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PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2019 

TÉCNICO JUDICIÁRIO / APOIO ESPECIALIZADO / 
OPERAÇÃO DE COMPUTADORES 

 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 13 (treze) páginas numeradas sequencialmente, contendo 80 (oitenta) 
questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, 
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais 10 (dez) questões, Regimento Interno do 
Tribunal Regional Eleitoral do Pará 05 (cinco) questões, Direitos das Pessoas com Deficiência  
10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 40 (quarenta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos Na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo na própria Folha de Respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 

de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste Caderno não serão levadas em consideração. 

X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia atentamente o texto abaixo para 
responder às questões de 1 a 7. 
 

Projeto brasileiro pretende mapear genoma de 15 
mil pessoas para prever e tratar doenças 

Por Filipe Domingues, G1/ 10/12/2019 12h00   

 
 

 Um projeto liderado por uma cientista brasileira 
vai identificar as principais características genéticas 
dos brasileiros para prever doenças e antecipar 
tratamentos. Lançada nesta terça-feira (10), em São 
Paulo, a iniciativa "DNA do Brasil" quer mapear o 
genoma de 15 mil pessoas de 35 a 74 anos de idade e 
se tornar o maior levantamento do tipo já realizado no 
país. A ideia é que em cinco anos já se tenham os 
primeiros resultados. "O desafio é entender quais 
variações genéticas estão associadas a quais 
características das pessoas", disse a pesquisadora 
Lygia da Veiga Pereira, da Universidade de São Paulo 
(USP), na abertura do projeto. "Nós somos o resultado 
do nosso genoma mais o nosso estilo de vida. O 
genoma é a receita do nosso corpo." 
 Além da geneticista, estão envolvidos na 
parceria o Ministério da Saúde que oferecerá dados 
epidemiológicos da população brasileira por meio do 
projeto ELSA Brasil; organizações privadas como a 
Dasa, empresa da área de saúde, que financiará e 
realizará o sequenciamento das primeiras 3 mil 
amostras; a Illumina que vai fornecer os insumos e a 
Google Cloud que fará o armazenamento e proteção 
dos dados. As descobertas que os cientistas fizerem 
poderão ser traduzidas em inovações tanto na área de 
pesquisa genética quanto nos diagnósticos e 
tratamentos de doenças como o câncer, a hipertensão, 
o diabetes, depressão, esquizofrenia e algumas 
doenças raras. Ao descobrir que determinada proteína 
presente no corpo de uma pessoa permite manter o 
colesterol baixo, é possível "editar" o DNA do paciente 
para imitar o comportamento deste elemento. [...] 
 O diretor médico da Dasa, Gustavo Campana, 
lembrou que 80% das 8 mil doenças consideradas 
raras têm origem genética. Já os cânceres hereditários 
são de 5 a 12% dos casos. Portanto, além da previsão 
de tais doenças, o mapeamento dos genes e sua 
associação com as características da população 
brasileira podem permitir avanços em "terapêutica 
gênica", ou seja, métodos de tratamento que atuam 
diretamente nos genes – o mais famoso deles é o 
CRISPR, a técnica de edição do DNA. "Esse projeto é 
um marco da genética populacional no Brasil," disse 
Campana.[...] 

 

1) De acordo com o texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Há um projeto liderado por brasileiros que vai 

identificar as principais características 
genéticas humanas, em pacientes da USP, 
para curar doenças hereditárias. 

b) As descobertas poderão ser inovações tanto na 
área de empirismo genético quanto nos 
diagnósticos e tratamentos de doenças. 

c) A Illumina financiará e realizará o 
sequenciamento das primeiras 3 mil amostras 
dos dados epidemiológicos da população. 

d) O estudo será realizado em adultos e idosos 
com o intuito de reconhecer, pelo perfil 
genético, a possibilidade de futuras doenças e 
preceder tratamentos. 

 
2) O estudo entre gênero e tipo de texto expõe 

que há diferenças. A este respeito, assinale a 
alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas abaixo. 

 
 O texto é _____ textual classificado como 
_____, que circula no meio _____ com o objetivo de 
trazer informações mais aprofundadas que a _____, 
isto porque há citações, dados estatísticos entre outros 
detalhes que são coletados através de pesquisa. 
 

a) um tipo / reportagem / jornalístico / notícia 
b) um gênero / notícia / midiático / reportagem 
c) um gênero / reportagem / jornalístico / notícia 
d) um tipo / notícia / jornalístico / reportagem  
 

3) Observe o enunciado a seguir: “Além da 
geneticista, estão envolvidos na parceria o 
Ministério da Saúde que oferecerá dados 
epidemiológicos da população brasileira por 
meio do projeto ELSA Brasil”. Sobre a 
classificação das palavras em destaque, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O vocábulo “Além da” é classificado 

gramaticalmente como locução prepositiva. 
b) O vocábulo “por” é classificado gramaticalmente 

como conjunção subordinativa adverbial. 
c) O vocábulo “na” é classificado gramaticalmente 

como preposição formada pela contração da 
preposição “em” com o artigo “a”. 

d) O vocábulo “oferecerá” é classificado 
gramaticalmente como verbo. 

 
4) A Sintaxe estuda a disposição e relação que as 

palavras exercem dentro de um enunciado ou 
texto. A este respeito, assinale a alternativa 
que apresenta corretamente a função da 
expressão em destaque a seguir: “O diretor 
médico da Dasa, Gustavo Campana, lembrou 
que 80% das 8 mil doenças consideradas raras 
têm origem genética.” 
a) Aposto. 
b) Sujeito. 
c) Vocativo. 
d) Complemento Nominal. 
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5) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) [...] “quer mapear o genoma de 15 mil 

pessoas”. O termo em destaque faz referência 
ao conjunto de todos os genes meramente de 
seres humanos. 

(  ) “O genoma é a receita do nosso corpo”. O 
termo em destaque tem a função de objeto 
direto e indica uma característica do sujeito. 

(  ) [...] “a Illumina que vai fornecer os insumos”. O 
termo em destaque faz referência a cada 
componente necessário para a realização da 
pesquisa. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V. 
b) V, V, F. 
c) F, F, V. 
d) V, F, V. 
 

