).

QUESTÃO 5

De acordo com o texto CG1A1BBB, o processo de
permineralização celular pode ser compreendido como a

A conservação, de causa desconhecida, dos formatos da
vegetação da região norte do Tocantins.

B introdução de elementos vivos resistentes em folhas e caules
de plantas a fim de preservá-las da extinção.

C infiltração, na matriz das plantas, de minerais aptos a mantê-las
vivas a despeito das condições climáticas.

D sustentação da estrutura da vegetação por meio da formação
de uma camada de sílica na superfície das plantas.

E penetração na composição celular das plantas de elemento
capaz de formar uma estrutura interior inorgânica.

QUESTÃO 6

No texto CG1A1BBB, o pronome “os” (R.12) remete a

A “células” (R.10) e “espaços” (R.10).

B “os tecidos das plantas” (R.11).

C “tecidos” (R.11) e “plantas” (R.11).

D “Os fósseis da floresta” (R.6).

E “seus formatos” (R.8).

QUESTÃO 7

No trecho “em uma época anterior à dos dinossauros” (R. 2 e 3)

do texto CG1A1BBB, o emprego do sinal indicativo de crase

decorre da

A regra de acentuação de palavras monossílabas.

B presença de expressão adverbial com nome feminino.

C elipse do nome “época” imediatamente depois de “à” (R.3).

D regência do adjetivo “anterior” (R.3) e presença do artigo

feminino antes do termo elíptico “época”.

E regência do nome “época” (R.3).

Texto CG1A1CCC

As mudanças climáticas já são uma realidade para a1

população mundial, com ameaças à infraestrutura de cidades,

diminuição da produtividade nas lavouras, alterações nos

oceanos e risco em relação à disponibilidade de peixes.4

As transformações são causadas pela emissão

excessiva de gases de efeito estufa, em atividades como

desmatamento, queima de combustíveis fósseis para a geração7

de energia ou práticas insustentáveis na agricultura e na

pecuária.

Caso nada seja feito, a previsão é de que haja um10

aumento de 1 ºC em 2020 em relação à era pré-industrial.

Parece pouco, mas é suficiente para gerar consequências para

todas as populações do mundo, em especial as comunidades13

pobres e vulneráveis, causando impactos na segurança

alimentar, hídrica e energética, aumento do nível do mar,

tempestades, ondas de calor e intensificação de secas, chuvas16

e inundações.

Internet: <www.wwf.org.br> (com adaptações).

QUESTÃO 8

De acordo com o texto CG1A1CCC, as alterações climáticas

causam preocupação, entre outros motivos, porque

A resultam da elevação na temperatura terrestre média.

B tornam inviáveis as práticas agropecuárias.

C trazem riscos às áreas urbanas e à segurança das populações. 

D têm efeitos irreversíveis.

E afetam de forma igual toda a população mundial.

QUESTÃO 9

No texto CG1A1CCC, funciona como um dos complementos da

forma verbal “causando” (R.14) o termo

A “ondas de calor” (R.16).

B “secas” (R.16).

C “secas, chuvas e inundações” (R. 16 e 17).

D “segurança alimentar, hídrica e energética” (R. 14 e 15).

E “nível do mar” (R.15).
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QUESTÃO 10

Mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto

CG1A1CCC, a expressão “intensificação” (R.16) poderia ser

substituída por

A supressão.

B rarefação.

C desfalque.

D limitação.

E aumento.

QUESTÃO 11

Conforme disposição da Lei n.º 8.112/1990, a ajuda de custo tem

por finalidade

A indenizar o servidor que efetuou pagamento com recursos

próprios para participar de curso comprovadamente de

interesse do serviço.

B indenizar o servidor pelo afastamento da sede em caráter

eventual ou transitório para outro ponto do território nacional.

C indenizar o servidor que realizar despesas com a utilização de

meio próprio de locomoção para a execução de serviços

externos próprios do cargo.

D ressarcir as despesas comprovadamente realizadas pelo

servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem

administrado por empresa hoteleira.

