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Instrução: As questões 01 a 08 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Não há como evitar ser ministeriado ao longo da 

vida, e ministérios não aceitam desculpas quando se 
trata de cumprir nossos deveres, como pagar impostos, 
respeitar as leis, não infringir as regras do trânsito etc. 
No que concerne a ter reconhecidos seus direitos, nem 
sempre o cidadão fica satisfeito, a burocracia emperra, 
as informações demoram, o benefício tarda.  

Nascemos cidadãos e não meros indivíduos. Ainda 
que um anarquista extremado pretendesse ignorar ___ 
existência do Estado, ele encontraria na esquina quem 
o representa: o policial, o fiscal do imposto de renda, o 
burocrata que emite os documentos que somos obrigados 
a portar. A mera presença não é suficiente para provar-
nos a existência. Sem comprovação documental, esta é 
suspeita até segunda ordem. São os nossos documentos 
que nos conferem legitimidade, legalidade e cidadania; 
eles são ___ prova de que estamos registrados no 
Estado, devidamente fichados – ainda que se adote 
outro termo – na máquina estatal. Assim, ficamos 
facilmente localizáveis e imputáveis. 

O Estado é como a natureza – esta não existe como 
entidade visível, o que se vê são montanhas, plantas, 
mares, flores, ventos. Sem a natureza, nada disso 
subsiste. Da mesma forma, no Estado subsistem as 
instituições e a cidadania e, sobretudo, a autoridade – 
que suporta, onde há democracia, toda crítica, exceto 
___ crítica ao Estado, à sua legitimidade. Pôr em 
questão o próprio Estado é sinônimo de sublevação, 
subversão e, hoje em dia, terrorismo. Porque o Estado 
é mais que o governo, é poder, e todas as instâncias 
de poder – financeiro, jurídico, administrativo – se 
articulam ou coexistem nele, com suficiente força para 
cooptar um por um dos governos que nele ingressam. 

Outrora encarado como agente social, o Estado 
torna-se então o Grande Leviatã. Os políticos, ainda 
que, da boca para fora, proclamem que o Estado não 
pode omitir-se de suas funções sociais, tratam de 
desmantelá-lo. Frente ao avanço tecnológico atual, 
como expressão da riqueza, o Estado não investe 
suficientemente na redução da distância entre a 
minoria privilegiada e a maioria da população que, no 
Brasil, não dispõe de rede de esgoto, instalações 
sanitárias, assistência de saúde e educação qualificada. 
Eric Weil assinala que a tarefa do Estado é defender a 
sociedade dos perigos que a ameaçam, sejam internos 
(como a fome, a pobreza etc.), sejam externos (opressão 
ou agressão por parte de outros Estados). 
 
Adaptado de: BETTO, Frei. A mosca azul. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2006. p. 191-3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 09, 17 e 27 do texto, respectiva-
mente. 

 
(A) a – à – a 
(B) à – a – à 
(C) a – a – à 
(D) à – à – à 
(E) a – a – a 

 

02. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações a 
seguir. 

 
(  ) O pronome seus (l. 05) expressa uma relação de 

posse entre o cidadão (l. 06) e direitos (l. 05). 
(  ) O pronome o (l. 11) se refere a um anarquista 

extremado (l. 09). 

(  ) O pronome a (l. 45) se refere a a sociedade 
(l. 44-45). 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é  

 
(A) V – F – V.  
(B) V – V – F. 
(C) F – V – V. 
(D) V – V – V. 
(E) F – F – F.  

 

03. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos das 
palavras infringir (l. 04), subsiste (l. 24) e sublevação 
(l. 28), tais como foram empregadas no texto. 

 
(A) infligir – expira – revolta 
(B) restringir – é possível – aquietação 
(C) desrespeitar – perdura – rebelião 
(D) obedecer – falece – criticismo 
(E) reconhecer – acontece – desconfiança 

 

04. Se o verbo portar (l. 13) fosse substituído pelo verbo 
dispor em o burocrata que emite os documentos 
que somos obrigados a portar (l. 11-13), qual das 
alternativas estaria gramaticalmente correta? 

 
(A) o burocrata que emite os documentos de que 

somos obrigados a dispor. 
(B) o burocrata que emite os documentos com que 

somos obrigados a dispor. 
(C) o burocrata que emite os documentos com os quais 

somos obrigados a dispor. 
(D) o burocrata que emite os documentos aos quais 

somos obrigados a dispor. 

(E) o burocrata que emite os documentos a que somos 
obrigados a dispor. 
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05. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - O sujeito da forma verbal ficamos (l. 19) é inde-
terminado. 

II - O sujeito da forma verbal subsistem (l. 24) é 
composto. 

III - O sujeito da forma verbal tratam (l. 37) é oculto. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) Apenas II e III. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta uma oração que 
desempenha a mesma função sintática da oração que 
a tarefa do Estado é defender a sociedade dos 
perigos que a ameaçam (l. 44-45). 

 
(A) que emite os documentos que somos obriga-

dos a portar (l. 12-13). 
(B) que o governo (l. 30).  

(C) que nele ingressam (l. 33). 
(D) que o Estado não pode omitir-se de suas 

funções sociais (l. 36-37). 
(E) que a ameaçam (l. 45). 

 

07. Se a palavra documentos (l. 15) estivesse no singular, 
quantas outras palavras no período teriam de ser 
modificadas para fins de correção gramatical? 

 
(A) Quatro. 
(B) Cinco. 
(C) Seis. 
(D) Sete. 
(E) Oito. 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta palavras formadas 
unicamente por derivação sufixal. 

 
(A) ministeriado (l. 01) – burocracia (l. 06) – 

imputáveis (l. 20). 

(B) localizáveis (l. 20) – sublevação (l. 28) – 
subversão (l. 29). 

(C) legitimidade (l. 27) – encarado (l. 34) – dispõe 
(l. 42).  

(D) representa (l. 11) – suficientemente (l. 40) – 
redução (l. 40).  

(E) anarquista (l. 09) – documental (l. 14) – cida-
dania (l. 25). 

 
 
 
 
 

Instrução: As questões 09 a 16 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Normalmente, acreditamos que uma teoria dos afetos 

não contribui para o esclarecimento da natureza dos 
impasses dos vínculos sociopolíticos. Aceitamos que a 
dimensão dos afetos diz respeito à vida individual dos 
sujeitos, enquanto a compreensão dos problemas ligados 
aos vínculos sociais exigiria uma perspectiva diferente, 
capaz de descrever o funcionamento estrutural da 
sociedade e de suas esferas de valores. Os afetos nos 
remeteriam a sistemas individuais de fantasias e crenças, 
o que impossibilitaria a compreensão da vida social 
como sistema de regras e normas.  

Tal distinção não seria só uma realidade de fato, 
mas uma necessidade de direito. Pois, quando os afetos 
entram na cena política, eles só poderiam implicar 
a impossibilidade de orientar a conduta a partir de 
julgamentos racionais, universalizáveis por serem 
baseados na procura do melhor argumento.  

No entanto, um dos pontos mais ricos da experiência 
intelectual de Sigmund Freud é a insistência na possi-
bilidade de ultrapassar tal dicotomia. Freud não cansa 
de nos mostrar quão fundamental é uma reflexão sobre 
os afetos, no sentido de uma consideração sistemática 
sobre a maneira como a vida social e a experiência 
política produzem e mobilizam afetos que funcionarão 
como base de sustentação geral para a adesão social. 
Maneira de lembrar a necessidade de desenvolver uma 
reflexão social que parta da perspectiva dos indivíduos, 
não se contentando com a acusação de "psicologismo" 
ou com descrições sistêmico-funcionais da vida social.  

O que não poderia ser diferente para alguém que 
insistia em afirmar: "Mesmo a sociologia, que trata do 
comportamento dos homens em sociedade, não pode 
ser nada mais que psicologia aplicada. Em última 
instância, só há duas ciências, a psicologia, pura e 
aplicada, e a ciência da natureza".  

