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•

De acordo com o comando a que cada um dos itens a seguir se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas objetivas.
Nos itens que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras, que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse e que teclar corresponda
à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições
de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
O Tribunal Regional do Trabalho da 10.ª Região

1

1

(TRT), após autorização da presidenta, efetuou a doação de
diversos
4

equipamentos,

chamados

de

“passíveis

organização judicial e discutir os desafios e perspectivas do

de

Poder Judiciário no atual cenário de mudanças tecnológicas e

desfazimento”, a duas entidades: Creche Magia dos Sonhos e
4

Associação dos Deficientes de Brasília, consideradas pela

2013, em Porto Alegre. O evento será organizado pelo

bens.
A medida é de grande importância porque

7

equipamentos considerados obsoletos ou de baixo rendimento
10

para o TRT — como impressoras, teclados e computadores —
social, que não teriam como obtê-los a não ser pela via da

Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) e pelo
Instituto Brasileiro de Administração do Sistema Judiciário.
O encontro terá a participação de ministros de

podem ser muito úteis para instituições voltadas ao trabalho

13

organizacionais, acontecerá o seminário Atualidade e Futuro
da Administração da Justiça, nos dias 11 e 12 de março de

administração do tribunal como legalmente aptas a receber os
7

Com o objetivo de apresentar boas práticas da

10

tribunais superiores, desembargadores, juízes, promotores,
advogados, delegados, diretores de tribunais e professores

doação.

universitários. Entre as palestras, painéis e mesas-redondas

Esse ato integra o rol de ações relacionadas à
responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão.

13

estão programados temas a respeito de gestão, informatização,
correição virtual, paradigmas, meio ambiente, conciliação,

Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações).

comunicação, todos eles relacionados à justiça.

Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue
os itens a seguir.
1

Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações).

De acordo com os sentidos do texto, os equipamentos foram
doados porque estavam com defeitos de fabricação.

2

Com base nas estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens
que se seguem.

O termo “intensificado” (R.15) está no singular porque
concorda com “rol” (R.14), mas estaria também correto se

6

colocado no feminino plural — intensificadas —, forma que

emprego do presente do indicativo em “estão” (R.13) está em

concordaria com “ações” (R.14).
3

Como o texto trata de um evento que ocorrerá no futuro, o

desacordo com as exigências gramaticais de correlação entre

O trecho “após autorização da presidenta” (R.2) está entre

os tempos e modos verbais.

vírgulas porque se trata de adjunto adverbial intercalado na
oração principal, ou seja, deslocado em relação à ordem direta.
4

porque

‘desfazimento’

é

expressão

objetivo.

não

dicionarizada que constitui neologismo.

A expressão “boas práticas” (R.1), por indicar juízo de valor,
confere subjetividade ao texto, tornando-o pessoal e pouco

O emprego de aspas em ‘passíveis de desfazimento’ (R.3-4)
justifica-se

5

7

8

O termo “A medida” (R.8) consiste em elemento coesivo que

A expressão “O evento” (R.6) retoma o antecedente “seminário
Atualidade e Futuro da Administração da Justiça” (R.4-5).

retoma as informações do trecho “consideradas pela
administração do tribunal como legalmente aptas a receber os
bens” (R.5-7).

9

No segundo parágrafo, excetuada a última, todas as demais
vírgulas têm a mesma justificativa de uso.
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A primeira ideia de criação de uma jurisdição

14

trabalhista surgiu com a Lei n.º 1.637/1907, que previa em seu
artigo 8.º os conselhos permanentes de conciliação e
4

“criaram-se” (R.20) por foram criadas.
15

arbitragem. Posteriormente, a Lei n.º 1.869/1922 criou em São

Em “Seguiram-se” (R.22,) o pronome “se” indica que o sujeito
do período é indeterminado.

Paulo os tribunais rurais — os primeiros tribunais trabalhistas

7

Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir

do país. Já existia o Patronato Agrícola, ligado à Secretaria de

No que se refere a aspectos gerais das correspondências oficiais,

Agricultura, o qual se ocupava de tais questões. À época,

julgue os itens que se seguem segundo o Manual de Redação da

entendeu o governo estadual de São Paulo que o modelo de

Presidência da República (MRPR).

solução entre trabalhadores e proprietários rurais era
10

13

16

16

inadequado.
Também em 1922 foram instituídas no Brasil as

comunicação oficial, o emprego adequado dos pronomes de

convenções coletivas de trabalho como forma de composição

tratamento é determinante para conferir formalidade ao texto.

de interesses entre trabalhadores e empregadores, reflexo da

17

próprio do meio em que estas circulam e, portanto, seu

imigração de europeus — daí derivando a necessidade de um

entendimento costuma ficar restrito aos seus usuários.

