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INSTRUÇÕES
Quando autorizado pelo fiscal
de sala, transcreva a frase
ao lado, com sua caligrafia
usual, no espaço apropriado
na Folha de Respostas.

Quando uma pessoa desperdiça água potável, todos perdem.

- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
- contém a proposta e o espaço para o rascunho da Prova Discursiva-Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Leia cuidadosamente cada uma das questões e escolha a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
-

Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
Ler o que se pede na Prova Discursiva-Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira, marca-texto, borracha ou líquido corretor de texto durante a realização da prova.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma o rascunho da Prova Discursiva-Redação será corrigido.
- Você deverá transcrever sua Prova Discursiva-Redação, a tinta, na folha apropriada.
- A duração da prova é de 4 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e fazer a Prova
Discursiva-Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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1.
CONHECIMENTOS GERAIS

De acordo com o texto,
(A)

a grande importância de Auguste Saint-Hilaire para
os brasileiros vincula-se ao fato de ter sido um
estrangeiro que se esforçou enormemente para conhecer o Brasil e poder assim avaliá-lo com justeza.

(B)

Auguste Saint-Hilaire deve ser lembrado por suas
qualidades pessoais, como a simpatia e a bondade,
já que do ponto de vista científico a sua obra é bem
menos consistente do que a do irmão Geoffroy.

(C)

a pouca valorização da obra de Auguste SaintHilaire advém do fato de que seus livros, a despeito
do caráter científico, são lidos com alguma frequência como pitorescos romances de aventura.

(D)

Auguste Saint-Hilaire sempre demonstrou grande
simpatia pelo Brasil, mas não deixou de criticar asperamente as condições de nossas estradas e o que
havia de inóspito em muitas regiões que teve de
atravessar.

(E)

há uma grande injustiça no fato de nem todas as
enciclopédias mencionarem o nome de Auguste
Saint-Hilaire, quando nunca deixam de mencionar o
nome de seu irmão Geoffroy, que é muito menos
importante do que ele.

Gramática e Interpretação de Texto da
Língua Portuguesa

Atenção:

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 7.

A fama de Auguste Saint-Hilaire não teve a projeção da
de seu irmão Geoffroy, o continuador de Lamarck; o seu nome
não figura, como o do outro, em todas as enciclopédias. Para
nós, entretanto, a memória que importa, a que nos deve ser
sobremodo cara é a do irmão menos ilustre. Nenhum estrangeiro deixou entre nós lembrança mais simpática.
Roquete Pinto narra o encantado interesse com que na
fazenda dos seus avós devorava, adolescente, as páginas das
Viagens. “Os livros de Auguste Saint-Hilaire”, diz ele, “leem-se
aos quinze anos como se fossem romances de aventuras, tão
pitorescos são os aspectos e a linguagem que neles se

_________________________________________________________

2.

encontram.” E assinala o grande carinho, a bondade, a tão justa

No penúltimo parágrafo do texto, a obra de Auguste SaintHilaire é apresentada como

medida no louvor e na crítica das nossas coisas.

(A)

acessível a todos, mas capaz de ser realmente
compreendida apenas por especialistas.

(B)

hermética e pouco acessível, a despeito da aparente
simplicidade.

(C)

clara e despretensiosa, mas na verdade profunda e
judiciosa.

(D)

clara e simples, com predomínio da sensatez sobre
a profundidade.

(E)

pouco enfática e não muito rigorosa, ainda que
relativamente profunda.

Essa obra formidável do sábio francês representa seis
anos de viagens pelo nosso interior através de regiões muitas
vezes inóspitas. Pelo desconforto dos nossos dias, apesar das
estradas de ferro e do automóvel, podemos avaliar as
dificuldades e fadigas de uma jornada a Goiás em 1816. Em
dezembro de 1816 Saint-Hilaire partiu para Minas, que
atravessou de sul a norte, furando depois até Boa Vista, então
capital de Goiás.
Três vezes voltou Saint-Hilaire ao interior do Brasil: em
1818 ao Espírito Santo, onde percorreu as regiões mal-

_________________________________________________________

3.

... o encantado interesse com que na fazenda dos seus
avós devorava, adolescente, as páginas das Viagens.

afamadas do rio Doce; em 1819 através de São Paulo, Paraná
O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o
verbo grifado acima está em:

e Santa Catarina, até a Cisplatina; finalmente em 1822 a São
Paulo por uma larga digressão ao sul de Minas. Ao todo 2.500

(A)

Escrevia sem sombra de ênfase nem pedantismo.

Por tudo isso, por tantos trabalhos, por tanta abnegação,

(B)

... como se fossem romances de aventuras...

tão lúcido afeto e simpatia, e para diferenciá-lo do irmão, mais

(C)

... o seu nome não figura, como o do outro, em todas
as enciclopédias...

(D)

E assinala o grande carinho, a bondade...

(E)

Essa obra formidável do sábio francês representa
seis anos de viagens...

léguas!

mundialmente glorioso, podemos chamar Auguste Saint-Hilaire
o “nosso” Saint-Hilaire.
Escrevia sem sombra de ênfase nem pedantismo. A
propósito de suas Lições de morfologia vegetal, escreveu
Payer, citado pelo sr. Tobias Monteiro: “Um dos característicos
da obra de Saint-Hilaire é ser exposta com tanta clareza e
simplicidade que a profundeza do julgamento parece apenas
bom senso”.
Precisamos ler muitos homens como Auguste SaintHilaire.
(Adaptado de: BANDEIRA, Manuel. O “nosso” Saint-Hilaire. Crônicas da província do Brasil. 2.ed. São Paulo: Cosac Naify,
2006, p.199-202)

2

_________________________________________________________

4.

... onde percorreu as regiões mal-afamadas do rio Doce...
A forma verbal resultante da transposição da frase acima
para a voz PASSIVA é:
(A)

foi percorrido.

(B)

percorreu-se.

(C)

foram percorridas.

(D)

eram percorridas.