Mas, em vez de ver sujeitos como agentes maximiza-
dores de utilidade ou como mera expressão calculadora 
de deliberações racionais, Freud prefere compreender 
a forma como indivíduos produzem crenças, desejos e 
interesses a partir de certos circuitos de afetos quando 
justificam, para si mesmos, a necessidade de aquiescer 
à norma, adotando tipos de comportamentos e 
recusando repetidamente outros.  

A perspectiva freudiana não é, no entanto, apenas 
a expressão de um desejo de descrever fenômenos 
sociais a partir da intelecção de seus afetos. Freud 
quer também compreender como afetos são produzidos 
e mobilizados para bloquear o que normalmente 
chamaríamos de "expectativas emancipatórias". Pois a 
vida psíquica que conhecemos, com suas modalidades 
de conflitos, sofrimentos e desejos, é uma produção de 
modos de circuito de afetos. 

 
Adaptado de: SAFATLE, Vladimir. Circuito dos Afetos: Corpos 
Políticos, Desamparo, Fim do Indivíduo. São Paulo: Cosac 
Naify, 2015. p. 47-48. Disponível em: http://www1.fo-
lha.uol.com.br/ilustrissima/2015/09/1680461-leia-trecho-de-
livro-inedito-de-vladimir-safatle.shtml. Acesso em 3 de agosto 
de 2017. 
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09. Considere as seguintes afirmações sobre a formação 
morfológica de três exemplos de palavras do texto. 

 
I - O substantivo esclarecimento (l. 02) forma-se a 

partir do adjetivo claro por meio de derivação 
parassintética. 

II - A palavra ricos (l. 18) é formada mediante o acrés-
cimo ao tema rico do sufixo derivacional de plural. 

III - Em normalmente (l. 48), um afixo é adjungido a 
uma forma adjetival, resultando em um advérbio. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III.  
 

10. Qual das estruturas abaixo corresponde a uma oração 
subordinada adjetiva? 

 
(A) que uma teoria dos afetos não contribui para 

o esclarecimento da natureza dos impasses 
dos vínculos sociopolíticos (l. 01-03) 

(B) que a dimensão dos afetos diz respeito à vida 
individual dos sujeitos (l. 03-05) 

(C) quando os afetos entram na cena política 
(l. 13-14) 

(D) quão fundamental é uma reflexão sobre os 
afetos (l. 21-22) 

(E) que funcionarão como base de sustentação 
geral para a adesão social (l. 24-25) 

 

11. As expressões abaixo desempenham função sintática 
completiva nominal, com EXCEÇÃO de 

 
(A) à vida individual dos sujeitos (l. 04-05). 
(B) de fantasias e crenças (l. 09). 

(C) de ultrapassar tal dicotomia (l. 20). 
(D) de aquiescer à norma (l. 41-42). 

(E) de modos de circuito de afetos (l. 51-52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Considere as seguintes afirmações sobre os compostos 
abaixo. 

 
I - O composto sistêmico-funcionais (l. 29) é do 

tipo substantivo-adjetivo, sendo que apenas o 
último de seus elementos pode assumir a forma 
plural. 

II - A palavra sociopolíticos (l. 03) é um composto 
híbrido, ou seja, formado a partir de elementos 
oriundos de línguas distintas. 

III - A formação da palavra psicologismo (l. 28) dá-se 
por composição do tipo aglutinação (associação com 
perdas fonéticas) de três elementos: psico-, -logia-, 
-ismo. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

13. Qual das afirmações abaixo é verdadeira em relação à 
oração por serem baseados na procura do melhor 
argumento (l. 16-17). 

 
(A) Seu sujeito é afetos (l. 13), e o verbo está na voz 

passiva. 

(B) Seu sujeito é indeterminado, e o verbo está na voz 
ativa. 

(C) Seu sujeito é determinado, e o verbo está no infi-
nitivo pessoal.   

(D) A oração é uma subordinada adverbial, e o verbo 
está no infinitivo impessoal. 

(E) A oração é uma subordinada substantiva predica-
tiva, e o verbo está no particípio. 

 

14. Pode-se categorizar a expressão quando (l. 13), 
conforme seu uso no texto, como 

 
(A) advérbio de tempo. 
(B) advérbio interrogativo. 
(C) pronome interrogativo. 
(D) conjunção subordinativa integrante. 
(E) conjunção subordinativa adverbial. 
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15. Considere as seguintes afirmações abaixo sobre a 
coesão e a coerência do texto. 

 
I - A expressão tal distinção (l. 12) retoma a oposição 

entre afetos (l. 08) e sistemas individuais de 
fantasias e crenças (l. 09). 

II - A expressão tal dicotomia (l. 20) corresponde à 
ideia da expressão os afetos (l. 13) contraposta 
à de orientar a conduta a partir de julgamentos 
racionais (l. 15-16). 

III - O pronome relativo que (l. 50) refere-se à expressão 
a vida psíquica (l. 49-50). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

16. O segundo parágrafo do texto (l. 12-17) apresenta 
duas orações com verbo flexionado no tempo futuro do 
pretérito do indicativo. Fez-se a escolha desse tempo e 
modo verbais 

 
(A) para exprimir uma suposição, uma hipótese em 

relação aos fatos analisados. 
(B) para designar ações posteriores à época dos eventos 

narrados no primeiro parágrafo. 
(C) para substituir formas do presente do indicativo. 
(D) com o objetivo de indicar uma afirmação condicio-

nada e que, provavelmente, não se realizará. 
(E) para exprimir certeza sobre os fatos descritos no 

parágrafo. 
 
Instrução: As questões 17 a 24 referem-se ao texto 

abaixo. 
 

Em 2014, as redes sociais foram bombardeadas de 
posts criticando a intenção da escritora Patrícia Engel 
Secco em adequar as obras de Machado de Assis ao 
vocabulário dos estudantes. Disse a autora de mais de 
uma centena de livros infanto-juvenis que lançaria, em 
junho daquele ano, a versão simplificada de "O Alienista". 
Segundo ela própria, o desinteresse dos jovens pelos 
livros se dá, especialmente, porque têm dificuldade em 
compreender as construções dos textos. 

A intenção da autora, ____ tanto se comentou, era 
usar um texto que, em sua concepção, era complexo 
para os jovens e alterá-lo para simplificar a linguagem. 
Como se tratava de obra em domínio público, a autora, 
pelo que se presume, se arvorou no direito de reescrever 
uma obra de outro autor. 

Não há muito mais a ser dito sobre o enfoque 
literário dessa questão depois do texto de João Ubaldo 
Ribeiro, publicado no O Globo de 1º de junho de 2014. 
Escreveu o baiano: 

E a lição se estende da literatura às outras artes. 
O povo não gosta de música erudita porque são aquelas 

peças vagarosas e demoradas demais. De novo, a 
solução virá ao adaptarmos Bach ____ ritmos funk, 
fazermos arranjos de sinfonias de Beethoven em 
compasso de pagode e trechos de no máximo cinco 
minutos cada e organizarmos uma coleção axé das 
obras de Villa-Lobos. Tudo para distribuição gratuita, 
como acontecerá com os livros de Machado reescritos, 
pois continuamos a ser um dos poucos povos do 
mundo que acreditam na existência de alguma coisa 
gratuita. E talvez o único em que o governo chancela, 
com dinheiro do cidadão, o aviltamento de marcos 
essenciais ao autorrespeito cultural e ____ identidade da 
nação, ao tempo em que incentiva o empobrecimento 
da língua e a manutenção do atraso e do privilégio. 