6) Analise abaixo os enunciados extraídos do 
texto e identifique aquele em que não há um 
trecho de discurso direto. 
a) Esse projeto é um marco da genética 

populacional no Brasil. 
b) Nós somos o resultado do nosso genoma mais 

o nosso estilo de vida. 
c) A ideia é que em cinco anos já se tenham os 

primeiros resultados. 
d) O desafio é entender quais variações genéticas 

estão associadas a quais características das 
pessoas. 

 
7) Analise as afirmativas e assinale a alternativa 

correta. 
 
I. A Dasa é uma empresa da área de saúde que 

financiará e realizará a cessação das primeiras 
3 mil amostras.  

II. O Ministério da Saúde oferecerá dados 
epidemiológicos da população brasileira 
através do projeto ELSA Brasil.  

III. A Google Cloud que fará o armazenamento e a 
derrelição dos dados. 

 
a) Apenas a afirmativa III está correta. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa II está correta. 
 

8) Quanto ao uso do acento grave, assinale a 
alternativa correta.  
a) Um formoso papagaio voava à meia altura.      
b) É importante obedecer às normas de trânsito 

para não perder a habilitação.    
c) O assunto tem à possibilidade de ir muito além 

da sala de aula.   
d) O cachorro obedece à Afonso, devido a seu 

treinamento.    

9) Acerca das regras de ortografia, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) “Há muitos tipos de  agressão e é um problema 

contínuo e social.” A palavra em destaque é 
grafada com “ss” pois é substantivo derivado de 
verbo terminado em “gredir”. 

b) “Sempre que possível, faça uma limpeza interior.” 
A palavra em destaque é grafada com “z” pois é 
um substantivo abstrato derivado de adjetivo. 

c) “Sejam todos bem vindos ao grande espetáculo da 
noite!” A palavra em destaque é grafada sem hífen 
desde a alteração do Novo Acordo Ortográfico. 

d) “É possível que os noivos viajem e façam a viagem 
de seus sonhos.” Os vocábulos em destaque são 
grafados com “j” e “g” porque são compostos por um 
verbo e um substantivo, respectivamente. 

 
10) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Alfredo, filho de dona Arlinda, alumiou o caminho. 

O vocábulo em destaque é uma variação do verbo 
“iluminar” e está no pretérito imperfeito.  

(  ) Mário e eu fomos os melhores do time, no 
oitavo ano. O vocábulo em destaque é a forma 
conjugada do verbo “ser” e está no pretérito 
mais-que-perfeito. 

(  ) Quando ela vir os anúncios, poderá escolher o 
que melhor lhe convier. O vocábulo em 
destaque é a forma conjugada do verbo “ver” 
no futuro do subjuntivo. 

(  ) O anfitrião da festa foi homenageado pelos 
convidados. O vocábulo em destaque é a forma 
conjugada do verbo “ir” no pretérito perfeito. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, F, V, F.  
b) V, F, F, F.  
c) F, V, V, V.  
d) V, V, F, V.  
 

11) Quanto às normas de acentuação gráfica, 
assinale a alternativa correta. 
a) diastole, esplendor, pincel, caqui.  
b) bambu, atras, paranoico, diarreia.  
c) paranoia, raiz, gratuito, recorde.  
d) pivo, rubrica, menu, flor.  
 

12) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
 
I. O verbo “haver”, com o sentido de “existir”, é 

impessoal e não admite sujeito; assim deve ser 
usado na 3ª pessoa do singular.  

II. O verbo “fazer”, na indicação de tempo 
decorrido, deve concordar com o numeral a que 
ele se refere.  

III. O verbo “passar”, na indicação de tempo e 
acompanhado da preposição “de”, é impessoal 
e deve permanecer na 3ª pessoa do singular.  

 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
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13) A regência verbal ou nominal é a relação de 
subordinação existente entre um verbo ou um 
nome e seus complementos. A este respeito, 
assinale a alternativa a relação feita corretamente.  
a) O Senhor agradeceu o entregador a agilidade 

na prestação de serviço. 
 
b) Há paridade entre os preços de combustíveis 

em algumas cidades. 
 
c) Aquela farmácia faz entrega de medicamentos 

a domicílio.  
 
d) Algumas crianças têm ojeriza com palhaços.   
 

14) Quanto à classificação gramatical das 
palavras, assinale a alternativa correta. 
a) “Maior que a tristeza de não haver vencido é a 

vergonha de não ter lutado!” Rui Barbosa.  As 
palavras em destaque são substantivo concreto 
e advérbio de negação, respectivamente. 

 
b) “Difícil é ganhar um amigo em uma hora; fácil 

é ofendê-lo em um minuto.” Provérbio Chinês. 
As palavras em destaque são artigo definido e 
adjetivo, respectivamente. 

 
c) “O medo de perder tira a vontade de ganhar.” 

Wanderley Luxemburgo. As palavras em 
destaque são preposição e substantivo comum, 
respectivamente. 

 
d) “Arriscamo-nos a perder quando queremos 

ganhar demais.” Jean de La Fontaine. As 
palavras em destaque são pronome oblíquo e 
conjunção, respectivamente. 

 
15) A respeito das normas de Colocação 

Pronominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A mesóclise é o uso do pronome no interior do 

verbo em frases no presente do indicativo. 
 
b) A próclise é o uso do pronome antes do verbo, 

quando houver conjunções subordinativas. 
 
c) A ênclise é o uso do pronome depois do verbo 

em frases iniciadas por verbo. 
 
d) A próclise é o uso do pronome antes do verbo 

em frases que possuam advérbios ou outras 
palavras atrativas. 

 

NORMAS APLICÁVEIS AOS  
SERVIDORES PÚBLICOS 

 
16) Acerca do Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/1990), 
analise as afirmativas abaixo e de valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O processo disciplinar é o instrumento 

destinado a apurar responsabilidade de 
servidor por infração praticada no exercício de 
suas atribuições, ou que tenha relação com as 
atribuições do cargo em que se encontre 
investido. 

(  ) O processo disciplinar se desenvolve nas 
seguintes fases: inquérito administrativo, com a 
publicação do ato que constituir a comissão; 
instauração, que compreende instrução, 
defesa e relatório; e julgamento. 

(  ) O processo disciplinar será conduzido por 
comissão composta de três servidores estáveis 
designados pela autoridade competente, 
observado o disposto no § 3º do art. 143, que 
indicará, dentre eles, o seu presidente, que 
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior 
ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade 
igual ou superior ao do indiciado.  