(E)

percorreram.
TREAP-Conhecimentos Gerais1
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5.

Três vezes voltou Saint-Hilaire ao interior do Brasil...

Atenção:

O elemento em destaque na frase acima exerce a mesma
função sintática que o segmento grifado em:
(A)

“Os livros de Auguste Saint-Hilaire (...) leem-se aos
quinze anos como...”

(B)

Nenhum estrangeiro deixou entre nós lembrança
mais simpática.

(C)

Pelo desconforto dos nossos dias, apesar das
estradas de ferro e do automóvel, podemos avaliar
as dificuldades e fadigas...

(D)

A fama de Auguste Saint-Hilaire não teve a projeção da de seu irmão Geoffroy, o continuador de
Lamarck...

(E)

“...exposta com tanta clareza e simplicidade que a
profundeza do julgamento parece apenas bom
senso”.

_________________________________________________________

6.

Embora o meu vocabulário seja voluntariamente pobre –
uma espécie de Brasileiro Básico – a única leitura que jamais
me cansa é a dos dicionários. Variados, sugestivos, atraentes,
não são como os outros livros, que contam sempre a mesma
estopada* do começo ao fim. Meu trato com eles é puramente
desinteressado, um modo disperso de estar atento... E esse
meu vício é, antes de tudo, inócuo para o leitor.
Na minha adolescência, todo e qualquer escritor se
presumia de estilista, e isso, na época, significava riqueza vocabular... Imagine-se o mal que deve ter causado a autores
novos e inocentes o grande estilista Coelho Neto: grande infanticida, isto é o que ele foi.
Orgulhávamo-nos, como das nossas riquezas naturais,
da opulência verbal de Rui Barbosa. O seu fraco, ou o seu forte,
eram os sinônimos. (...)
*aquilo que é maçante, enfadonho, aborrecedor.

Essa obra formidável do sábio francês representa seis
anos de viagens pelo nosso interior...

(Adaptado de: QUINTANA, Mário. Dicionários. Caderno H. 7. ed.
São Paulo: Globo, 1998, p.176)

O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de
complemento que o verbo grifado acima está em:
(A)

... o seu nome não figura, como o do outro, em todas
as enciclopédias.

(B)

Roquete Pinto narra o encantado interesse com que
na fazenda...

(C)

... tão pitorescos são os aspectos e a linguagem que
neles...

(D)

Escrevia sem sombra de ênfase nem pedantismo.

(E)

Em dezembro de 1816 Saint-Hilaire partiu para
Minas...

8.

Do texto, pode-se depreender a contraposição feita entre
(A)

o período da adolescência, em que não se sabe
ainda dar o devido valor às palavras, e a maturidade,
em que se adquire a capacidade de reconhecer um
grande escritor justamente por conta das palavras
que ele emprega.

(B)

a leitura desinteressada dos dicionários, que não
tem reflexo imediato na produção escrita, e a procura de palavras difíceis e raras para conferir ao
texto um estilo pomposo e supostamente mais nobre.

(C)

um vício inocente, como a leitura de dicionários para
passar o tempo, e vícios que podem ser transmitidos
dos adultos para as crianças, levando-as ao uso de
substâncias que causam dependência e podem
mesmo levá-las à morte.

(D)

a leitura de livros que contam sempre a mesma
história maçante e a leitura de livros que, devido ao
vocabulário variado e sugestivo, podem ser ao
mesmo tempo interessantes e tão importantes para
o aprendizado como a leitura dos dicionários.

(E)

a influência prejudicial de Coelho Neto sobre os
novos escritores, ainda que fosse considerado um
grande estilista, e o grande exemplo de Rui Barbosa,
cuja expressão era tão rica como a nossa natureza.

_________________________________________________________

7.

Ao se reescrever livremente um segmento do texto, a
frase cuja REDAÇÃO se manteve inteiramente clara e
correta é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Se Auguste Saint-Hilaire não foi tão famoso como
seu irmão Geoffroy, o continuador de Lamarck, se
não encontramos o seu nome, como o dele, em
todas as enciclopédias, a recordação importante
para nós, a que precisa de ser particularmente
estimada, a recordação do irmão menos célebre.
Tendo em vista o desconforto de que ainda experimentamos em nossos dias, conquanto hoje temos
as estradas de ferro e o automóvel, podemos avaliar
o quão difícil e cansativo devia ser viajar à Goiás em
1816.
Uma característica fundamental da obra de SaintHilaire tem haver com a exposição particularmente
clara e simples, cuja profundidade do julgamento se
assemelha à simples bom senso.
Não apenas devido a seus muitos trabalhos e
devotamento, lúcida afeição e simpatia, mas
também com o objetivo de distingui-lo do irmão,
muito mais ilustre em todo o mundo, podemos nos
referir a Auguste Saint-Hilaire como o “nosso” SaintHilaire.
Seis anos de viagens pelo interior do país por meio
de regiões frequentemente inóspitas, cujas estão
representadas nessa obra iminente do sábio francês.

TREAP-Conhecimentos Gerais1

Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 a 10.

_________________________________________________________

9.

Atente para as seguintes afirmações sobre o emprego dos
sinais de pontuação:

I. Em não são como os outros livros, que contam
sempre a mesma estopada do começo ao fim, a
retirada da vírgula implicaria prejuízo ao sentido
original.

II. A substituição por parênteses dos travessões que
isolam o segmento uma espécie de Brasileiro
Básico implicaria prejuízo para a correção da frase.

III. Em e isso, na época, significava riqueza vocabular..., a retirada da primeira vírgula acarretaria prejuízo para a correção da frase.
Está correto APENAS o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II e III.
I.
I e III.
II.
I e II.
3
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10.

As normas de concordância estão plenamente observadas na seguinte frase:
(A)

Ao estilo verborrágico do típico escritor do começo do século foi contraposto pelos modernistas novas maneiras de se
fazer literatura, num estilo mais próximo da oralidade e do coloquial.