No que tange à questão do domínio público, deve-se 
considerar que, no Brasil, vige uma norma de direito de 
autor que garante ao criador intelectual a proteção 
plena de sua obra ao longo de toda sua vida e até setenta 
anos após sua morte. Essa disciplina é consentânea ____ 
legislações de outros países e disciplinada na Convenção 
de Berna. Esse prazo varia um pouco _____ extensão 
entre os signatários da norma internacional, mas ele 
estará sempre presente. Transcorrido esse prazo, a 
obra intelectual ingressa em um estado chamado de 
"domínio público". Após setenta anos, seu uso será 
livre e, consequentemente, ninguém – nem mesmo o 
Estado - poderá se opor à reprodução, à adaptação, à 
inclusão, à distribuição ou ____ qualquer outro tipo de 
utilização da obra intelectual. 

Há um limite, entretanto, fixado na própria Lei de 
Direito de Autor, para uso da obra caída em domínio 
público. Quem pretender fruir ou dispor da obra intelec-
tual, irremediavelmente, deve respeitar a paternidade 
e a integridade da obra. É obrigado a indicar o nome 
do autor no momento da utilização e – relevante para 
o caso Machado – abster-se de modificar a obra a 
ponto de prejudicá-la ou atingir a reputação ou a honra 
do autor. 

A adaptação é livre, mas é preciso deixar claro o 
que se concebe em direito como adaptação para que 
não se confunda esse valioso instituto autoral com 
violação da integridade da obra. Segundo Eliane Abrão, 
adaptar é transformar a obra em outra, de gênero 
diferente. Por exemplo, a utilização de texto literário 
para a linguagem cinematográfica é a adaptação da 
linguagem escrita para a linguagem falada, dialogada, 
encenada, necessária à realização do filme". 

Em caso de violação da paternidade e da integridade, 
como a obra já está em domínio público e os sucessores 
podem ser desconhecidos ou de difícil identificação, 
quem tem obrigação legal de fiscalizar o uso da obra, 
impedindo que sofra alterações ou seja publicada sem 
designação de autoria, é o Estado, nos termos do §2° 
do art. 24 da Lei nº 9.610/98. Dentro do Estado, compete 
ao Ministério Público (art. 129, III da Constituição 
Federal) a defesa do patrimônio público e social. 

 
Adaptado de: PINHEIRO, Luciano A.; PANZOLINI, Carolina D. O domí-
nio público e a liberdade de uso de obra - revisando o caso Machado 
de Assis. In: Revista Eletrônica Migalhas, 29/05/2017. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/PI/99,MI258737,81042-O+domi-
nio+publico+e+a+liberdade+de+uso+de+obra+Revi-
sando+o+caso>. Acesso em 24 de junho de 2017. 
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17. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 23, 33 e 49. 

 
(A) à – à – a  
(B) à – a – à  
(C) a – à – a  
(D) a – à – à  
(E) a – a – à  

 

18. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 10, 40 e 42. 

 
(A) que – com – de 
(B) da qual – em – de 
(C) de que – em – em 
(D) que – em – em 
(E) de que – com – em 

 

19. Em relação às ideias depreendidas a partir da leitura do 
texto, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Na visão de João Ubaldo Ribeiro, o governo brasi-

leiro contribui para o empobrecimento da língua 
portuguesa e para a manutenção de privilégios na 
medida em que não proporciona a sua população 
o acesso a bens culturais devidamente adaptados, 
os quais facilitariam sua compreensão.  

(B) O autor vê o projeto de adequação da obra “O Alie-
nista”, de Machado de Assis, ao vocabulário de 
estudantes como problemático, pois o texto, embora 
já esteja em domínio público, seria reescrito sem 
designação de autoria. 

(C) Embora o autor do texto valha-se do conceito de 
adaptação, do ponto de vista do direito, enquanto 
ato de transformar uma obra em outra pertencente 
a gênero diferente àquele da obra original, a fim 
de desmerecer o projeto proposto por Patrícia, a 
adequação da linguagem machadiana à dos jovens 
contemporâneos caracterizaria mudança de gênero, 
podendo, portanto, ser considerada adaptação. 

(D) O texto problematiza o projeto de adaptação de 
obras machadianas a uma linguagem mais simplifi-
cada, valendo-se, para tanto, de dois argumentos 
de autoridade: o ponto de vista de um literato, que 
vê tal projeto como algo negativo à cultura nacio-
nal; e o do direito, que delimita o que pode ser 
entendido como adaptação, bem como estabelece 
as diretrizes dos direitos autorais. 

(E) A norma brasileira do direito autoral prevê proteção 
plena à obra por até setenta anos após morte do 
autor, sendo que, transcorrido esse período, seu 
uso torna-se irrestrito, uma vez que passa a domínio 
público. A partir de então, nem mesmo o Estado 
pode opor-se a qualquer tipo de utilização da obra 
sob a singular condição de que a honra ou a repu-
tação do autor não sejam atingidas. 

 
 
 

20. Em relação à pontuação do texto, considere as seguintes 
afirmações. 

 
I - A transposição da expressão em junho daquele 

ano (l. 05-06) para depois da expressão “O Alie-
nista” (l. 06) eliminaria a obrigatoriedade do uso 
de vírgulas. 

II - O ponto final após o vocábulo público (l. 53) 
poderia ser substituído por dois-pontos, com os 
devidos ajustes no emprego de maiúsculas e 
minúsculas, sem que isso acarretasse erro grama-
tical na sentença. 

III - A colocação de uma vírgula após os parênteses da 
linha 77 não acarretaria erro gramatical na sentença. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta ERRO de concor-
dância. 

 
(A) Deve haver muitos vencedores nesta maratona.  
(B) A menina todo-poderosa era, na verdade, frágil 

criatura.  

(C) Hoje são 30 de julho. 
(D) Faz dois anos que não o vejo.  

(E) Nem um nem outro atenderam ao convite recebido.  
 

22. No que se refere às funções sintáticas do pronome 
relativo, considere as afirmações abaixo.  

 
I - Em “A flor que plantei há meses floresceu”, o pro-

nome relativo exerce função de predicativo.  
II - Em “Este é o colega a quem emprestei a mala”, o 

pronome relativo exerce função de objeto indireto.  
III - Em “Este é o artista por quem a tela foi pintada”, o 

pronome relativo exerce função de agente da 
passiva.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
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23. No que se refere à flexão verbal, considere as seguintes 
sentenças. 

 
I - É necessário que a instituição se precavenha contra 

possíveis roubos. 
II - Ele reouve seu direito à liberdade. 

III - O advogado requeriu vistas ao processo. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

24. Considere as sentenças abaixo. 
 

I - O infrator prefere pagar a multa a perder o docu-
mento de habilitação. 

II - Anotou os dados de quem presenciou o crime. 

III - O relatório comunica as demandas aos gestores. 
 

Se substituíssemos as palavras sublinhadas por prono-
mes oblíquos, qual das alternativas apresentaria todas 
as sentenças gramaticalmente corretas? 

 
(A) I - O infrator prefere pagar a multa a perder-lhe. 

II - Anotou os dados de quem presenciou-o. 
III - O relatório comunica a eles as demandas. 

(B) I - O infrator prefere pagar a multa a perdê-lo. 
II - Anotou os dados de quem o presenciou.  
III - O relatório comunica-lhes as demandas. 

(C) I - O infrator prefere pagar a multa a perder ele. 
II - Anotou os dados de quem presenciou ele. 
III - O relatório comunica-os as demandas. 

(D) I - O infrator prefere pagar a multa a perder-no. 
II - Anotou os dados de quem o presenciou. 
III - O relatório comunica-lhe as demandas. 

(E) I - O infrator prefere pagar a multa a perder-lo. 
II - Anotou os dados de quem presenciou-no. 
III - O relatório comunica-os as demandas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Qual das alternativas abaixo corresponde a uma 
afirmação correta sobre estratégias? 