(  ) O prazo para a conclusão do processo 
disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, 
contados da data de publicação do ato que 
constituir a comissão, admitida a sua 
prorrogação por igual prazo, quando as 
circunstâncias o exigirem. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F,V,V,F 
b) V,F,V,V 
c) F,V,F,V 
d) V,F,V,F 
 

17) Acerca das carreiras dos Servidores do Poder 
Judiciário da União (Lei nº 11.416/2006), 
assinale a alternativa correta. 
a) A área judiciária compreende os serviços 

realizados privativamente por bacharéis em 
Direito, abrangendo processamento de feitos, 
execução de mandados, análise e pesquisa de 
legislação, doutrina e jurisprudência nos vários 
ramos do direito, bem como elaboração de 
pareceres jurídicos 

b) A área administrativa compreende os serviços 
para a execução dos quais se exige dos 
titulares o devido registro no órgão fiscalizador 
do exercício da profissão ou o domínio de 
habilidades específicas, a critério da 
administração 

c) Os quadros de pessoal efetivo do poder 
judiciário são compostos pelas seguintes 
carreiras, constituídas pelos respectivos cargos 
de provimento efetivo: analista administrativo; 
técnico judiciário; auxiliar administrativo 

d) As atribuições dos cargos serão descritas em 
regulamento, observado que a carreira de 
auxiliar administrativo é responsável pela 
execução de tarefas de suporte técnico e 
administrativo 
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18) No que diz respeito à Improbidade 
Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as 
afirmativas abaixo. 
 
I. Utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, 

máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à 
disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta Lei, bem como o 
trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades. 

 
II. Praticar ato visando fim proibido em lei ou 

regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência. 

 
III. Descumprir as normas relativas à celebração, 

fiscalização e aprovação de contas de 
parcerias firmadas pela administração pública 
com entidades privadas. 

 
IV. Realizar operação financeira sem observância 

das normas legais e regulamentares, ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas a afirmativa I refere-se aos Atos de 
Improbidade Administrativa que causam 
prejuízo ao erário 

b) Apenas a afirmativa II refere-se dos Atos de 
Improbidade Administrativa que importam 
enriquecimento ilícito 

c) Apenas a afirmativa III refere-se aos Atos de 
Improbidade Administrativa que atentam contra 
os princípios da Administração Pública 

d) Apenas a afirmativa IV refere-se aos atos de 
Improbidade Administrativa que atentam contra 
os princípios da Administração Pública 

 
19) Analise o texto abaixo sobre as Normas Gerais do 

Procedimento (Resolução TRE/PA nº 5.389/2017). 
 
 “Instaurado o processo de apuração ética, a 

comissão notificará o investigado para, no prazo de 

_____ dias, apresentar defesa prévia por escrito, 

listando eventuais testemunhas até o número de _____ 

e apresentando ou indicando as provas que pretende 

produzir. O prazo previsto neste artigo poderá ser 

prorrogado por _____, a juízo da comissão de ética, 

mediante requerimento justificado do investigado.” 

(resolução TRE/PA nº 5.389/2017) 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) quinze / cinco / 10 dias 
b) quinze / três / igual período 
c) dez / seis / quinze dias 
d) cinco / quatro / igual período 

20) Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas previstas na legislação específica, 
está o responsável pelo Ato de Improbidade sujeito 
às cominações, que podem ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato. Acerca das penas previstas na Lei da 
Improbidade Administrativa nº 8.429/1992, assinale 
a alternativa incorreta. 
 
a) Na hipótese de atos de improbidade 

administrativa que importem enriquecimento 
ilícito, haverá perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
ressarcimento integral do dano, quando 
houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de 8 (oito) a 10 (dez) anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o 
valor do acréscimo patrimonial 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 10 (dez) anos 

 
b) Na hipótese de atos de Improbidade 

Administrativa que causem prejuízo ao erário, 
haverá 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 5 (cinco) a 8 (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 5 (cinco) anos 

 
c) Na fixação das penas previstas nessa Lei o juiz 

levará em conta a extensão do dano causado, 
assim como o proveito patrimonial obtido pelo 
agente 

 
d) Na hipótese de atos de Improbidade 

Administrativa que atentam contra os princípios 
da administração pública, ocorrerá a perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos 
de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 
3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou 
tributário concedido 
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21) Sobre ética no serviço público, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Deixar o servidor público qualquer pessoa à 

espera de solução que compete ao setor em 
que exerça suas funções, permitindo a 
formação de longas filas, ou qualquer outra 
espécie de atraso na prestação do serviço, não 
caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato 
de desumanidade, mas principalmente grave 
dano moral aos usuários dos serviços públicos.  

(  ) O servidor só pode omitir ou falsear a verdade 
para defender os interesses da própria pessoa 
interessada ou da Administração Pública. 
Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se 
sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da 
opressão ou da mentira, que sempre aniquilam 
até mesmo a dignidade humana, quanto mais a 
de uma nação.  

(  ) Toda ausência injustificada do servidor de seu 
local de trabalho é fator de desmoralização do 
serviço público, o que quase sempre conduz à 
desordem nas relações humanas. 

(  ) O servidor deve prestar toda a sua atenção às 
ordens legais de seus superiores, velando 
atentamente por seu cumprimento e, assim, 
evitando a conduta negligente.  

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, F 
b) V, F, V, V 
c) F, V, V, V  
d) V, F, V, F 
 

22) Acerca da ética e função pública, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) É dever do servidor atender com presteza ao 

público em geral, prestando as informações 
requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo 

b) É dever do servidor exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo 

c) É dever do servidor participar de gerência ou 
administração de sociedade privada, personificada 
ou não personificada 

d) É dever do servidor cumprir as ordens superiores, 
exceto quando manifestamente ilegais 

 
23) Acerca de ética, princípios e valores no serviço 

público, analise as afirmativas abaixo.  
I. O princípio é um fundamento ético. 
II. O valor é uma escolha moral. 
III. Os princípios são por nós assimilados ao longo 

de nossa vida, seja por nossas vivências, seja 
pelos ensinamentos que recebemos. São 
objetos de escolha moral, a qual torna algo 
preferível ou estimável. 

 Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas a afirmativa III está correta 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas  
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

24) Sobre a ética, democracia e exercício da 
cidadania, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
 
(  ) Exercício da cidadania é o gozo de direitos e 

desempenho de deveres pelo cidadão. 
 