E compensar as despesas de instalação do servidor que, no

interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com

mudança de domicílio em caráter permanente.

QUESTÃO 12

A Lei n.º 8.112/1990 prevê a aplicação da penalidade de suspensão

ao servidor que, mesmo não sendo reincidente,

A cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos

em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua

responsabilidade.

B participar de gerência de sociedade privada personificada ou

não.

C aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação

profissional ou sindical.

D retirar, sem prévia anuência da autoridade competente,

qualquer documento da repartição.

E ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia

autorização do chefe imediato.

QUESTÃO 13

De acordo com o seu código de ética, é expressamente vedado ao

servidor do TRE/TO

A manifestar-se em ambiente particular em nome do tribunal.

B prestar consultoria técnica a partido político, ainda que fora do

tribunal.

C filiar-se a partido político, ainda que a filiação seja anterior

à posse.

D extrair cópias de documentos do tribunal, ainda que já

publicados.

E comparecer ao ambiente de trabalho com vestimentas

inadequadas.

QUESTÃO 14

Valter, juiz do TRE/TO, é sogro de Josué, é sobrinho de

Lucas (Lucas é irmão da mãe de Valter) e é primo de Joaquim

(Joaquim é filho de Lucas).

Nessa situação hipotética, poderá servir como juiz do TRE/TO

simultaneamente com Valter somente

A Joaquim.

B Josué.

C Joaquim e Lucas.

D Lucas e Josué.

E Lucas.

QUESTÃO 15

O ouvidor eleitoral do TRE/TO exerce cumulativamente

a função de

A diretor da escola judiciária eleitoral.

B presidente da comissão da revista do tribunal.

C vice-presidente do tribunal.

D corregedor regional eleitoral.

E juiz de cooperação do tribunal.

QUESTÃO 16

As adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados

que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com

deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e

oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades

fundamentais, são consideradas

A adaptações razoáveis.

B acessibilidade.

C elemento de urbanização.

D tecnologia assistiva.

E modificações inclusivas.

QUESTÃO 17

O juiz que tiver conhecimento, no curso de processo judicial, de

fatos que caracterizem ameaça ou violação a direitos da pessoa com

deficiência, para providências cabíveis, ele deve remeter as peças

A ao órgão de defesa dos direitos humanos.

B ao presidente do tribunal, que deliberará a respeito.

C à Defensoria Pública.

D ao delegado de polícia.

E ao Ministério Público.
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QUESTÃO 18

A atualização do cadastro dos servidores deficientes do Poder

Judiciário será realizada anualmente, ocasião em que o servidor

com deficiência deverá

A requerer, se houver vaga, a remoção para área que respeite o

seu perfil vocacional e o seu interesse de crescimento

profissional.

B apresentar-se à junta médica oficial para avaliação da

existência de melhoria quanto à sua adaptação no ambiente de

trabalho.

C ser pessoalmente questionado sobre a existência de possíveis

sugestões ou adaptações referentes à sua plena inclusão no

ambiente de trabalho.

D apresentar ao serviço médico exames atuais que comprovem a

necessidade de continuidade do trabalho com adaptações.

E preencher formulário padronizado sobre a necessidade de

continuidade do trabalho com adaptações, o qual será avaliado

por equipe médica multidisciplinar.

QUESTÃO 19

Em documentos do Microsoft Word, para a configuração de

margens, orientação de página e divisão do texto em colunas, assim

como para a configuração de recuo e espaçamento de parágrafos,

utilizam-se opções disponibilizadas na guia

A Design.

B Layout da Página.

C Página Inicial.

D Arquivo.

E Exibição.

QUESTÃO 20

No ambiente BrOffice, o software apropriado para a elaboração de

eslaides de apresentação, com a inserção de textos, tabelas, imagens

e figuras e a inclusão de anotações em cada eslaide, denomina-se

A Writer.

B LibreOffice.

C PaintBrush.

D Impress.

E PowerPoint.

Espaço livre