 
(A) As estratégias dependem diretamente do conceito 

de plano. Só existem estratégias quando há forma-
lização por meio de planejamento. 

(B) A organização deve seguir estritamente as estraté-
gias definidas para ser bem-sucedida em suas 
intenções. 

(C) Todas as estratégias devem ser deliberadas. 
(D) As estratégias devem mesclar controle e aprendi-

zado, ou seja, devem formar e ser formuladas. 
(E) Existe uma única definição do que é estratégia, a 

qual é universalmente aceita. 
 

26. Considere as afirmações abaixo com relação à Gestão 
por Processos. 

 
I - Os processos podem ser verticais e horizontais. 

II - Grande parte dos processos organizacionais impor-
tantes atravessam áreas funcionais. 

III - Todos os processos devem ser desenhados de 
maneira a se manterem, do início ao fim, dentro da 
mesma organização. 

IV - A Gestão por Processos origina uma organização 
que busca superar o isolamento das unidades 
funcionais verticais, privilegiando fluxos de trabalho.  

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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27. A Modelagem de Processos é um tópico de fundamental 
importância para a Gestão por Processos. Numere a 
segunda coluna de acordo com a primeira, associando 
elementos vinculados à Modelagem de Processos aos 
seus respectivos conceitos. 

 
(1) Diagrama 
(2) Modelo 
(3) Notação de Modelagem de Processos 
(4) Modelagem de Processos 

 
(  ) É um conjunto padronizado de símbolos e regras. 
(  ) É a representação precisa e detalhada de um de-

terminado estado da organização (atual ou futuro) 
e dos respectivos recursos envolvidos, geralmente 
realizada com ferramentas que permitem simulações. 

(  ) Retrata os principais elementos de um fluxo de 
processo, mas omite detalhes menores do enten-
dimento dos fluxos de trabalho. 

(  ) É o conjunto de atividades envolvidas na criação 
de representações de um processo de negócios 
existente ou proposto. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 2 – 3 – 4. 
(B) 2 – 1 – 4 – 3. 
(C) 1 – 3 – 2 – 4. 
(D) 3 – 2 – 1 – 4. 
(E) 3 – 4 – 2 – 1. 

 

28. A Administração Pública brasileira passou por diversos 
processos de transformação ao longo de sua história. 
Assinale a alternativa que NÃO expressa uma mudança 
instituída a partir da Constituição de 1988. 

 
(A) Introdução da transferência de atividades públicas 

para a administração indireta. 

(B) Abertura de oportunidades para maior participação 
cidadã. 

(C) Fortalecimento do controle externo da administração 
pública. 

(D) Descentralização das políticas públicas, conferindo 
um grau maior de autonomia político-administra-
tiva aos municípios e estados.   

(E) Universalização do princípio de concurso público 
para recrutamento do servidor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. A proposta formalizada no Plano Diretor da Reforma 
do Aparelho de Estado, em 1995, buscava orientar a 
transição para um modelo ________ de administração 
pública. Segundo consta no documento orientador 
do plano, um dos reflexos dessa transformação seria 
a mudança de controle de resultados _________ para 
controle de resultados ___________. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do trecho acima. 

 
(A) burocrático – a priori – a posteriori 
(B) burocrático – a posteriori – a priori 
(C) gerencial – a priori – a posteriori 
(D) gerencial – a posteriori – a priori 
(E) patrimonialista – a priori – a posteriori 

 

30. O GESPÚBLICA, programa nacional de gestão pública 
e desburocratização, editou, em 2010, um documento 
chamado Guia Referencial para Medição de Desempenho 
e Manual para Construção de Indicadores. Nesse docu-
mento, indica-se a utilização pela administração pública, 
em seus diversos níveis, de um modelo para gestão do 
desempenho bastante difundido, chamado de 6Es do 
desempenho, vinculando seis categorias de indicadores 
a elementos da cadeia de valor. Os 6Es são: 

 
(A) Efetividade, Eficácia, Eficiência, Ecologia, Exce-

lência e Economicidade. 

(B) Efetividade, Eficiência, Execução, Excelência, Econo-
micidade e Eficácia. 

(C) Eficácia, Efetividade, Eficiência, Efeito, Execução e 
Excelência.  

(D) Efeito, Eficácia, Execução, Excelência, Econo-
micidade e Elasticidade. 

(E) Efetividade, Ecologia, Eficácia, Eficiência, Exce-
lência e Economicidade. 

 

31. A partir da década de 1990, começa a surgir uma 
discussão sobre a relação entre os tribunais de justiça 
e novas tecnologias de informação e de comunicação. Um 
dos principais avanços nessas áreas foi a adoção do 
processo judicial eletrônico. As alternativas abaixo 
apresentam mudanças advindas da adoção desse tipo 
de processo, EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) Possibilidade de consulta e controle, em tempo real 

e de maneira remota, do andamento dos processos 
pelas partes e operadores do direito. 

(B) Acesso instantâneo aos dados e autos processuais. 
(C) Interação entre todos os operadores do direito por 

meio do sistema. 
(D) Necessidade de digitalizar documentos assinados 

pelos operadores de direito, impactando na compra 
de equipamentos de informática e materiais de 
consumo. 

(E) Publicação de atos no Diário da Justiça Eletrônico. 
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32. Sobre o uso do meio eletrônico para a realização do 
processo administrativo no âmbito dos órgãos e das 
entidades da administração pública federal, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) A administração pública federal brasileira se 

encaminha para a ampla utilização do processo 
administrativo eletrônico, entendido como aquele 
em que os atos processuais são registrados e 
disponibilizados em meio eletrônico. 

(B) O meio eletrônico para trâmite de processos 
administrativos não é incentivado por motivos de 
insegurança. 

(C) O uso do meio eletrônico para este tipo de processo 
permite o acesso irrestrito a todas as informações 
a quem se interessar. 

(D) O uso do meio eletrônico para realização do processo 
administrativo não é mais difundido pela falta de 
sistemas de informação confiáveis. 

(E) Existem barreiras tecnológicas que não permitem 
o trâmite do processo administrativo por meio ele-
trônico em todas as suas etapas. 

 

33. Existe uma vertente de estudiosos e praticantes da 
gestão estratégica na administração pública que rejeitam 
o método tradicional do planejamento estratégico e 
que o consideram normativo e autoritário, por ser con-
duzido desde cima. Em seu lugar, existe um método 
originalmente latino-americano que considera o jogo 
social, um certo grau de imprevisibilidade, as explicações 
dos diversos atores envolvidos e um resultado de final 
aberto. 
Assinale a alternativa que nomeia corretamente esse 
método criado na América Latina. 

 
(A) Design de planejamento. 
(B) Balanced scorecard. 
(C) Mapas estratégicos. 
(D) Planejamento plurianual. 
(E) Planejamento estratégico situacional. 
 

34. Com relação aos elementos que definem a gestão 
estratégica de pessoas no setor público, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Os agentes públicos (servidores e agentes políticos) 

estão posicionados no centro da organização. 

II - As pessoas são reconhecidas como elemento de 
continuidade da organização.  

III - A gestão de pessoas é compromisso exclusivo do 
setor responsável pelos Recursos Humanos. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

35. A gestão por competências tem obtido posição de 
destaque como meio para implementar as premissas 
da gestão estratégica de pessoas no setor público. 
Todavia, essa implementação tem esbarrado em uma 
série de dificuldades. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente um entrave para a utilização da gestão 
de competências no setor público. 

 
(A) A definição restritiva do que é uma competência. 

(B) As dificuldades de se mensurar desempenho de 
gestão de pessoas devido à influência política. 

(C) A impossibilidade de mensurar desempenho na 
área de gestão de pessoas em organizações do 
setor público. 

(D) A cristalização de uma única metodologia univer-
salmente aceita para gerenciar competências. 

(E) Sua natureza pouco prescritiva. 
 