(  ) A democracia constitui forma de governo 

pautada pelo respeito à singularidade, pela 
defesa da transparência e pela garantia da 
perpetuação do exercício do poder.  

 
(  ) O exercício da cidadania deve pautar-se por 

contornos éticos, de modo que o exercício da 
cidadania deve materializar-se na escolha da 
melhor conduta, tendo em vista o bem comum, 
resultando em uma ação moral como 
expressão do bem. 

 
(  ) Democracia é o regime político em que a 

soberania é exercida pelo povo. 
 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V 
b) V, V, V, F 
c) F, F, V, F  
d) V, F, V, V 
 

25) De acordo com o Código de Ética dos 
Servidores do Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará (TRE-PA) - Resolução TRE/PA nº 
5.389/2017, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. É direito de todo servidor ser tratado com 

equidade nos sistemas de avaliação de 
desempenho, remuneração, progressão e 
promoção, bem como ter acesso às 
informações que lhe são inerentes. 

 
II. É direito de todo servidor manter a neutralidade 

político-partidária, religiosa e ideológica no 
exercício de suas funções. 

 
III. É vedado ao servidor do TRE-PA, sem prejuízo 

da observância das demais proibições legais e 
regulamentares, desviar servidor ou colaborador 
para atendimento a interesse particular.  

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
b) Apenas a afirmativa II está correta 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas  
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
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REGIMENTO INTERNO DO TRIBUINAL 
REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

 
26) Analise as afirmativas abaixo e dê valores 

Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) As petições e recursos dirigidos ao tribunal 

serão protocolados na seção de protocolo, e 
encaminhados aos setores competentes, 
observadas as normas relativas ao 
peticionamento eletrônico e à utilização de fac-
símile. 

(  ) Os recursos e petições recebidos no tribunal 
serão autuados por classes, e distribuídos, 
mediante sorteio, segundo a ordem de 
antiguidade dos juízes, por meio do sistema 
informatizado desenvolvido pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

(  ) Em caso de não funcionamento do sistema 
informatizado desenvolvido pelo TSE, 
devidamente certificado pela Secretaria de 
Tecnologia da Informação, e tratando-se de 
mandado de segurança e ações cautelares 
com pedido de liminar, a distribuição ocorrerá 
de forma manual, por sorteio, na presença de 
duas testemunhas, lavrando-se ata, mantida na 
secretaria judiciária. 

(  ) As atas de distribuição e redistribuição, 
extraídas diariamente do sistema 
informatizado, devem ser publicadas no diário 
de justiça eletrônico. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F 
b) V, V, V, V 
c) F, V, F, V 
d) V, F, V, F 
 

27) No contexto das sessões ordinárias, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. O tribunal reunir-se-á em sessões ordinárias, no 

mínimo oito vezes por mês e; em extraordinárias, 
sempre que se fizer necessário, por convocação do 
presidente ou do próprio tribunal, com designação 
de dia e hora em que se realizarão, anunciados pela 
imprensa oficial, sempre que possível. 

II. As sessões ordinárias ocorrerão de segunda à 
quinta-feira, às oito horas, salvo quando esses 
dias forem feriados, ou, ainda, por justo motivo 
de impedimento, devendo, nessas hipóteses, 
serem realizadas em outro dia determinado 
pelo Plenário.  

III. No período compreendido entre sessenta dias 
antes e sessenta dias depois das eleições, que 
se realizarem em todo o país, elevar-se-á até 
quinze o número de sessões ordinárias 
mensais. 

IV. Nos meses de janeiro e julho e o recesso do 
judiciário, o tribunal suspenderá as suas 
sessões ordinárias, excetuando-se o mês de 
julho em ano que forem realizadas eleições. 

 Assinale a alternativa correta 
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 

28) No que se refere à composição do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), assinale a alternativa 
correta. 
a) O TRE do Pará compõe-se, mediante eleição 

pelo tribunal de justiça do estado, através do 
voto secreto, de: dois juízes dentre os 
respectivos desembargadores, de dois juízes 
dentre os juízes de direito, de um juiz do 
Tribunal Regional Federal (TRF) da respectiva 
região, ou de um juiz federal por ele indicado, e 
de dois juízes nomeados pelo presidente da 
república, dentre seis advogados de notável 
saber jurídico e idoneidade moral, e 
comprovação de mais de 10 (dez) anos de 
efetiva atividade profissional de advocacia, 
indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado 

 
b) O TRE do Pará compõe-se, mediante eleição 

pelo Tribunal de Justiça do Estado, através do 
voto aberto, de: dois juízes dentre os 
respectivos desembargadores e de três juízes 
dentre os juízes de direito, de um juiz do 
Tribunal Regional Federal da respectiva região, 
ou de um juiz federal por ele indicado, e de dois 
juízes nomeados pelo presidente da república, 
dentre três advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, e comprovação de mais de 
10 (dez) anos de efetiva atividade profissional 
de advocacia, indicados pelo Tribunal de 
Justiça do Estado 

 
c) O TRE do Pará compõe-se, mediante eleição 

pelo tribunal de justiça do estado, através do 
voto aberto, de: três juízes dentre os 
respectivos desembargadores e de três juízes 
dentre os juízes de direito, de um juiz do 
Tribunal Regional Federal da respectiva região, 
ou de um juiz federal por ele indicado, e de dois 
juízes nomeados pelo presidente da república, 
dentre seis advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, e comprovação de mais de 
05 (cinco) anos de efetiva atividade profissional 
de advocacia, indicados pelo Tribunal de 
Justiça do Estado 

 
d) O TRE do Pará compõe-se, mediante eleição 

pelo tribunal de justiça do estado, através do 
voto secreto, de: três juízes dentre os 
respectivos desembargadores e de três juízes 
dentre os juízes de direito, de um juiz do 
Tribunal Regional Federal da respectiva região, 
ou de um juiz federal por ele indicado, e de três 
juízes nomeados pelo presidente da república, 
dentre seis advogados de notável saber jurídico 
e idoneidade moral, e comprovação de mais de 
05 (cinco) anos de efetiva atividade profissional 
de advocacia, indicados pelo Tribunal de 
Justiça do Estado 
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29) Considere o disposto no Regimento Interno do 
TRE-PA, assinale a alternativa incorreta. 
a) As atas das sessões serão digitadas e 

impressas em folhas soltas, numeradas e 
posteriormente encadernadas 

b) Data e hora da abertura da sessão e o nome do 
juiz que a tiver presidido devem constar nas 
atas de todas as sessões 

c) O expediente das sessões será taquigrafado 
e/ou gravado 

d) Na abertura das sessões solenes será 
obrigatório que seja entoado o hino da Justiça 
Eleitoral seguido do hino nacional brasileiro  

30) Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “O Tribunal deliberará por maioria de votos, em 
sessão _____, com a presença mínima de _____ de seus 
membros, incluído neste quórum o _____.” (Art. 97. da 
Resolução nº 2.909/2002) 
 

a) pública / cinco / relator 
b) secreta / cinco / presidente 
c) secreta / quatro / relator 
d) pública / quatro / presidente 
 

DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
31) Sobre as definições estabelecidas pelo 

Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o 
texto da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 
de março de 2007, assinale a alternativa 
correta. 
a) "Adaptação razoável" significa qualquer 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada 
em deficiência, com o propósito ou efeito de 
impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o 
desfrute ou o exercício, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, de 
todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos âmbitos político, econômico, 
social, cultural, civil ou qualquer outro 

b) “Discriminação por motivo de deficiência” 
significa as modificações e os ajustes 
necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional ou indevido, quando 
requeridos em cada caso, a fim de assegurar 
que as pessoas com deficiência possam gozar 
ou exercer, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas, todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais 

c) “Comunicação” abrange as línguas, a 
visualização de textos, o braille, a comunicação 
tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos 
de multimídia acessível, assim como a 
linguagem simples, escrita e oral, os sistemas 
auditivos e os meios de voz digitalizada e os 
modos, meios e formatos aumentativos e 
alternativos de comunicação, inclusive a 
tecnologia da informação e comunicação 
acessíveis 

d) “Desenho universal” abrange as línguas 
faladas e de sinais e outras formas de 
comunicação não-falada 

32) Dentre os princípios gerais do Decreto 
Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 
2007, assinale a alternativa que não contemple 
um desses princípios. 
a) Acessibilidade 
b) Discriminação 
c) Igualdade de oportunidades 
d) Plena e efetiva participação e inclusão na sociedade 

 
33) No que diz respeito aos deveres e condutas 

dos Estados Partes, de acordo com o Decreto 
Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Os Estados Partes reconhecem que todas as 

pessoas são iguais perante e sob a lei e que 
fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual 
proteção e igual benefício da lei. 

(  ) Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação 
baseada na deficiência e garantirão às pessoas 
com deficiência igual e efetiva proteção legal contra 
a discriminação por qualquer motivo. 

(  ) Os Estados Partes adotarão medidas para 
aplicação do desenho universal, mas não para 
que a adaptação razoável seja oferecida. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, F, V  
 

34) Acerca dos princípios da Política Nacional para 
a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, em consonância com o Programa 
Nacional de Direitos Humanos, estabelecidos 
no Decreto n° 3.298/1999, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado 

e da sociedade civil, de modo a assegurar a 
plena integração da pessoa portadora de 
deficiência no contexto socioeconômico e 
cultural. 

II. Respeito às pessoas portadoras de deficiência, 
que devem receber privilégios e paternalismos 
para a proteção estatal, sendo que a 
desigualdade de oportunidades deve 
prevalecer para o reconhecimento dos direitos 
que lhes são assegurados. 

III. Estabelecimento de mecanismos e 
instrumentos legais e operacionais que 
assegurem às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos que, decorrentes da Constituição e das 
leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social 
e econômico. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
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35) Acerca das disposições do Decreto nº 
5.296/2004 (e suas alterações posteriores), que 
regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e 
10.098/2000, assinale a alternativa correta. 
a) O Decreto nº 5.296/2004 prevê tão somente as 

deficiências físicas e mentais 
b) Apesar de prever as barreiras nos transportes, 

o Decreto nº 5.296/2004 não aborda as 
barreiras nas edificações 

c) Serão aplicadas sanções administrativas, 
cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, 
quando não forem observadas as normas do 
Decreto nº 5.296/2004 

d) A acessibilidade aos serviços de transporte 
coletivo foi regulamentada na Lei n° 10.098/2000, 
mas não no Decreto nº 5.296/2004 

 
36) O Decreto nº 3.298/1999 trata dos instrumentos 

da Política Nacional para a Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa que apresente 
corretamente um desses instrumentos: 
a) O fomento à formação de recursos humanos para 

adequado e eficiente atendimento da pessoa 
portadora de deficiência 

b) A elaboração do regimento interno do Ministério dos 
Direitos Humanos  

c) A aprovação do plano de ação anual do Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência 

d) O zelo pela efetiva implantação da Política Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência 

 
37) Leia abaixo o artigo 7° e seu parágrafo único da 

Lei n° 10.098/2000, que estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida: 

 
 “Art. 7° Em todas as áreas de estacionamento 
de veículos, localizadas em vias ou em espaços 
públicos, deverão ser reservadas vagas próximas dos 
acessos de circulação de pedestres, devidamente 
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas 
portadoras de deficiência com dificuldade de 
locomoção. 
 
 Parágrafo único. As vagas a que se refere o 
caput deste artigo deverão ser em número equivalente 
a _____ do total, garantida, no mínimo, _____, 
devidamente sinalizada e com as especificações 
técnicas de desenho e traçado de acordo com as 
normas técnicas vigentes”. 
 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) um por cento / duas vagas 
b) dois por cento / uma vaga 
c) quatro por cento / três vagas 
d) cinco por cento / duas vagas 

38) Ao Poder Público e seus órgãos cabe 
assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos 
básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência 
social, ao amparo à infância e à maternidade, e 
de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico. Acerca das medidas que 
os órgãos e entidades da administração 
indireta devem viabilizar, analise as afirmativas 
abaixo. 
I. Na área da formação profissional e do trabalho, 

uma das medidas previstas em lei é a 
promoção de ações eficazes que propiciem a 
inserção, nos setores públicos e privado, de 
pessoas portadoras de deficiência. 

II. Na área de recursos humanos, uma das 
medidas previstas em lei é o incentivo à 
pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em 
todas as áreas do conhecimento relacionadas 
com a pessoa portadora de deficiência. 