(B)

O aumento da frequência das consultas aos dicionários eletrônicos, instalados em boa parte dos computadores, parecem
evidenciar que não demorará muito para os dicionários em papel se tornarem obsoletos.

(C)

A prosa de Mário Quintana, assim como muitos dos textos de sua obra poética, são caracterizadas pela ironia e pela
aparente simplicidade da linguagem e do pensamento.

(D)

Escritores rebuscados, como Coelho Neto, contemporâneo de Rui Barbosa, teve inegável responsabilidade no grande
prestígio que o discurso grandiloquente e pomposo adquiriu no Brasil no final do século XIX e início do XX.

(E)

Muitos escritores já confessaram ver no dicionário não um manual de consulta esporádica, mas um livro como quaisquer
outros e que pode ser lido do começo ao fim.
Noções de Informática

11.

Para comprar um computador que atenda suas necessidades, um Analista fez uma pesquisa na Internet para conhecer as
configurações dos componentes internos. Nessa pesquisa, concluiu corretamente que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12.

No LibreOffice Calc 4.1 e no Microsoft Excel 2013 em português, para contar o número de valores contidos nas células do intervalo
de A2 a A8 que sejam maiores do que 10, posiciona-se o cursor em uma célula fora deste intervalo e utiliza-se a fórmula
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

13.

14.

15.

“HyperX FURY 4 GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM Red Series HX316C10FR/4” refere-se à memória RAM.
“GIGABYTE Micro ATX p/ Intel LGA 1155 GA-H61M-S1” refere-se à placa de vídeo.
“Seagate SATA 3 500 GB 7200RPM 6.0 Gb/s ST500DM002” refere-se ao processador.
“AMD A4 7300 Dual Core 3.8 GHz (4.0 GHz Max Turbo) 1MB FM2 AD7300OKHLBOX” refere-se ao disco rígido.
“VGA Point of View GeForce GTX650 1 GB GDDR5 128-Bits - VGA-650-C1-1024” refere-se à placa mãe.

=CONT.SE(A2:A8;">"&10)
=SOMA.SE(A2:A8;">"&10)
=CONTAR(A2:A8;>10)
=CONTAR_VALORES(A2:A8;">10")
=CONTAR.VALORES(A2:A8;>10)

Um Analista sempre busca manter seu PC protegido das pragas virtuais, mas mesmo com os cuidados, teve sua máquina com o
sistema operacional Windows 7, em português, infectada. O Analista deve
(A)

fazer uma varredura no computador usando o antivírus que já está instalado para tentar remover o malware. É a opção
mais segura, pois o antivírus não fica comprometido e não pode ser modificado de forma maliciosa.

(B)

instalar outros antivírus e fazer a varredura na máquina com todos eles. Quanto mais ferramentas antimalware houver na
máquina, maior proteção será obtida.

(C)

abrir o Gerenciador de Tarefas do Windows, abrir a aba Processos e desabilitar todos os processos sendo executados.
Certamente um deles é o malware que está causando o problema e isso resolverá tudo.

(D)

entrar em modo de segurança com rede, abrir o navegador adequado e executar uma ferramenta de varredura on-line
atualizada, habilitando níveis de segurança, como a varredura de arquivos comprimidos e cache do navegador.

(E)

utilizar o prompt de comando e desabilitar todos os utilitários do msconfig e do regedit. Certamente um deles é o malware
que está causando o problema e isso limpará a máquina dos aplicativos que se iniciam com o Windows.

Serviços de cloud storage armazenam dados físicos on-line em pools virtualizados e especializados. É uma desvantagem deste
tipo de armazenamento:
(A)

As organizações geralmente pagam apenas para o armazenamento que realmente utilizarem.

(B)

Dispensa instalação de dispositivos de armazenamento físico no ambiente de TI da organização.

(C)

O desempenho pode ser menor do que o armazenamento local. Isso pode implicar que a organização tenha que realizar
altos investimentos em banda larga e infraestrutura de rede.

(D)

Os custos de localização offshore costumam ser mais baixos e ainda permite à organização se concentrar mais em seu
core business.

(E)

Tarefas como backup, replicação de dados e compra de dispositivos de armazenamento adicionais são transferidas para o
prestador de serviços.

Um usuário da internet está utilizando o navegador Google Chrome e digitou e realizou a busca para o seguinte endereço na
Barra de endereços do navegador:
ftp://200.160.2.8/
Sobre essa ação, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

resultará em erro, pois os navegadores internet permitem apenas os termos http e https.
efetivará a conexão com o servidor FTP, caso esteja ativo.
resultará em site não identificado, uma vez que não é possível inserir endereço numérico.
há a necessidade de inserir www antes do endereço para realizar o acesso ao site.
o serviço FTP não pode ser utilizado por meio do navegador internet.
TREAP-Conhecimentos Gerais1
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20.

Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais
16.

Considere os seguintes itens:

I. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regula-

Servidores Federais praticaram os seguintes atos:

mento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência.

I. Inassiduidade habitual.

II. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato

II. Procederam de forma desidiosa.

de ofício.

III. Receberam propina em razão de suas atribuições.

III. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência
em razão das atribuições e que deva permanecer
em segredo.

Essas ações são cominadas, respectivamente, com a
pena de
(A)
(B)

advertência, suspensão e demissão.
advertência, advertência e suspensão.

(C)
(D)
(E)

demissão, demissão e suspensão.
demissão, demissão e demissão.
suspensão, advertência e demissão.

IV. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

V. Negar publicidade aos atos oficiais.
o

Nos termos da Lei n 8.429/92, a pena de ressarcimento
integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância,
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos
de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas
vezes o valor do dano e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de cinco anos é aplicável ao ato constante em

_________________________________________________________

17.

Sobre o processo administrativo disciplinar previsto na Lei
o
n 8.112/90, é correto afirmar que
(A)

as denúncias sobre irregularidades serão objeto de
apuração, podendo ser formuladas verbalmente ou
por escrito.

(B)

quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será
arquivada.