36. Sobre princípios orçamentários, observe os itens abaixo. 
 

I - Publicidade 
II - Transparência 
III - Exação  
IV - Não vinculação (não afetação) da despesa de 

impostos  
V - Unidade ou totalidade  

 
Quais são considerados princípios orçamentários? 

 
(A) Apenas II e IV. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas I, II e V. 
(E) Apenas I, III e V. 

 

37. Segundo a Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul, a lei que estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas, quantificados física e 
financeiramente, dos programas da administração 
direta e indireta, de suas fundações, das empresas 
públicas e das empresas em que o Estado detenha, 
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com 
direito a voto, será a 

 
(A) Lei do Equilíbrio Regional. 
(B) Lei do Plano Plurianual. 
(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
(D) Lei Orçamentária Anual. 
(E) Lei da Seguridade Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FAURGS – TJ - RS – Edital 28/2017 – DRH-SELAP-RECSEL  02 – ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA (Adm.; Ciências Contábeis; Economia) 

 Pág. 11 

 

 

38. As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas 
de deduções. O detalhamento das deduções dessas 
receitas por fonte/destinação de recursos pode ser 
apresentado em quadros anexos  

 
(A) ao Balanço Orçamentário e em Notas Explicativas. 

(B) ao Balanço Patrimonial e em Notas Explicativas. 

(C) ao Balanço Financeiro e em Notas Explicativas. 
(D) à Demonstração dos Fluxos de Caixa e em Notas 

Explicativas. 
(E) à Demonstração das Variações Patrimoniais e em 

Notas Explicativas. 
 

39. A constatação de valor monetário para itens do ativo e 
do passivo decorrente da aplicação de procedimentos 
técnicos suportados em análises qualitativas e quanti-
tativas é definida como 

 
(A) avaliação. 
(B) valor justo. 
(C) mensuração. 
(D) reavaliação. 
(E) valor recuperável. 
 

40. A ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público, dos planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo 
parecer prévio; o relatório resumido da execução 
orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões 
simplificadas desses documentos caracterizam os 
instrumentos de 

 
(A) controle da gestão fiscal. 
(B) mensuração da gestão fiscal. 
(C) estrutura da gestão fiscal. 
(D) transparência da gestão fiscal. 
(E) diretrizes da gestão fiscal. 

 

41. Em procedimentos licitatórios, os bens e serviços de 
tecnologia da informação e comunicação, cuja descon-
tinuidade provoque dano significativo à administração 
pública e que envolvam, pelo menos, um dos seguintes 
requisitos relacionados às informações críticas: dispo-
nibilidade, confiabilidade, segurança e confidenciali-
dade, caracterizam sistemas de  

 
(A) tecnologia de informação e comunicação estra-

tégicos. 
(B) gerenciamento de risco. 

(C) avaliação de risco. 
(D) tecnologia de transparência. 

(E) provisionamento de obrigações potenciais. 
 
 
 
 
 

42. Uma conta retificadora do ativo 
 

(A) diminui o passivo e o patrimônio líquido por meio 
da redução do resultado do exercício. 

(B) aumenta o ativo e o patrimônio líquido por meio do 
aumento do resultado do exercício. 

(C) diminui o ativo e o passivo por meio da redução do 
ativo. 

(D) não altera o patrimônio líquido em vista da compen-
sação havida no ativo e no passivo. 

(E) diminui o ativo e o patrimônio líquido por meio da 
redução do resultado do exercício. 

 

43. O Estado do Rio Grande do Sul adquiriu um veículo nas 
seguintes condições (em R$ 1,00): 

 
Valor do bem 100.000 
Forma de pagamento 50% à vista, e o 

saldo a prazo 
Valor residual 10.000 
Vida útil estimada 9 anos 
Método de depreciação Soma dos dígitos 

 
Com base nesses dados, o valor da depreciação acumu-
lada até o quinto ano será de  

 
(A) 30.000. 
(B) 33.333. 
(C) 45.000. 
(D) 70.000. 
(E) 77.778. 

 

44. Segundo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 
o registro contábil deve ser feito pelo método das 
partidas dobradas, e os lançamentos devem debitar e 
creditar contas que apresentem a mesma natureza de 
informação. Assim, os lançamentos estarão fechados 
dentro das classes: 

 
(A) 1 e 2; 3 a 6; e 7 e 8. 
(B) 1 e 2; 3 e 4; e 5 a 8. 

(C) 1 a 3; 4 e 5; e 6 a 8. 

(D) 1 e 2; 3 a 5; e 6 a 8. 
(E) 1 a 4; 5 e 6; e 7 e 8. 

 

45. Ao elaborar o Balanço Financeiro, o Setor Público utiliza 
“classes” do Plano de Contas aplicado ao Setor. Dentre 
as alternativas abaixo, assinale a que apresenta, de 
forma correta, as classes utilizadas pelo Setor Público 
na elaboração desse Balanço. 

 
(A) 1, 2, 3 e 4. 

(B) 2, 3, 4 e 5. 
(C) 3, 4, 5 e 6. 

(D) 1, 3, 5, 6 e 7. 
(E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
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46. Considere a tabela abaixo, que contém os dados de uma 
Demonstração das Variações Patrimoniais (em R$ 1,00): 

 
Benefícios Previdenciários e Assistenciais   16.000 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 21.000 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   22.000 

Pessoal e Encargos   17.000 

Transferências e Delegações Concedidas 14.000 

Transferências e Delegações Recebidas   19.000 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital 
Fixo 

15.000 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincor-
poração de Passivos 

18.000 

Variações Patrimoniais Aumentativas Finan-
ceiras   

20.000 

 
Com base na Demonstração das Variações Patrimoniais 
apresentada na tabela acima, o Resultado Patrimonial 
do Período é de 

 
(A)   38.000. 
(B)   45.000. 

(C)   52.000. 

(D)   62.000. 
(E) 100.000. 
 

47. No que concerne à classificação das categorias econô-
micas das despesas públicas, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) Nas despesas de custeio, consideradas despesas 

correntes, incluem-se rubricas como despesa de 
pessoal e pagamento de material de consumo. 

(B) Os investimentos, considerados despesa corrente, 
contemplam dispêndios em obras públicas e em 
equipamentos e instalações. 

(C) Os Fundos de Participação dos Estados e Municí-
pios estão incluídos nas transferências correntes.  

(D) Nos investimentos financeiros, considerados despesa 
de capital, incluem-se a participação em constituição 
ou o aumento de capital de empresas de economia 
mista. 

(E) As amortizações da dívida pública estão incluídas 
nas rubricas das transferências de capital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48. Sobre os conceitos relacionados às finanças públicas, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) A Dívida Líquida do Setor Público corresponde ao 

total das obrigações do setor público não financeiro 
deduzido dos seus ativos financeiros junto aos 
agentes privados não financeiros e ao resto do 
mundo. 

(B) Os Ajustes Patrimoniais correspondem a variações 
nos saldos da dívida líquida não consideradas no 
cálculo do déficit público, incluindo as receitas de 
privatização e excluindo a incorporação de passivos 
contingentes. 

(C) Em relação à captação de recursos da Dívida 
Pública Federal, esta pode ocorrer por emissão de 
títulos públicos ou por contratos.  

(D) O Resultado Primário corresponde à diferença 
entre a arrecadação de impostos, taxas, contri-
buições e outras receitas inerentes à função 
arrecadadora do Estado, excluindo-se as receitas 
de aplicações financeiras e as despesas orçamen-
tárias do governo no período, incluindo as despesas 
com amortização, juros e encargos da dívida, bem 
como as despesas com concessão de empréstimos.  

(E) Para se obter o Resultado Nominal, deve-se 
acrescentar ao Resultado Primário os valores pagos, 
mas não recebidos, de juros nominais junto ao 
sistema financeiro, ao setor privado não financeiro 
e ao resto do mundo.  