III. Na área da educação, uma das medidas 
previstas em lei é a oferta, facultativa e 
remunerada, da Educação Especial em 
estabelecimento público de ensino. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 

 
39) A Lei n° 10.048/2000 (e suas alterações 

posteriores) trata da prioridade de atendimento 
a determinados grupos de pessoas. Assinale a 
alternativa que apresente alguém que não tem 
a prioridade estabelecida pela citada lei: 
a) Pessoas com deficiência 
b) Obesos 
c) Lactantes 
d) As crianças com 13 (treze) anos 
 

40) O Decreto nº 5.296/2004 (e suas alterações 
posteriores) regulamenta as Leis nº 
10.048/2000 e 10.098/2000. Sobre as 
disposições do decreto, assinale a alternativa 
que apresenta uma hipótese de tratamento 
diferenciado às pessoas com direito ao 
atendimento prioritário. 
a) Outorga de concessão, permissão, autorização 

ou habilitação de qualquer natureza 
b) Disponibilidade de área especial para 

embarque e desembarque de pessoa portadora 
de deficiência ou com mobilidade reduzida 

c) Aprovação de projeto de natureza arquitetônica 
e urbanística, de comunicação e informação, 
de transporte coletivo, bem como a execução 
de qualquer tipo de obra, quando tenham 
destinação pública ou coletiva 

d) Planejamento, de forma continuada e 
articulada, entre os setores envolvidos 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41) Quanto a linguagem de programação PHP, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) as variáveis no PHP são representadas por 

cerquilha ('#') seguido pelo nome da variável.  
(  ) o operador de concatenação ('.') retorna a 

concatenação dos seus argumentos direito e 
esquerdo. 

(  ) o operador lógico de negação é representado 
por ('!') e o operador básico de atribuição por 
('='). 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, V 

 
42) Leia atentamente a frase abaixo referente a 

criptografia: 
 "A criptografia _____, também conhecida como 
criptografia de chave _____, é baseada em 2 tipos de 
chaves de segurança: uma _____ e a outra _____".  
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) simétrica / pública / simples / complexa 
b) simétrica / privada / pública / privada 
c) assimétrica / pública / privada / pública 
d) assimétrica / privada / simples / complexa 

 
43) O TCP/IP são um conjunto de protocolos 

compostos pelo TCP (Transmission Control 
Protocol) e o IP (Internet Protocol). O conjunto 
de protocolos pode ser visto como um modelo 
de camadas. Portanto, eles correspondem 
respectivamente às camadas: 
a) Camada de Transporte - Camada de Rede 
b) Camada de Transição - Camada de Internet 
c) Camada de Rede - Camada de Transporte 
d) Camada de Internet - Camada de Transição 

 
44) O RPM serve para instalar, atualizar, 

desinstalar, verificar e procurar softwares. 
Portanto, é um sistema de gerenciamento de 
pacotes de software. Ele foi desenvolvido 
originalmente pela: 
a) Ubuntu 
b) IBM 
c) Microsoft 
d) Red Hat  

45) Quanto a notação BPMN analise as afirmativas 
abaixo: 
I. os objetos de fluxo são divididos em três tipos: 

Atividades, Eventos e Gateways. 
II. uma seta com linha contínua representa um 

gateway. 
III. os eventos são representados por meio de 

círculos. 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

46) A extensão da linguagem padrão SQL, 
denominada PL/SQL, é uma linguagem 
procedural que roda diretamente no núcleo do 
SGBD: 
a) SQL Server 
b) Oracle 
c) Postgresql 
d) Mysql 
 

47) Leia atentamente a frase abaixo: 
 
 "O _____ fornece _____ usando a pilha _____ 
mas, não é um protocolo frequentemente usado na 
_____, apenas em _____". 
 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) LDAP / serviços de impressão / OSI / Internet / 

Intranet 
b) DHCP / serviços de diretório / OSI / Intranet / 

Internet 
c) LDAP / serviços de diretório / TCP/IP / Internet 

/ Intranet 
d) DHCP / serviços de impressão / TCP/IP / 

Intranet / Internet 
 

48) Uma VPN, para manter seguros os dados 
trafegados, realiza uma conexão estabelecida 
sobre uma infraestrutura pública ou 
compartilhada, usando basicamente das 
modernas tecnologias de _____. 

 Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) tunelamento e classificação 
b) armazenamento e criptografia 
c) armazenamento e classificação 
d) tunelamento e criptografia 
 

49) Dada a definição técnica abaixo, assinale a 
alternativa que corresponda a esse conceito: 

 
“uma cadeia hierárquica de confiança que 

viabiliza a emissão de certificados digitais para 
identificação virtual do cidadão”. 

 
a) ICP Brasil 
b) ABNT 
c) BPM CBOK 
d) CERT.br 

 
50) O modelo do COBIT 5 baseia-se em cinco 

princípios básicos. Analise, nas afirmativas 
abaixo, alguns desses princípios básicos: 
 
I. Dar relevância visual ao que deve ser atrativo. 
II. Cobrir a organização de ponta a ponta. 
III. Permitir uma Abordagem Holística. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
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51) Relacione os Tipos de Processo do BPM CBOK 
(versão 3) da Coluna A com a sua respectiva 
definição da Coluna B: 
 
COLUNA A COLUNA B 

(1) Suporte (A) Tem o propósito de medir, 
monitorar, controlar atividades 
e administrar o presente e o 
futuro do negócio. 

(2) Gerenciamento (B) é um processo tipicamente 
interfuncional ponta a ponta 
que agrega valor diretamente 
para o cliente. 