(C)

(D)

(E)

o prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado no máximo
por duas vezes, desde que por igual período.
o afastamento preventivo do servidor é medida
obrigatória para que este não venha a influir na
apuração da irregularidade.

21.

II. Progressão funcional.
III. Promoção.
o

Nos termos da Lei n 11.416/06, o desenvolvimento dos
servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras
dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á
mediante o constante em

(C)
(D)
(E)

III, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

(C)

II.

(D)

IV.

(E)

I.

Sobre o processo administrativo no âmbito da Administrao
ção Pública Federal, disciplinado pela Lei n 9.784/99, é
correto afirmar que:

Nos termos do seu Regimento Interno, os juízes que
integram o TRE/AP servirão pelo período equivalente a
um biênio, que é contado a partir da data da posse. É
hipótese de interrupção da contagem desse biênio se o
juiz
(A)

tirar licença.

(B)

gozar férias de trinta dias.

(C)

tirar licença especial na função na Justiça Comum.

(D)

faltar justificadamente.

(E)

for cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o
o
2 grau, de candidato a cargo eletivo registrado na
circunscrição.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

19.

III.

Regimento Interno do TRE do Amapá

I. Acesso.

(B)

(B)

as duas fases previstas legalmente para o processo
disciplinar são sua instauração e conclusão.

Considere os seguintes itens:

(A)

V.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

18.

(A)

22.

Considere os seguintes itens:

I. Data da posse.
II. Idade.
III. Anterior exercício como efetivo substituto.
IV. Data da indicação ou nomeação.

(A)

os atos administrativos a ele relacionados, sem
exceção, devem ser divulgados oficialmente.

(B)

é impulsionado de ofício, sem prejuízo da atuação
dos interessados.

(A)

I, II, III e IV.

(C)

é incabível a cobrança de despesas processuais.

(B)

I, IV, III e II.

(D)

a constituição de advogado pelo administrado é
obrigatória.

(C)

IV, I, II e III.

(E)

é vedada a formulação de alegações após a instauração do processo.

(D)

III, I, II e IV.

(E)

IV, I, III e II.

TREAP-Conhecimentos Gerais1

A antiguidade no Tribunal é decidida com base na seguinte ordem:
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23.

Considere os seguintes itens:

27.

I. Cumprir e fazer cumprir as determinações do Tribunal.

II. Orientar os Juízes Eleitorais, relativamente à regu-

As características do planejamento tático são: indica a
participação de cada unidade no planejamento global, seu
horizonte temporal é de médio prazo, e é definido por
(A)

cada funcionário da empresa como contribuição ao
planejamento operacional.

(B)

equipes multidisciplinares que se apoiam em pesquisas de mercado.

(C)

meio de indicadores de mercado, envolvendo clientes e concorrência.

(D)

cada unidade organizacional como contribuição ao
planejamento estratégico.

(E)

todos os funcionários da empresa, indicando como
cada tarefa deve ser feita.

laridade dos serviços nos respectivos juízos e Cartórios.

III. Conhecer, processar e relatar os pedidos de
criação de Zona Eleitoral.
Os itens relacionados são atribuições que incumbem,
respectivamente, ao
(A)

Presidente,
Eleitoral.

Presidente

e

Corregedor

Regional

(B)

Corregedor Regional Eleitoral, Presidente e VicePresidente.

(C)

Vice-Presidente, Corregedor Regional Eleitoral e
Presidente.

(D)

Corregedor Regional Eleitoral, Corregedor Regional
Eleitoral e Corregedor Regional Eleitoral.

(E)

Presidente, Vice-Presidente e Presidente.

_________________________________________________________

28.

_________________________________________________________

24.

Sobre a advocacia, no que diz respeito ao Regimento
Interno do TRE/AP, é correto afirmar que
(A)

ao advogado é permitida a retirada de processo da
Secretaria em qualquer hipótese.

(B)

o estagiário de direito devidamente inscrito nos
quadros da OAB pode ter vista de processo na
Secretaria do Tribunal, mas não retirá-los.

(C)

o encaminhamento de memoriais pelo advogado aos
membros do Tribunal é facultativo.

(D)

o exame de processos pelo advogado na Secretaria
do Tribunal depende de procuração.

(E)

é incabível a constituição de advogado após a
remessa do processo ao Tribunal.

As dimensões do modelo tridimensional do comprometimento organizacional foram definidas como componentes,
sendo eles
(A)

afetivo, de continuação e normativo.

(B)

crença, esforço e vínculo.

(C)

orgulho, pertencimento e estabilidade.

(D)

oportunidades, remuneração e objetivos.

(E)

missão, valores e sinergia.

_________________________________________________________

29.

O pipeline da liderança (Ram Charan, 2009) assume a
forma de seis passagens na carreira profissional ou no
pipeline. Cada passagem requer que as pessoas adquiram uma nova forma de gerenciar e liderar nas seguintes
áreas

_________________________________________________________

25.

Nos termos do Regimento Interno do TRE/AP, todos os
feitos em andamento no Tribunal tramitarão pela Secretaria Judiciária, a quem compete o registro de todos os
atos praticados, à exceção dos feitos da
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidência.
Vice-Presidência.
Corregedoria.
Ouvidoria Judicial Eleitoral.
Procuradoria Regional.

_________________________________________________________

Noções Gerais de Administração e
Comportamento Organizacional
26.
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Na moderna Gestão de Pessoas, a estratégia de recursos
humanos constitui o plano global ou a abordagem geral
que a organização adota, para

(A)

comunicação, aplicação da experiência e expectativas pessoais.

(B)

habilidades, aplicação do tempo e valores profissionais.

(C)

influência, aplicação do conhecimento e motivações.

(D)

conhecimento, aplicação de técnicas e desejos de
carreira.

(E)

atitudes, aplicação de metodologias e interesses
profissionais.

_________________________________________________________

30.

As cinco necessidades básicas de Maslow foram substituídas por Alderfer em sua teoria da motivação, por três
necessidades a saber: necessidades de existência, relacionamento e

(A)

motivar as equipes a realizar suas tarefas sem supervisão direta e presente.