órgão com competência para conhecer e dirimir eventuais
18

conciliar os dissídios coletivos, e, no mesmo momento,

19

De acordo com o MRPR, os fechos “Atenciosamente” e

criaram-se as juntas de conciliação e julgamento, que

“Respeitosamente” são restritos a comunicações oficiais

conciliavam e julgavam os dissídios individuais do trabalho.

emitidas pelos Poderes Executivo e Judiciário.

Seguiram-se outras instituições extrajudiciais com
funções semelhantes em setores localizados, como as juntas de

20

A impessoalidade e o emprego do padrão culto de linguagem
garantem a clareza textual, pois evitam que haja ambiguidade

trabalho marítimo e o Conselho Nacional do Trabalho, ambos
25

No memorando, o destinatário não deve ser mencionado pelo
nome, e sim pelo cargo que ocupa.

então as comissões mistas de conciliação, cuja função era

22

O tipo de linguagem empregado em comunicações oficiais é

forte influência italiana entre nós, estimulada pela grande

conflitos decorrentes dessa prática coletiva. Com isso, surgiram

19

Além da polidez com que o assunto deve ser tratado em uma

no texto.

de 1933. Somente com o advento do Decreto-lei n.º 9.797 é
que foi organizada a justiça do trabalho como hoje ela

Com base nos conceitos de segurança da informação, julgue os

funciona, integrada ao Poder Judiciário.

próximos itens.

Internet: <www.trt10.jus.br> (com adaptações).

21

Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar

Julgue os itens de 10 a 15, relativos às ideias e estruturas

prejuízos aos sistemas podem ser incluídos na categoria de

linguísticas do texto acima.

malwares, que podem ser divididos em três subgrupos: vírus

10

de Agricultura” (R.6-7) justifica-se porque o verbo ligar exige

11

13

22

Os mecanismos utilizados para a segurança da informação

complemento regido pela preposição a, e a palavra

consistem em controles físicos e controles lógicos. Os

“Secretaria” (R.6) é antecedida pelo artigo definido feminino

controles físicos constituem barreiras de hardware, enquanto

singular a.

os lógicos são implementados por meio de softwares.

Depreende-se das informações do texto que os imigrantes

23

Muito mais eficientes que CDs e DVDs no que se refere a

italianos influenciaram a forma de negociação entre

taxa de transferência, capacidade de armazenamento e

trabalhadores e empregadores no Brasil, contribuindo para a

portabilidade, os pendrives são um meio eficiente de se

dissolução das antigas e obsoletas convenções coletivas de

fazer becape.

trabalho.
12

propriamente ditos, worms e trojans ou cavalos de troia.

O emprego do sinal indicativo de crase em “ligado à Secretaria

24

Arquivos anexados a mensagens de email podem conter vírus,

A expressão “dessa prática coletiva” (R.17) refere-se ao

que só contaminarão a máquina se o arquivo anexado for

antecedente “imigração de europeus” (R.15).

executado. Portanto, antes de se anexar um arquivo a uma

O trecho “criou em São Paulo (...) do país” (R.4-6) admite, sem

mensagem para envio ou de se executar um arquivo que esteja

prejuízo para a correção gramatical e o sentido do texto, a

anexado a uma mensagem recebida, é recomendável, como

seguinte reescrita: criou em São Paulo os primeiros tribunais

procedimento de segurança, executar um antivírus para

trabalhistas do país: os tribunais rurais.

identificar possíveis contaminações.
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Tendo como referência a figura acima, que exibe um gráfico

31

contido em um texto em edição no Word, julgue os itens a seguir.
25

salve um arquivo em nuvem por meio da opção Salvar na
Nuvem,

A posição da legenda do gráfico em apreço pode ser
reposicionada, sem que isso resulte em alteração do conteúdo

32

33

— está centralizado, é correto afirmar que sua centralização

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, que dispõe a respeito do

pode ter sido executada mediante cliques sucessivos do menu

regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, das

e da opção Centro.

autarquias e das fundações públicas federais, julgue os itens

O gráfico apresentado pode ter sido criado com ferramentas

seguintes.

próprias do Excel e transferido em seguida para Word.
34
29

O Mozilla, que é um software nativo do Linux, não pode ser
executado no ambiente Windows.

Considerando que o título do documento — Relatório do TRT

Formatar
28

O Outlook Express permite o envio de uma mensagem a um

simultaneamente.

Mesmo após salvar o arquivo Documento2 no Word, será
possível abri-lo no software Writer.