(3) Primário (C) entregam valor para outros 
processos e não diretamente 
para os clientes. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

correlação correta. 
a) 1A, 2C, 3B 
b) 1C, 2A, 3B 
c) 1B, 2A, 3C 
d) 1C, 2B, 3A 
 

52) Quanto ao BPM CBOK (versão 3) e com base 
nas imagens abaixo, assinale a alternativa que 
especifica qual a imagem representa um 
MODELO, um DIAGRAMA e um MAPA 
conforme a sequência abaixo (de cima para 
baixo): 
 

  

  

 
 Assinale a alternativa correta. 

a) MAPA - DIAGRAMA - MODELO 
b) MODELO - DIAGRAMA - MAPA  
c) DIAGRAMA - MAPA - MODELO 
d) MAPA - MODELO - DIAGRAMA  

53) Na Resolução CNJ 182/2013 é considerado 
como "conjunto de fases e etapas necessárias 
para se adquirir um bem e/ou contratar um 
serviço, contemplado o planejamento, a 
execução, a avaliação e o encerramento do 
contrato" como sendo: 
 
a) a Análise de Viabilidade da Contratação 
b) o Ciclo de Vida da Contratação 
c) a Ordem de Fornecimento de Bens ou de 

Serviço 
d) o Planejamento Estratégico de Tecnologia da 

Informação e Comunicação 
 

54) Analise as afirmativas e selecione a única 
alternativa que esteja tecnicamente incorreta 
quanto ao armazenamento categorizado como 
Memórias Principais (ou Primária): 
a) HD 
b) RAM 
c) Registradores 
d) ROM 
 

55) Dado o trecho de código abaixo, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente a 
linguagem de programação em que foi 
desenvolvido:  
 
 program HelloWorld; 
  {$APPTYPE CONSOLE} 
 begin 
   WriteLn('Ola, Mundo!'); 
 end. 
 
a) SQL 
b) PHP 
c) Java 
d) Delphi 
 

56) Quanto às principais características do 
PostgreSQL, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) não impõe limites no tamanho de 

armazenamento dos tipos de dados. 
(  ) suporta um único tipo de índice, denominado 

índice em cluster (clustered index). 
(  ) o PostgreSQL possui o maior TCO (Total 

Cost of Ownership) dos SGBD's. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, V 
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57) Os padrões de projeto denominados GoF 
(Gang of Four) são divididos em um grande 
número de tipos. Em função dessa grande 
quantidade de padrões, foi necessário 
classificá-los em três famílias/classificações. 
Assinale a alternativa que as apresenta.  
a) Padrões de Concepção (conception), Padrões 

Organizacionais (organizational) e Padrões 
Normativos (normative) 

 
b) Padrões de Concepção (conception), Padrões 

Organizacionais (organizational) e Padrões 
Comportamentais (behavioral) 

 
c) Padrões de Criação (creational), Padrões Estruturais 

(structural) e Padrões Normativos (normative) 
 
d) Padrões de Criação (creational), Padrões Estruturais 

(structural) e Padrões Comportamentais (behavioral) 
 

58) Dado as definições e características de vários 
elementos de interconexão de redes de 
computadores, identifique a alternativa que 
corresponda a esses equipamentos conforme 
a sequência abaixo:  
 
1º são capazes de definir a melhor rota para os 

pacotes de dados. 
 
2º encaminha os pacotes de acordo com o 

endereço MAC de destino. 
 
3º permite interfacear com outra rede que usa 

protocolos diferentes. 
 
a) 1º roteador - 2º gateway - 3º switch 
b) 1º gateway - 2º switch - 3º roteador  
c) 1º roteador - 2º switch - 3º gateway  
d) 1º switch - 2º roteador - 3º gateway  
 

59) O Active Directory (AD) possui uma estrutura 
lógica e uma estrutura física. A estrutura lógica 
do AD possui vários elementos tais como: 
 
  (1) domínio 
  (2) floresta 
  (3) ramos 
  (4) árvores   
 

 Da relação apresentada, assinale a alternativa 
que apresenta os elementos existentes nessa 
estrutura. 
a) 1, 2 e 3 apenas 
b) 1, 2 e 4 apenas 
c) 2, 3 e 4 apenas 
d) 1, 3 e 4 apenas 
 

60) Leia atentamente a frase abaixo referente a 
recuperação de dados: 

 
 "No backup _____ a velocidade de backup é 

maior que a do _____ e a velocidade de restauração é 

maior do que a do _____, e utiliza menos espaço em 

disco do que o backup _____". 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) diferencial / completo / incremental / completo 
b) completo / incremental / completo / diferencial 
c) completo / diferencial / completo / incremental 
d) incremental / completo / diferencial / completo 
 

61) As primeiras unidades de organização de um 
Balanced Scorecard (BSC) são as 
perspectivas. Sobre as perspectivas padrão do 
BSC, assinale a alternativa incorreta: 
a) Quantidade e Qualidade 
b) Aprendizado e Crescimento 
c) Econômico-Financeira 
d) Processos Internos 
 

62) Leia atentamente a frase abaixo: 
 
 "Certificados digitais são utilizados para 

verificar a confiabilidade _____, enquanto assinaturas 

digitais são usadas para verificar a confiabilidade 

_____". 

 
 Assinale a alternativa que preencha correta e 

respectivamente as lacunas. 
a) de um documento oficial / de uma pessoa 

(remetente) 
b) de uma pessoa (remetente) / dos dados 

enviados 
c) dos dados enviados / de uma pessoa 

(remetente) 
d) de uma pessoa (remetente) / de um documento 

oficial 
 

63) Os Sistemas de Detecção de Intrusão (IDS) 
dividem-se basicamente em dois tipos: o 
Network IDS (NDIS) e o Host IDS (HIDS). 
Relacione as duas colunas quanto as formas 
de implementação desses IDS's: 
 
  (1) HIDS (A) centralizado 
  (2) NDIS (B) descentralizado 
 

 Assinale a alternativa que correlacione 
corretamente. 
a) 1A, 2B 
b) 1A, 2A 
c) 1B, 2A 
d) 1B, 2B 
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64) Leia a definição técnica abaixo: 
 
 “tipo de código malicioso que torna inacessíveis 
os dados armazenados em um equipamento, 
geralmente usando criptografia, e que exige pagamento 
de resgate para restabelecer o acesso ao usuário.” 