 

49. Em relação à dívida pública brasileira, assinale a alter-
nativa INCORRETA. 

 
(A) Atualmente, a dívida interna representa a maior 

parcela da dívida pública brasileira, o que atenua 
as pressões sobre a condução da política cambial. 

(B) A acumulação de reservas internacionais verificada 
a partir de meados dos anos 2000 permitiu que 
o Brasil resgatasse parcela de sua dívida externa, 
como a contraída junto ao Clube de Paris. 

(C) A condução da política monetária afeta a adminis-
tração da dívida pública, dada a remuneração 
nominal negativa da maioria dos títulos públicos 
brasileiros. 

(D) A Lei de Responsabilidade Fiscal representou um 
marco na história da gestão da dívida pública 
brasileira ao impor limites ao endividamento por 
parte dos gestores públicos em todas as esferas 
da administração pública. 

(E) A parcela da dívida pública brasileira atrelada ao 
câmbio diminuiu na última década, aumentando 
a participação relativa dos títulos remunerados com 
base na inflação ou na taxa Selic. 
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50. Em relação aos tributos existentes no Brasil, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) Dentre as finalidades das contribuições especiais, 

podem-se citar os financiamentos da Seguridade 
Social, da intervenção no domínio econômico e 
das transferências constitucionais para Estados 
e Municípios. 

(B) Os recursos obtidos por meio dos impostos não 
estão vinculados a finalidades previamente espe-
cificadas. Ou seja, seu fato gerador independe de 
atividades estatais específicas relativas ao contri-
buinte. 

(C) As taxas são cobradas em razão da utilização, efetiva 
ou potencial, de serviços públicos específicos e divisí-
veis prestados ao contribuinte ou postos à sua dispo-
sição. 

(D) As contribuições de melhoria têm como fato gerador 
a prestação de um serviço público específico que 
represente um benefício ao contribuinte, como, por 
exemplo, uma obra pública. 

(E) Os empréstimos compulsórios, os quais podem ser 
criados apenas pela União por meio de lei comple-
mentar, têm por objetivo custear despesas extraor-
dinárias, como calamidade pública ou guerra externa.  

 

51. No que concerne à relação entre a estrutura tribu-
tária brasileira e a condução da política fiscal, assinale 
a alternativa correta. 

 
(A) Os tributos indiretos são mais progressivos do 

que os tributos diretos. 
(B) A elevação de impostos progressivos é uma medida 

concentradora de renda, uma vez que esses incidem 
de forma proporcional sobre a renda/patrimônio de 
todos os contribuintes. 

(C) O aumento da tributação é a medida mais eficaz 
para se combater inflação de custos, uma vez 
que essa medida incentiva a expansão da demanda 
agregada. 

(D) A política fiscal é um instrumento adequado para 
se combater uma inflação de demanda por meio da 
diminuição da taxa básica de juros. 

(E) Os impostos regressivos não diferenciam a capaci-
dade financeira das pessoas, uma vez que incidem 
de forma equânime sobre estas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Em relação à política fiscal, assinale a alternativa correta.  
 

(A) Política fiscal é entendida como a política de com-
bate à inflação por meio do controle da taxa básica 
de juros. 

(B) Ao elevar a tributação, o governo realiza uma polí-
tica de expansão do nível de atividade econômica. 

(C) Uma expansão nos gastos do governo contribui 
para controlar a inflação de demanda.  

(D) Uma política fiscal expansionista, por meio do 
aumento dos dispêndios públicos, incentiva o 
crescimento econômico no curto prazo. 

(E) Em um contexto de recessão, a adoção de uma 
política fiscal anticíclica demanda a redução dos 
gastos públicos.  

 

53. Em relação à administração da dívida pública brasileira, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A adoção de uma política fiscal expansionista é o 
instrumento mais adequado para se controlar o 
crescimento da dívida pública. 

(B) A relação dívida pública/Produto Interno Bruto (PIB) 
é um indicador importante na condução da política 
fiscal por aferir a confiança do mercado na capaci-
dade de o Estado honrar seus compromissos 
financeiros. 

(C) O aumento da relação dívida pública/PIB nos 
anos recentes resultou mormente da contração do 
PIB, e não da expansão dos dispêndios públicos. 

(D) A relação dívida pública líquida/PIB encontra-se 
atualmente entre as mais elevadas do mundo, tendo 
superado 95% em 2016. 

(E) O recrudescimento inflacionário observado em 2015 
deveu-se à política fiscal expansionista adotada nos 
anos anteriores, não tendo sido observada pressão 
de custos. 

 

54. Sobre os conceitos relacionados à Contabilidade Nacional, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O cálculo do PIB é realizado através do somatório 

de todos os produtos nacionais consumidos interna-
mente no decorrer de um ano. 

(B) O valor agregado por cada setor da economia é 
igual ao Produto Nacional Bruto, desconsiderada a 
Renda Líquida Enviada ao Exterior. 

(C) O Produto Nacional Bruto é calculado pela subtração 
da depreciação do Produto Interno Líquido. 

(D) O PIB medido a custos de fatores é igual ao PIB 
a preços de mercado, somados os subsídios e 
subtraídos os impostos indiretos. 

(E) Para se obter o Produto Nacional Bruto, deve-se 
excluir do PIB a Renda Líquida Enviada ao Exterior 
e adicionar a Renda Líquida Recebida do Exterior. 

 
 



 

 

FAURGS – TJ - RS – Edital 28/2017 – DRH-SELAP-RECSEL  02 – ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA (Adm.; Ciências Contábeis; Economia) 

 Pág. 14 

 

 

55. Em relação à política monetária, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Os instrumentos de política monetária são: taxa de 

redesconto, reservas cambiais e emissão de novos 
títulos públicos. 

(B) A redução do nível de reservas compulsórias gera 
redução da base monetária. 

(C) O aumento na taxa de redesconto resulta em 
expansão da base monetária. 

(D) As operações do Banco Central (BC) no mercado 
aberto impactam diretamente a base monetária: ao 
vender títulos públicos, o BC reduz a base monetária. 

(E) A elevação da taxa básica de juros contribui para 
estimular a atividade econômica no curto prazo, pois 
o consumo e o investimento tendem a aumentar. 

 

56. Sobre os conceitos relacionados à inflação, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) A inflação de oferta caracteriza-se pelo aumento nos 

custos dos produtores. A política mais eficaz para 
combatê-la é o aumento da taxa básica de juros. 

(B) A adoção de uma política fiscal contracionista contri-
bui para se combater uma inflação de demanda.  

(C) Segundo a Teoria Quantitativa da Moeda, a excessiva 
velocidade de circulação da moeda é a responsável 
por elevar a inflação no curto prazo. 

(D) Não se pode definir uma inflação de custos se 
verificada capacidade ociosa no sistema agregado 
de oferta da economia. 

(E) A inflação inercial é caracterizada pelo repasse de 
parte da inflação verificada no momento anterior 
aos níveis de preços correntes. A medida mais eficaz 
para neutralizá-la é o congelamento temporário de 
preços. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Tendo em vista as disposições da Lei Estadual nº 
7.356/1980 – Código de Organização Judiciária, relativas 
ao Conselho da Magistratura, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
(A) O mandato dos membros do Conselho é facultativo 

e sua duração é de três anos, sendo possível a 
reeleição.  

(B) O Presidente do Conselho, nas votações, terá voto 
de qualidade.  

(C) Os presidentes das comissões do Tribunal, quando 
presentes às reuniões do Conselho da Magistra-
tura, terão voz nos assuntos de competência das 
respectivas comissões.  

(D) O Presidente do Tribunal de Justiça presidirá o 
Conselho da Magistratura.  