27

que pode ser acessada ao se clicar o menu Arquivo.

usuário, com cópia oculta para diversos outros usuários

do gráfico.
26

O Windows Explorer do Windows 8 possibilita que o usuário

A acumulação lícita de cargos públicos por parte do

Os dados mostrados no gráfico da figura em questão são

servidor é condicionada à demonstração de compatibilidade

suficientes para se inferir que cem processos foram recebidos

de horários.

pelo TRT no 2.° semestre de 2012.
35

Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão

Acerca dos conceitos de sistema operacional (ambientes Linux e

pode ser convertida em multa correspondente à metade por dia

Windows) e de redes de computadores, julgue os itens de 30 a 33.

do vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a

30

Por

ser

um

sistema

comparativamente

aos

operacional
demais

aberto,

sistemas

o

permanecer no desempenho de suas atribuições.

Linux,

operacionais,

36

Uma vez aplicadas ao servidor faltoso, as penalidades de

proporciona maior facilidade de armazenamento de dados

advertência e de suspensão ficarão permanentemente

em nuvem.

registradas em seu assentamento funcional.
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Julgue os próximos itens, referentes a dispositivos insertos na Lei

44

Os macroprocessos organizacionais definem como os diversos

n.º 8.666/1993, que trata de licitações e contratos na administração

projetos

distribuídos

pela

estrutura

da

organização

pública.

consolidarão a interação entre a organização e seus mercados
ou ambientes.

37

Para os fins legais, somente será considerado contrato o ajuste
45

firmado entre a administração pública e particular que seja

na premissa de convergência estratégica, a consistência interna

assim expressamente denominado em documento formal por

da estratégia refere-se ao grau de alinhamento dos planos

escrito.
38

Sob o enfoque do Balanced Scorecard (BSC), que é alicerçado

estratégico, tático e operacional entre si.

A alienação de bem imóvel de propriedade de órgão da
administração direta está subordinada ao interesse público e
depende de autorização legislativa, de prévia avaliação e, em
regra, de licitação na modalidade concorrência.

O petróleo impulsionou a economia internacional e chegou
a representar 50% do consumo mundial de energia primária no
início dos anos 70. Esse número sofreu queda, mas ainda representa
cerca de 43%. O Oriente Médio detém 65,4% das reservas

A respeito do Regimento Interno do TRT da 10.a Região, julgue os

petrolíferas do mundo. O anúncio da descoberta do pré-sal em 2007

itens subsequentes.

mudou radicalmente o panorama do setor de petróleo no Brasil, que
poderá mais que triplicar suas reservas petrolíferas até 2020.

39

A audiência de distribuição de processos no âmbito do TRT da

O Globo. Caderno Amanhã, 8/1/2013, p. 6 (com adaptações).

10. Região será sigilosa.
a

40

As ações e os recursos dirigidos ao TRT da 10.a Região que
tiverem como parte Estado estrangeiro terão de ser
obrigatoriamente remetidos ao Ministério Público do Trabalho
para emissão de parecer.

Acerca de noções de administração, julgue os itens de 41 a 45.

Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e
considerando as múltiplas implicações do tema por ele abordado,
além de aspectos marcantes do atual estágio de desenvolvimento da
economia mundial, julgue os itens que se seguem.
46

No Brasil, a extração do petróleo, bem como a comercialização
de seus derivados, a exemplo da gasolina, é monopólio estatal

41

exercido pela PETROBRAS.

Critérios técnicos de seleção de projetos tais como a
disponibilidade de capital e de matérias-primas e a

47

competência gerencial permitem que a exequibilidade do
projeto seja determinada em relação aos objetivos propostos.
42

exploração do petróleo em águas profundas.
48

Infere-se do texto que a atual exploração da camada do pré-sal

O desempenho humano no trabalho está relacionado a

deu ao Brasil a autossuficiência de petróleo, com excedente

motivação, conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como

para exportação.

à existência de suporte organizacional para que as atividades,

43

O Brasil se notabiliza pelo domínio da tecnologia de

49

A significativa reserva de petróleo existente no Oriente Médio

tarefas e responsabilidades sejam realizadas de maneira

contribui para fazer dessa área uma das mais estratégicas e

adequada e conforme os padrões esperados.

explosivas regiões do planeta.

Uma das principais expectativas da gestão de pessoas nas

50

A mais aceita definição de desenvolvimento sustentável é a que

organizações modernas é garantir que o trabalho a ser

se baseia no suprimento das necessidades da geração atual, sem

realizado seja simples e as pessoas, bem gerenciadas, para que

comprometer a capacidade de atender as necessidades das

os objetivos sejam alcançados.

futuras gerações.
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