(A)

credibilidade.

(B)

garantir a adoção de boas práticas de mercado com
foco na sustentabilidade.

(B)

confiança.

(C)

assegurar que as pessoas atinjam seus objetivos
pessoais e individuais.

(C)

consciência do eu.

(D)

garantir a criação de políticas que possibilitem elevar
a produtividade dos funcionários.

(D)

consciência do outro.

(E)

assegurar que as pessoas possam cumprir adequadamente a missão organizacional.

(E)

crescimento.
TREAP-Conhecimentos Gerais1
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33.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Administração Pública
31.

Considere a seguinte afirmação acerca da motivação no
trabalho: “O homem médio não gosta do trabalho e o
evita”. Tal preceito

Imagine que uma determinada entidade integrante da
Administração Pública pretenda implementar uma metodologia de Planejamento Estratégico visando à melhoria
dos serviços disponibilizados ao cidadão e o alinhamento
com as políticas públicas determinadas para sua execução, bem como a avaliação de desempenho dos seus colaboradores. Entre as ferramentas disponíveis e consagradas para o atingimento dos objetivos almejados, poderá
utilizar

(A)

não encontra suporte em nenhuma das teorias motivacionais, pois a premissa de todas é de que o dispêndio de esforço no trabalho é algo natural.

(A)

o Balanced Score Card − BSC, que contempla um
conjunto equilibrado de indicadores financeiros e
não financeiros.

(B)

é a base das chamadas teorias de processo, que
buscam explicar como os processos cognitivos se
sobrepõem ao comportamento instintivo do ser humano.

(B)

a Gestão por Competências, que alinha visão, missão
e estratégias de atuação da organização.

(C)

é uma das pressuposições da Teoria X de MacGregor,
que, ao contrário da Teoria Y, traduz a concepção
negativa da natureza humana.

(C)

o BMP − Business Process Management, que indica
os resultados que poderão ser alcançados em diferentes cenários projetados.

(D)

está presente na Teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas, de Maslow, que preconiza que o
único fator motivacional autêntico é a satisfação das
necessidades básicas (fisiológicas e de segurança).

(D)

o Ciclo PDCA, que possui foco no enxugamento
organizacional (downsizing) como forma de propiciar
o aumento da eficiência na prestação dos serviços e
a valorização dos melhores colaboradores.

(E)

foi consolidada com o advento da Teoria ERC, de
Clayton Alderfer, de acordo com a qual a motivação
é movida majoritariamente pelo medo e, apenas em
pequena escala, pela busca de realização.

(E)

o CPM − Critical Path Method, denominado método
do caminho crítico, que identifica os principais desafios e oportunidades da organização.

__________________________________________________________________________________________________________________

32.

Os conceitos e abordagens sobre liderança vêm se desenvolvendo ao longo do tempo, sofrendo alterações na forma
de conceber a figura do líder. As principais fontes doutrinárias dividem os conceitos sobre liderança em três abordagens: traços de personalidade, estilos de liderança e situacional. Nesse sentido,

I. A primeira abordagem sobre liderança descreve o
líder como aquele que possui características que os
diferencia dos não lideres, entre as quais traços físicos.

II. Entre as teorias de estilo de liderança, também chamadas teorias comportamentais, pode-se citar a
preconizada por Likert, que identifica apenas dois
estilos: autocrático e democrático.

Administração Financeira e Orçamentária
34.

No dia 01/10/2015, o gestor de uma entidade pública governamental constatou que o crédito orçamentário disponível para Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Jurídica
não seria suficiente para cobrir as tarifas de energia elétrica até o fim do exercício financeiro e, consequentemente, manter em funcionamento os serviços públicos já existentes à época. Para garantir a execução da despesa relativa ao fornecimento de energia elétrica para manutenção
dos serviços públicos, o gestor deve
(A)

remanejar despesas de outros elementos de despesas para Outros Serviços de Terceiros − Pessoa Jurídica.

(B)

abrir crédito adicional especial, de acordo com os limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual, o
qual poderá ser reaberto em 2016.

(C)

abrir crédito adicional suplementar, após prévia autorização legislativa, não tendo a necessidade de existir recursos para a sua cobertura.

(D)

abrir crédito adicional suplementar, por meio de decreto e após prévia autorização legislativa, o qual
não poderá ser reaberto em 2016.

(E)

abrir crédito adicional especial por meio de decreto
e, em seguida, dar imediato conhecimento ao Poder
Legislativo, não tendo a necessidade de existir recursos para a sua cobertura.

III. A Teoria do Recurso Cognitivo, desenvolvida por
Fiedler e Joe Garcia, pode ser citada como exemplo de Teoria Situacional e enfatiza a importância
da inteligência e da experiência do líder na situação
de pressão.
Está correto o que se afirma APENAS em
(A)

I e III.

(B)

I.

(C)

II.

(D)

I e II.

(E)

II e III.

TREAP-An.Jud.-Administrativa-B02
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35.

o

Com base na Lei n 101/2000, a Lei Orçamentária Anual
(A)

poderá conter dispositivo para autorização de abertura de créditos adicionais especiais.

(B)

disporá sobre o equilíbrio entre receitas e despesas.

(C)

disporá sobre condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

(D)

(E)

39.

Considere a seguinte situação hipotética: o Estado do
Amapá, após concluído procedimento licitatório e adjudicado o objeto da licitação ao vencedor do certame, adiou
a contratação. No caso narrado,
(A)

há afronta ao princípio da impessoalidade, independentemente de ter havido ou não justa causa para o
adiamento.

conterá todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão.

(B)

compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente.

há nítida afronta ao princípio da adjudicação compulsória, independentemente de ter havido ou não justa
causa para o adiamento.

(C)

há nítida afronta ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, independentemente de ter
havido ou não justa causa para o adiamento.