 
 Assinale a alternativa que corresponda a esse 

conceito. 
a) rootkit 
b) botnet 
c) backdoor 
d) ransomware 
 

65) Quanto ao SAMBA analise as afirmativas 
abaixo: 
I. Samba provê a interoperabilidade entre 

sistemas Windows e Linux. 
II. Samba pode fazer parte de um Active Directory 

Domain. 
III. Samba pode prover arquivos e serviços de 

impressão para clientes Windows. 
 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
 

66) Quanto aos protocolos e serviços de redes de 
comunicação, assinale a alternativa incorreta. 
a) SMTP é o protocolo padrão de envio de 

mensagens de correio eletrônico através da 
Internet 

b) o DNS permite manter o relógio de um 
computador sincronizado com a hora sempre 
certa e com grande exatidão 

c) o FTP é basicamente um tipo de conexão que 
permite a troca de arquivos entre dois 
computadores conectados à Internet 

d) DHCP é um protocolo utilizado em redes de 
computadores que permite a estes obterem um 
endereço IP automaticamente 

 
67) A Estrutura de Controle de Fluxo, apresentada 

logo abaixo, é considerada tecnicamente como 
sendo: 
 
 Enquanto (condição) Faça 
     (bloco de código) 
 Fim Enquanto 
 
a) Estrutura sequencial 
b) Estrutura multíplice 
c) Estrutura de repetição 
d) Estrutura condicional 
 

68) A pilha é uma estrutura de dados baseada no 
princípio LIFO (Last-In, First-Out), que tem 
fundamentalmente duas operações básicas 
que são:  
a) enqueue e pop 
b) enqueue e dequeue 
c) push e dequeue 
d) push e pop 

 

69) Analise a tabela abaixo: 
 

TABELA: Estoque 
Produtos Precos Qtde 
produto1 980 122 
produto2 1199 45 
produto3 1000 256 

 
 Assinale a alternativa que permite selecionar 

somente os produtos que tenham preços 
maiores que 1000. 
a) SELECT Estoque FROM Produtos WHERE 

Precos > 1000 
b) SELECT Produtos FROM Estoque WHERE 

Precos > 1000 
c) SELECT Precos > 1000 FROM Estoque 

WHERE Produtos 
d) SELECT Produtos FROM Precos > 1000 

WHERE Estoque 
 

70) Veja atentamente a figura abaixo referente a 
Arquitetura de Computadores: 

 
 O Modelo apresentado representa de forma 

básica e esquematicamente o: 
a) Modelo Galves-Löcherbach 
b) Modelo de Von Neumann 
c) Modelo de Kübler-Ross 
d) Modelo de Robert-Solow 
 

71) Sobre unidades de armazenamento de dados, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) OCR 
b) Blu-ray 
c) SSD 
d) DVD 

 
72) A Programação Orientada a Objetos (POO) é 

um modelo de análise, projeto e programação 
de software baseado na composição e 
interação entre diversas unidades chamadas 
de objetos. Assinale a alternativa que 
apresenta os itens considerados os quatro 
pilares da Programação Orientada a Objetos. 
a) Abstração - Encapsulamento - Concretização - 

Modelagem 
b) Estruturação - Modulorização - Concretização - 

Modelagem 
c) Estruturação - Modulorização - Herança - 

Polimorfismo  
d) Abstração - Encapsulamento - Herança - 

Polimorfismo  
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73) Quanto ao SGBD MySQL, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F): 
(  ) é o único SGBD que não suporta triggers. 
(  ) é um SGBD que suporta Stored Procedures e 

Functions. 
(  ) é um sistema de gerenciamento de bancos de 

dados multiplataforma. 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo 
a) V, F, F 
b) V, V, F 
c) F, V, V 
d) F, F, V 
 

74) O J2EE define quatro camadas básicas no 
modelo de aplicação. Identifique abaixo 
somente às camadas efetivamente existentes: 
  (1) camada de dados. 
  (2) camada cliente.  
  (3) camada de negócios. 
  (4) camada de enlace.  

 Assinale a alternativa correta. 
a) da relação apresentada existem somente o 1, 2 

e 3 
b) da relação apresentada existem somente o 1, 2 

e 4 
c) da relação apresentada existem somente o 2, 3 

e 4 
d) da relação apresentada existem somente o 1, 3 

e 4 
 

75) Sobre meios físico de transmissão de dados 
em rede de computadores, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) par trançado 
b) cabo P10 
c) fibra ótica 
d) cabo coaxial 

 
76) Leia as duas definições abaixo referente aos 

Sistemas de Detecção e Prevenção de Intrusão: 
 
1ª) são ferramentas de detecção e monitoramento 

que não agem por conta própria. 
 
2ª) são sistemas de controle que aceitam ou 

rejeitam um pacote baseado em um conjunto 
de regras. 

 
 Sobre as definições acima, assinale a 

alternativa correta. 
a) a primeira definição se refere a um IPS e a 

segunda a um IDS 
b) a primeira definição se refere a um IDS e a 

segunda a um IPS 
c) as duas definições se referem tanto ao IDS 

como ao IPS 
d) as duas definições não se referem nem ao IPS, 

e muito menos ao IDS 

77) O ITIL v3, publicada em 2007 e atualizada em 
2011, apresentou cinco livros principais. 
Portanto, o ITIL v3 contém cinco importantes 
volumes tais como: 
 
(1) Operação do Serviço (Service Operation). 
(2) Estratégia do Serviço (Service Strategy). 
(3) Melhoria Contínua do Serviço (Continual Service 

Improvement). 
(4) Racionalização do Serviço (Service Rationalization). 
 

 Sobre os volumes apresentados, assinale a 
alternativa correta. 
a) da relação apresentada existem somente o 1, 2 

e 3 
b) da relação apresentada existem somente o 1, 2 

e 4 
c) da relação apresentada existem somente o 2, 3 

e 4 
d) da relação apresentada existem somente o 1, 3 

e 4 
 

78) Quanto ao Gerenciamento de Incidentes e 
Problemas (ITIL v3) analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. Problema: é a existência de um erro cuja causa 

é desconhecida. 
II. Incidente: é uma interrupção não planejada de 

um serviço de TI ou uma redução da qualidade 
de um serviço de TI. 

III. Os incidentes são sintomas que apontam para 
uma doença mais grave, chamada de 
problema. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
 

79) Dada a definição técnica abaixo, assinale a 
alternativa que corresponda especificamente a 
esse conceito: 

 “é uma combinação de hardware e software 
que isola a rede interna de uma organização da 
Internet, permitindo implementar uma política de 
controle de acesso, bloqueando ou permitindo a 
passagem de pacotes.” 

a) firewall 
b) switch 
c) roteador 
d) gateway 
 

80) Técnica utilizada de forma coordenada e 
distribuída, ou seja, quando um conjunto de 
computadores é utilizado no ataque, recebe o 
nome de negação de serviço distribuído. Essa 
técnica de ataque é conhecida pela sigla: 
a) SQL Injection 
b) XSS 
c) DDoS 
d) Flood 
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