(E) O Conselho poderá, em casos especiais, e por 
tempo determinado, prorrogável a critério do órgão, 
declarar qualquer Comarca ou Vara em regime de 
exceção, designando um ou mais Juízes para 
exercerem, cumulativamente com o titular, a juris-
dição da Comarca ou Vara.   

 

58. Considere as afirmações abaixo, tendo em vista as 
disposições da Lei Estadual nº 7.356/1980 – Código 
de Organização Judiciária, relativas à Corregedoria-Geral 
da Justiça. 

 
I - A Corregedoria-Geral da Justiça, órgão de fiscaliza-

ção, disciplina e orientação administrativa, com 
jurisdição em todo o Estado, será presidida por um 
Desembargador, com o título de Corregedor-Geral 
da Justiça, auxiliado por Juízes Corregedores. 

II - O Corregedor-Geral da Justiça será sempre subs-
tituído em suas férias, licenças e impedimentos 
pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. 

III - Os Juízes Corregedores serão obrigatoriamente 
Juízes de Direito de entrância final e designados 
pelo Presidente do Tribunal, ouvido o Conselho da 
Magistratura, por proposta do Corregedor-Geral.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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59. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
I - O Órgão Especial, funcionando no exercício dele-

gado das atribuições administrativas e jurisdicio-
nais da competência originária do Tribunal Pleno, 
é constituído por vinte e cinco Desembargadores, 
cinco dos quais oriundos da representação classista, 
prevista no art. 94 da Constituição Federal, pro-
vendo-se doze vagas pelo critério de antiguidade 
no Tribunal de Justiça e a outra metade por eleição 
pelo Tribunal Pleno.  

II - Para fins de ordenação dos trabalhos administrati-
vos e jurisdicionais do Órgão Especial, será obser-
vado o critério de merecimento.  

III - Uma das competências do Órgão Especial é eleger 
os membros do Conselho da Magistratura e respec-
tivos suplentes.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

60. No que se refere às disposições do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, NÃO são 
competências do Órgão Especial: 

  
(A) processar e julgar originariamente o Vice-Governador 

nas infrações penais comuns.  

(B) processar e julgar, nas infrações penais comuns e 
nos crimes de responsabilidade, os Juízes Estaduais, 
os membros do Ministério Público Estadual, o 
Procurador-Geral do Estado, os Secretários de 
Estado e os Vereadores.   

(C) processar e julgar os habeas corpus, quando o coator 
ou o paciente for membro do Poder Legislativo, 
servidor ou autoridade, cujos atos estejam direta-
mente submetidos à jurisdição do Tribunal de Justiça, 
quando se tratar de infração penal sujeita à mesma 
jurisdição em única instância ou quando houver 
perigo de se consumar a violência antes que outro 
Juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido. 

(D) processar e julgar os mandados de segurança 
contra condutas administrativas, os habeas data e 
os mandados de injunção contra atos ou omissões 
da Assembleia Legislativa e sua Mesa e de seu 
Presidente.  

(E) processar e julgar os conflitos de atribuições entre 
autoridades judiciárias e administrativas, quando 
neles forem interessados o Governador, Secretários 
de Estado, Procurador-Geral da Justiça e Procu-
rador-Geral do Estado. 

 
 

61. Segundo a Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasi-
leira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, considere as afirmações 
abaixo. 

 
I - O poder público deve assegurar o acesso da 

pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, garantindo, 
sempre que requeridos, adaptações e recursos de 
tecnologia assistiva.  

II - Devem ser assegurados à pessoa com deficiência 
submetida a medida restritiva de liberdade todos 
os direitos e garantias a que fazem jus os apenados 
sem deficiência, garantida a acessibilidade.  

III - Os direitos da pessoa com deficiência não serão 
garantidos por ocasião da aplicação de sanções 
penais.  

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.  

 

62. Considere as afirmações a seguir, tendo em vista as 
disposições do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, relativas às sessões. 

 
I - As convocações para as sessões do Órgão Especial 

deverão sempre especificar a matéria a ser apreciada. 
II - As decisões jurisdicionais e as administrativas 

deverão ser motivadas, sendo as disciplinares 
tomadas pela maioria simples de seus membros. 

III - Os habeas corpus serão os primeiros na ordem de 
preferência nos julgamentos no Órgão Especial.  

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 
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63. Considere as afirmações abaixo, relativas ao cargo 
público, tendo em vista a Lei Complementar nº 
10.098/1994 – Estatuto e Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
I - Cargo público é aquele em que a pessoa servidora 

pública está legalmente investida.  
II - O cargo público pode ser criado por decreto, 

mediante justificativa do Chefe do Poder Executivo. 

III - Dada a natureza do cargo, só pode provê-lo em 
comissão o brasileiro nato. 

IV - O cargo público, se de provimento efetivo, poderá 
ser criado de forma isolada quando o número não 
comportar a organização em carreira.  

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas III e IV.  
(E) I, II, III e IV.  

 

64. Segundo a Lei Complementar nº 10.098/1994 – Esta-
tuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Rio Grande do Sul, pelo exercício 
irregular de suas atribuições, o servidor público 

 
(A) não poderá ser responsabilizado, por regra de direito 

fundamental de primeira geração. 

(B) responderá civil, penal e administrativamente, e as 
respectivas sanções, independentes entre si, poderão 
acumular-se.  

(C) responderá apenas por atos dolosos que causem 
prejuízos a terceiros.  

(D) não responderá em ação regressiva perante a 
Fazenda Pública. 

(E) responderá penalmente apenas pelos crimes, 
independentemente de serem praticados no 
desempenho do cargo. 

 

65. Considere as afirmações abaixo, segundo a Constituição 
Federal.  

 
I - A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurí-

dico perfeito e a coisa julgada. 

II - O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 
Internacional a cuja criação tenha manifestado 
adesão. 

III - Salvo nos casos previstos em lei específica, não 
haverá distinção entre brasileiros natos e naturali-
zados. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II.  
(E) I, II e III.  

66. Segundo a Constituição Federal, considere os casos 
abaixo sobre direitos políticos.  

 
I - Cancelamento da naturalização por sentença 

transitada em julgado. 
II - Incapacidade civil absoluta. 

III - Condenação criminal transitada em julgado, 
enquanto durarem seus efeitos.  

 
Quais itens apresentam casos em que, segundo a 
Constituição Federal, a perda ou suspensão de direitos 
políticos pode ocorrer? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.  
(C) Apenas III.  
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  

 

67. Segundo a Constituição Federal, as normas definidoras 
dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

 
(A) após regulamentação legal. 
(B) imediata. 

(C) após ratificação por tratado internacional. 
(D) definida pela vacatio legis. 
(E) imediatamente após terem sido reconhecidas pelo 

Supremo Tribunal Federal. 
 

68. Considere as afirmações abaixo, relativas às atribuições 
de funções essenciais à justiça, segundo a Constituição 
do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
I - Incumbe ao Ministério Público prestar assistência 

jurídica e administrativa aos Municípios, mas a 
título complementar ou supletivo. 

II - Compete à Procuradoria-Geral do Estado promover 
a unificação da jurisprudência administrativa do 
Estado. 

III - Incumbe à Defensoria Pública a defesa, em todos 
os graus, dos necessitados e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis. 

 
Quais estão corretas?  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
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69. Considere as afirmações abaixo sobre o sistema opera-
cional Windows 10. 

 
I - A ferramenta “Limpeza de disco” remove todos os 

arquivos temporários e desnecessários e reorga-
niza a disposição física, no disco, dos arquivos 
restantes, para que estes se disponham da forma 
mais contígua possível. 

II - Os documentos XPS (arquivos .xps) podem ser 
criados a partir de qualquer programa Windows 
que permita a impressão. Para isso, deve-se 
acessar a lista de impressoras disponíveis, na 
caixa de diálogo de impressão, e selecionar a 
opção “Microsoft XPS Document Writer”. 