(D)

não há afronta a quaisquer dos princípios que regem
as licitações, independentemente de ter havido ou
não justa causa para o adiamento.

(E)

não há afronta ao princípio da adjudicação compulsória, se houver justa causa para o adiamento.

_________________________________________________________

36.

Considere os dados extraídos do Balanço Orçamentário
de uma entidade pública referente ao exercício financeiro
de 2014:
−

Despesas Empenhadas: R$ 795.000,00

−

Despesas Liquidadas: R$ 782.000,00

−

Despesas Pagas: R$ 773.000,00

_________________________________________________________

Um fornecedor de caixas de papelão entregou à entidade
pública, em janeiro de 2015, dentro do prazo acordado com o gestor público, mercadorias no valor de
R$ 1.400,00, cujo empenho foi anulado no encerramento
do exercício de 2014.

Noções de Direito Constitucional
40.

Com base nessas informações, em 2014, o valor inscrito
em restos a pagar processados foi, em reais,
(A)

9.000,00.

(B)

10.400,00.

(C)

13.000,00.

(D)

14.400,00.

(E)

22.000,00.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

Noções de Direito Administrativo
37.

A Prefeitura de Macapá pretende vender alguns de seus
bens móveis, tais como mesas e cadeiras, por serem inservíveis à Administração. Nesse caso, a licitação é
(A)

cabível, na modalidade leilão.

(B)

dispensável.

(C)

inexigível.

(D)

cabível, na modalidade pregão.

(E)

cabível, na modalidade convite.

Um casal de italianos, Pietro e Antonella, veio ao Brasil à
serviço de seu país e, após dois anos em território brasileiro, Antonella deu à luz a Filomena. Um casal de
brasileiros, Joaquim e Carolina, foi a Alemanha à serviço
do Brasil e, após três anos em território alemão, Carolina
deu à luz a Clara. Um casal de espanhóis, Juan e Maria,
veio ao Brasil a turismo e, após um mês em território brasileiro, prematuramente Maria deu à luz a Luiz. Considerando essas três situações, são brasileiros natos:

_________________________________________________________

41.

Paulo, brasileiro naturalizado, 33 anos, Prefeito de uma cidade do Estado do Amapá, deseja se candidatar ao cargo
de Governador desse Estado. Preenchidas as demais
condições de elegibilidade, Paulo
(A)

pode ser eleito Governador, pois a idade mínima
para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido que seja brasileiro nato, não havendo a necessidade da renúncia do cargo de Prefeito, já que a
circunscrição do governo do estado engloba a circunscrição do município.

A União Federal promoveu licitação na modalidade pregão, havendo a participação de bolsas de mercadorias no
apoio técnico e operacional da licitação. Referidas bolsas
devem estar organizadas sob a forma de sociedades

(B)

pode ser eleito Governador, pois a idade mínima
para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido que seja brasileiro nato, desde que renuncie ao
cargo de Prefeito até um ano antes do pleito.

(A)

civis sem fins lucrativos, vedada a participação de
corretoras em tais pregões.

(C)

(B)

civis sem fins lucrativos e com a participação plural
de corretoras que operem sistemas unificados de
pregões.

não pode ser eleito Governador, pois a idade mínima
para esse cargo é de 35 anos, além de ser exigido
que seja brasileiro nato.

(D)

pode ser eleito Governador, pois a idade mínima
para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido que seja brasileiro nato, desde que renuncie ao
cargo de Prefeito até seis meses antes do pleito.

(E)

não pode ser eleito Governador, pois apesar de
atender à condição exigida a esse cargo referente à
idade mínima de 30 anos, não cumpre o requisito da
obrigatoriedade de ser brasileiro nato.

_________________________________________________________

38.
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Clara e Luiz.
Filomena, Clara e Luiz.
Filomena e Luiz.
Luiz, apenas.
Clara, apenas.

(C)

empresárias e com a participação plural de corretoras que operem sistemas unificados de pregões.

(D)

empresárias e com a participação única de corretora
que opere sistema unificado de pregões.

(E)

empresárias, sendo vedada a participação de corretoras em tais pregões.
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42.

Francisco reside em um imóvel de sua propriedade. Em
caso de iminente perigo público, a autoridade competente
poderá
(A) usar da propriedade particular de Francisco, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

46.

A propaganda partidária no rádio e na televisão
(A)

poderá ser utilizada para a defesa de interesses
pessoais de candidatos às eleições.

(B)

poderá ser paga e metade dos recursos assim obtidos reverterão para o Fundo Partidário.

(B)

usar da propriedade particular de Francisco, assegurada a ele indenização ulterior, se houver dano.

(C)

usar da propriedade particular de Francisco, assegurada a ele indenização ulterior, independentemente
de dano.

(C)

não poderá ser realizada no segundo semestre do
ano da eleição.

realizar o procedimento de desapropriação, assegurada a Francisco indenização ulterior, se houver dano.

(D)

realizar o procedimento de desapropriação e, após a
sua conclusão, usar da propriedade particular de
Francisco, sem direito à indenização, já que há necessidade pública e que a propriedade não atende a
sua função social.

poderá ser feita em qualquer horário, de acordo com
o combinado entre o partido e a emissora de rádio
ou de televisão.

(E)

poderá contar com a participação de pessoa filiada a
qualquer outro partido político, ainda que não seja o
responsável pelo programa.

(D)

(E)

__________________________________________________________________________________________________________________

Noções de Direito Eleitoral
43.

47.

Quando o Tribunal Regional determinar a realização de
novas eleições, o prazo para interposição de recurso ordinário contra a decisão que versar sobre a expedição de diploma nas eleições estaduais, feita a apuração das
eleições renovadas, contar-se-á
(A) da publicação do despacho que designar data para a
sessão da diplomação.
(B)

da sessão da diplomação.

(C)

do despacho que designar data para a sessão da diplomação.

(D)

da intimação das partes do despacho que designar
data para a sessão da diplomação.

(E)

da sessão em que for proclamado o resultado das
eleições suplementares.

I. O partido Alpha colocou uma faixa com o nome de
José, candidato à Prefeito Municipal, na porta de
uma igreja, no horário do culto.

II. O partido Beta realizou o comício de encerramento
da campanha de seus candidatos, com aparelhagem de sonorização fixa utilizada até as 4:00 horas
da madrugada.

III. O partido Delta, no dia da eleição, promoveu
carreata de apoio aos seus candidatos às eleições
majoritárias.

IV. O partido Gama utilizou, no mês de setembro do

_________________________________________________________

44.

Considere:

ano da eleição, trio elétrico para a sonorização de
um de seus comícios.

José, Governador do Estado, valendo-se de seu cargo e
da sua autoridade, intervém no funcionamento da Mesa
Receptora, a pretexto de alterar o processo de votação
para torná-lo mais ágil. A conduta de José é
(A) legítima, porque objetivava agilizar o processo eleitoral.

o

De acordo com a Lei n 9.094/97, é vedada a propaganda
indicada APENAS em
(A)

I e II.

(B)

I, II e III.

(C)

I e III.

crime eleitoral punido com detenção e multa.

(D)

II, III e IV.

legítima, se não houver emprego de violência física
ou moral.

(E)

III e IV.

(B)

legítima, tendo em conta o cargo por ele exercido.

(C)

mera infração administrativa, sujeita à pena de multa.

(D)
(E)

__________________________________________________________________________________________________________________

45.

O órgão regional de um partido político recebeu recursos
financeiros de procedência estrangeira. Esse ato
(A) implicará no cancelamento do registro civil do partido
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que
ocorreu a infração, mas não de seu estatuto.

48.

A impugnação de registro de candidatura
(A)

deve ser formulada no prazo máximo de 48 horas,
contado da publicação do pedido de registro.

(B)

não pode ser feita pelo Ministério Público Eleitoral,
que tem atribuições somente para opinar.

(B)

acarretará o cancelamento do registro civil e do estatuto do partido pelo Tribunal Superior Eleitoral.

(C)

implicará no cancelamento do registro civil e do estatuto do partido pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Estado em que ocorreu a infração.

(C)

pode ser feita por candidato, jamais por partido político ou coligação.

(D)

acarretará o cancelamento do registro civil do partido
pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas não de seu estatuto.

(D)

pode ser feita com base em prova testemunhal.

(E)

não implicará em punição a esse partido em nível
nacional pelo Tribunal Superior Eleitoral.

(E)

pode ser feita por partido político ou coligação, jamais por candidato.
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Noções de Direito Civil
49.

Noções de Direito Processual Civil

Considere:

I.
II.
III.
IV.

52.

Intransmissível.
Irrenunciável.
Exercício com limitação voluntária.
Prescrição quinquenal.

De acordo com o Código Civil brasileiro, com exceção dos
casos previstos em lei, no tocante aos direitos da personalidade, aplicam-se as características indicadas em
(A)

I e III, apenas.

(B)

I, II e III, apenas.

(C)

I, II, III e IV.

(D)

II, III e IV, apenas.

(E)

I e II, apenas.

_________________________________________________________

50.

No tocante aos deveres das partes e dos procuradores é
INCORRETO afirmar:
(A)

quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o
juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

(B)

os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.

(C)

a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios. Esta verba honorária não será devida
nos casos em que o advogado funcionar em causa
própria.

(D)

se cada litigante for em parte vencedor e vencido,
serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e
compensados entre eles os honorários e as despesas. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas
e honorários.

(E)

havendo transação e nada tendo as partes disposto
quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo
o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto, destinada a correção, este prazo
(A)

começará a correr da nova publicação.

(B)

não será interrompido, continuando a correr normalmente, tendo me vista que a nova publicação
ocorreu apenas para correção.

(C)

será contando em dobro, independente da data da
nova publicação.

(D)

será contado em dobro apenas se a nova publicação
ocorrer nos quinze primeiros dias da primeira publicação.

_________________________________________________________

53.

Considere as seguintes hipóteses: O Processo A e o Processo B possuem em comum o objeto. O Processo C e o
Processo D possuem em comum a causa de pedir. Nestes
casos,
(A)

há continência entre os processos A e B e entre os
processos C e D.

(B)

há conexão entre os processos A e B e entre os
processos C e D.

(C)

há conexão entre os processos A e B e continência
entre os processos C e D.

posição em contrário, se a lei X perder a sua vigência, a Lei Y será restaurada.

(D)

há continência entre os processos A e B e conexão
entre os processos C e D.

II. A Lei Z regulou inteiramente a matéria de que trata

(E)

não há continência e nem conexão entres os processos A e B, nem entre os processos C e D.

(E)

será contado em dobro apenas se a nova publicação
ocorrer nos quinze últimos dias da primeira publicação.

_________________________________________________________

51.

Considere:

I. A Lei X revogou expressamente a Lei Y. Salvo dis-

a lei anterior W. Neste caso, ocorreu a revogação
da Lei W.

III. A Lei H estabeleceu disposições gerais a par das já
existentes na lei F. Neste caso, a Lei H não revogou a lei anterior F.
De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, está correto o que se afirma em
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(A)

II, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

I e III, apenas.

(E)

II e III, apenas.

_________________________________________________________

54.

Considere a seguinte situação hipotética: Determinado ato
processual deverá ser praticado pela parte no prazo de
cinco dias. A publicação efetiva para cumprimento deste
ato ocorreu no dia 16 de Outubro de 2015 (sexta-feira). O
último dia do prazo processual em questão foi
(A)

24 de Outubro de 2015.

(B)

20 de Outubro de 2015.

(C)

21 de Outubro de 2015.

(D)

23 de Outubro de 2015.

(E)

22 de Outubro de 2015.
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55.