III - O “Agendador de tarefas” permite definir datas e 
horários específicos para a execução automática de 
ações (tarefas), como, por exemplo, a execução de 
scripts shell (programas .BAT). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 
 

70. Em relação à manipulação de pastas e arquivos no 
Windows 10, assinale a alternativa correta. 

 
(A) As pastas que contêm arquivos ocultos não podem 

ser excluídas, a menos que esses arquivos sejam 
removidos antes. 

(B) A ferramenta “Explorador de arquivos” permite 
acessar apenas arquivos e diretórios armazenados 
localmente na máquina, incluindo aqueles em 
pendrives inseridos no computador. 

(C) A opção “Pesquisar”, da ferramenta “Explorador de 
arquivos”, permite procurar arquivos conhecendo-se 
apenas a parte inicial do nome e do arquivo e 
fazendo uso do caractere asterisco (*) para subs-
tituir a sequência de caracteres faltantes. 

(D) Ao mover um arquivo para o interior de uma pasta 
compactada, em um mesmo volume NTFS, este 
arquivo será automaticamente compactado, inde-
pendentemente de ele estar ou não compactado na 
pasta de origem. 

(E) O recurso “Lixeira” mantém, até ser explicitamente 
esvaziada, todos os arquivos removidos, sem 
ocupar área de armazenamento de dados do disco, 
inclusive aqueles originalmente armazenados em 
pendrives. 

 
 
 
 
 
 
 

71. Os navegadores web permitem o uso de nomes simbó-
licos para identificar sites, como, por exemplo, 
www.tjrs.jus.br. Entretanto, na Internet, para efetiva-
mente acessar um site, é preciso empregar o endereço 
IP. A tradução do nome simbólico para o endereço IP 
correspondente, denominada de resolução de nomes, 
é feita via 

 
(A) gateway padrão. 

(B) protocolo ARP. 
(C) servidor DNS. 

(D) servidor NAT. 
(E) URL. 

 

72. Em relação ao correio eletrônico, é correto afirmar que: 
 

(A) a menção a “Destinatários não revelados”, no 
campo destinatário de uma mensagem recebida, 
indica que ela foi cifrada pelo seu remetente, 
sendo automaticamente decifrada pela ferra-
menta de e-mail do destinatário. 

(B) ao responder uma mensagem para uma lista de 
correio eletrônico com a opção “Responder”, todos 
os membros da lista receberão uma cópia dessa 
resposta. 

(C) ao usar a opção “Responder para todos”, a resposta 
é enviada para todos os destinatários da mensagem, 
incluindo aqueles eventualmente listados no 
campo “CCo” da mensagem original. 

(D) é possível enviar mensagens anônimas colocando 
no campo “De”, que identifica o remetente da 
mensagem, o endereço especial “Destinatários 
não revelados”. 

(E) o cabeçalho contém detalhes sobre a mensagem, 
incluindo, entre outras, as informações sobre 
os servidores que trataram a mensagem desde 
o remetente até o destinatário. 

 

Instrução: Para responder as questões 73 e 74, considere 
a planilha eletrônica (EXCEL ou CALC) abaixo 
contendo dados parciais sobre Varas do TJ-RS. 
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73. A coluna B contém a quantidade de Varas de cada muni-
cípio, e a coluna C, o percentual de cada Vara em relação 
ao total do grupo. A célula B13 contém a média de Varas 
do grupo. Para calcular o percentual de cada Vara na 
coluna C, digita-se uma fórmula em C4. Essa fórmula 
vai, então, ser copiada para os demais municípios 
(C5 a C11). Finalmente, a coluna C é formatada para 
“percentual” com duas casas decimais. 
Considerando as informações acima, quais as fórmulas 
a serem digitadas, respectivamente, em B13 e C4 
para obtenção dos cálculos desejados? 

 
(A) =SOMA(B4:B11)/8  e  =B$4/B12 

(B) =SOMA(B4;B11)/8  e  =B4/B12 

(C) =MEDIA(B4;B12)  e  =B4/B$12 
(D) =MEDIA(B4:B11)  e  =B4/B$12 

(E) =MEDIA(B$4:B$11)  e  =B$4/B$12 
 

74. Considere a fórmula abaixo. 
 

=PROCV("Canoas";A4:C11;2)  
 

Qual o resultado obtido pela função, quando a fórmula 
apresentada acima for digitada na célula C13 da planilha?  

 
(A) Canoas 

(B) 18,87% 
(C) 4 

(D) 7 

(E) 10 
 

75. Considere o texto, abaixo, digitado no processador de 
textos WORD, relativo à descrição de um bem que vai 
a leilão (dados fictícios). 

 
Um terreno, matriculado sob o nº 815.078.954, 
possui 1.245 m2 de área. Sobre dito terreno, foi 
construída uma casa possuindo área real privativa 
de 134,3 m2. Na garagem da casa, há depositados 
quatro cilindros de O2 (Oxigênio) e dois cilindros de 
CO2 (Dióxido de Carbono), que também fazem parte 
do lote. 

 
Quais recursos de formatação foram usados, respecti-
vamente, para indicar a potência (2) nos metros 
quadrados das áreas e o índice (2) nas fórmulas 
químicas dos cilindros? 

 
(A) Relevo e Baixo Relevo. 
(B) Relevo e Subscrito. 
(C) Sobrescrito e Subscrito. 
(D) Subscrito e Sobrescrito. 
(E) Sobrescrito e Baixo Relevo. 

 
 
 
 

76. Com relação aos recursos de visualização de cabeçalho 
e rodapé no processador de textos (WORD ou WRITER), 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Não é possível colocar, no rodapé, a numeração 

das páginas ímpares na extremidade esquerda, e 
das páginas pares na direita. 

(B) É possível colocar, no rodapé, o nome do arquivo 
e o seu caminho (diretório em que se encontra). 

(C) Se for usada, no cabeçalho, a disposição de numera-
ção das páginas ímpares à esquerda e das páginas 
pares à direita, no rodapé, a indicação da data 
também deve obedecer a essa disposição. 

(D) No cabeçalho, é possível colocar o número da 
página, mas não é possível colocar o número total 
de páginas. 

(E) No cabeçalho, é possível colocar a data ou o horário 
(extraídos do Windows), mas não os dois simulta-
neamente. 

 

77. Para o acesso a redes sem fio, a forma mais segura de 
realização das etapas de associação e autenticação é 
por meio da utilização do mecanismo (protocolo) de 
segurança  

 
(A) PIN. 
(B) WEP. 
(C) AES. 
(D) WPS. 
(E) WPA2. 

 

78. A opção de configuração na criação de uma apresentação 
de autoexecução do Microsoft PowerPoint 2016, na qual 
a apresentação é exibida em loop, usando intervalos de 
tempo entre os slides, até que a tecla Esc seja pressio-
nada, denomina-se 

 
(A) exibida por um orador (tela inteira). 
(B) apresentada por uma pessoa (janela). 

(C) apresentada com vários monitores (janela). 
(D) apresentada em um quiosque (tela inteira). 

(E) apresentada com animação (tela inteira). 
 

79. O método de controle de acesso a serviços e recursos 
de rede que exigem, além de uma senha, um código de 
verificação específico para cada acesso denomina-se 

 
(A) verificação em duas etapas. 
(B) desafio resposta. 
(C) identificação alternativa. 
(D) recuperação de senha. 
(E) autenticação assimétrica. 
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80. Uma das aplicações da certificação digital é a realização 
da verificação de integridade de documentos por meio 
da utilização de criptografia no resultado de uma 
função de resumo (hash) aplicada ao documento. 
Qual informação, contida em um certificado digital, 
é utilizada nesse tipo de verificação?  

 
(A) Chave de criptografia privada. 
(B) Chave de criptografia pública. 
(C) Chave de criptografia simétrica. 
(D) Nome do programa de verificação utilizado. 
(E) Assinatura digital do certificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