Noções de Direito Processual Penal

Renato, com 20 anos de idade é abordado por policiais
militares após se envolver em uma briga em boate da cidade de Macapá. Embriagado e extremamente nervoso
Renato passa a ofender os policiais no exercício regular
da função. Conduzido ao Distrito Policial Renato acaba
posteriormente denunciado pelo Ministério Público por crime de desacato e, por sentença final, condenado ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo como incurso no artigo 331, do Código Penal (crime de desacato).
Neste caso, a prescrição da pena aplicada ocorrerá em

58.

(A)

05 anos.

Augusto é condenado a cumprir pena de 01 ano de reclusão pelo crime de falsidade ideológica. Habilitou-se durante o trâmite da ação penal um Assistente de Acusação.
Inconformado com a condenação Augusto apresenta recurso de apelação para tentar reverter a sentença dentro
do prazo de cinco dias. Assinado o termo de apelação
Augusto terá prazo para arrazoar o recurso, previsto no
Código de Processo Penal e, posteriormente, o Ministério
Público terá direito ao mesmo prazo para contrarrazoar.
Em seguida, o Assistente de Acusação poderá apresentar
suas razões no prazo de:

(B)

02 anos.

(A)

03 dias.

(C)

01 ano.

(B)

48 horas.

(D)

04 anos.

(C)

05 dias.

(E)

03 anos.

(D)

08 dias.

(E)

10 dias.

_________________________________________________________

56.

Maria é aprovada no vestibular para uma determinada
Universidade Federal. No dia da matrícula, Maria, caloura,
é recebida pelos alunos veteranos da universidade e
submetida a um trote acadêmico violento. Além de outras
coisas que foi obrigada a fazer, Maria foi amarrada em
uma cadeira de bar e obrigada a ingerir bebida alcoólica
até ficar completamente embriagada e sem qualquer
possibilidade de entender o caráter ilícito de um fato ou de
determinar-se de acordo com este entendimento. Maria é
liberada do trote e sai do bar, dirigindo-se até o seu veículo que estava estacionado em via pública, sem conseguir
movimentá-lo. Abordada por policiais, desacatou-os.
Neste caso, no que concerne ao crime de desacato,
(A)

terá a pena reduzida de um a dois terços.

(B)

estará isenta de pena.

(C)

terá a pena reduzida de metade.

(D)

terá a pena reduzida em 1/6.

(E)

terá a pena aumentada de 1/3.

_________________________________________________________

59.

_________________________________________________________

57.

Sobre as penas restritivas de direito é certo que
(A)

se o condenado for reincidente o juiz não poderá
substituir a pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direitos em caso de nova condenação.

(B)

no caso de prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas se a pena substituída for superior
a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena
substitutiva em menor tempo, nunca inferior a 2/3 da
pena privativa de liberdade fixada.

(C)

no caso de descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos ela converte-se em privativa de
liberdade e, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da
pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo
de trinta dias de detenção ou reclusão.

(D)

(E)

Sobre a busca e apreensão, de acordo com o Código de
Processo Penal, é INCORRETO afirmar:
(A)

A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no
território de jurisdição alheia, ainda que de outro
Estado, quando, para o fim de apreensão, forem no
seguimento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta.

(B)

A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.

(C)

Quando a própria autoridade policial ou judiciária
não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado.

(D)

A busca domiciliar independerá de mandado no caso
de prisão.

(E)

Não será permitida em nenhuma hipótese a apreensão de documento em poder do defensor do acusado.

_________________________________________________________

60.

Paulo é denunciado pelo Ministério Público como incurso
nas penas do artigo 334-A, do Código Penal (contrabando). Recebida a denúncia o réu não é localizado para
citação pessoal, sendo determinada a sua citação por
edital. Consumada a citação ficta o réu não comparece
nem constitui advogado. Murilo, o Magistrado que preside
a ação penal, determina a suspensão do processo e do
curso do prazo prescricional. Neste caso, conforme
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o período de
suspensão do prazo prescricional é
(A)

indeterminado.

(B)

se tratando de prestação pecuniária o valor pago
pelo réu não será deduzido do montante de eventual
condenação em ação de reparação civil, ainda que
coincidentes os beneficiários.

regulado pelo máximo da pena cominada ao delito
imputado ao réu.

(C)

de no máximo 20 anos.

(D)

de no máximo 10 anos.

a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável apenas às condenações superiores a um ano de privação da liberdade.

(E)

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal por
meio de resolução.

TREAP-An.Jud.-Administrativa-B02

11

Caderno de Prova ’B02’, Tipo 001

DISCURSIVA-REDAÇÃO
Atenção:
Conforme Edital do Concurso, Capítulo 10, itens:
“10.5. Será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que:
a) fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento
de texto escrito fora do local apropriado;
c) for assinada fora do local apropriado;
d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato;
e) estiver em branco;
f)

apresentar letra ilegível e/ou incompreensível.

Instruções:
−

NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.

Atente para os textos seguintes:
Texto I
Poucas áreas do conhecimento humano tiveram nas últimas décadas desenvolvimento tão
extraordinário como a Medicina. A pergunta que se pode fazer é em que medida esse avanço tem
resultado na melhoria efetiva da qualidade de vida das pessoas. Se de fato algumas das conquistas
médicas representaram aumento da longevidade humana, muitas vezes não consideraram o bem-estar
com que os anos a mais de vida seriam vividos. Outro aspecto condenável é a exagerada especialização
e a concentração em certas áreas em detrimento de áreas mais importantes para a saúde de todos, mas
menos rentáveis.
Texto II
A Medicina trouxe nos últimos anos benefícios ao conjunto da humanidade que não podem ser
negados ou mesmo relativizados. Vivemos hoje mais e melhor do que no passado, e a tendência,
considerando-se os avanços de todas as áreas médicas, é a melhoria gradativa e ininterrupta da saúde e
do bem-estar de todos. A especialização, muitas vezes criticada, é o que tem permitido a dedicação
integral do médico a um ramo passível de ser integralmente conhecido e desenvolvido.

A partir da consideração dessas duas posições divergentes, redija um texto dissertativo-argumentativo
discutindo-as e posicionando-se em relação à questão de que tratam.
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