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Simulado Especial 
Simulado TJ AM – Assistente Judiciário 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

1 – Este simulado conta com questões focadas no concurso do TJ AM; 

2 – A prova contém 100 itens que abordam conhecimentos previstos no edital do concurso; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores. 

4 – Este PDF foi enviado por e-mail, disponibilizado na área do aluno e em um artigo publicado no blog do 
Estratégia Concursos; 

5 – Os participantes têm das 8h30 às 13h para responder às questões e preencher o Gabarito Eletrônico; 

6 – O link para preencher o formulário com seu gabarito está localizado na última página deste PDF; 

7 – A partir das 14h, os nossos professores iniciarão a Correção da Prova AO VIVO no canal do 
Estratégia Concursos no YouTube. Eles resolverão todos os itens das questões. Aproveite para assisti-la AO 
VIVO e corrigir os erros pois o vídeo ficará disponível apenas na área do aluno. 

8 – O Gabarito do Simulado e o Ranking Classificatório com nota serão divulgados durante a transmissão da 
correção da prova. 
 

 

PREENCHA SEU GABARITO NO LINK - https://estr.news/SimuladoTJ-AM-Assistente-20-07  
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PORTUGUÊS 
 

 

Procrastinação 

A procrastinação pode ser uma inimiga da rotina para 

quem não consegue fugir dela. Adiar as tarefas é 

contraprodutivo quando se quer otimizar o tempo e tirar o 

máximo de um dia. Mas é um problema tão enraizado no ser 

humano, que pesquisadores conseguiram compilar uma 5 
coletânea de filósofos que estudaram o tema ao longo da 

história. E como parar de procrastinar? 

Tratar uma questão praticamente intrínseca às 

pessoas (salvo exceções) com técnicas ditas “fáceis”, como 

hacks (termo bastante usado no mundo virtual que trata de 10 
alguma técnica que pode ajudar o usuário a conseguir alguma 

melhoria em um programa), então, tem uma eficiência limitada. 

Por isso, o site Quartz criou um guia, que combina hacks com 

táticas pessoais para você examinar seus processos internos. E, 

assim, criar uma “própria abordagem holística” para parar de 15 
procrastinar – de uma vez por todas. 

Procrastinação: o que é? 

Procrastinar é simplesmente o ato de adiar o 

cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. “Você 

sabe o que deve fazer e não é capaz de fazer. É uma lacuna 20 
entre intenção e ação”, resume o psicólogo Timothy Pychyl, da 

Universidade Carleton. 

Pode ser algo consciente ou feito inconscientemente. 

Em ambos os casos, inclui uma decisão de “empurrar” a 

atividade. Isso é feito principalmente se dedicando a outras 25 
tarefas – muitas vezes, de menor importância e mais prazerosa. 

Por exemplo, se você precisa arrumar o seu quarto 

com urgência, mas, em vez disso, assistiu a um filme e 

respondeu a e-mails, você procrastinou. 

É algo mais comum na rotina do que parece, não? 30 
Porém, é extremamente prejudicial para quem quer ser 

eficiente: em uma pesquisa realizada pela Fundação Estudar, 

em parceria com a MindMiners, 52% dos que responderam 

afirmaram que a procrastinação é, de fato, o maior inimigo da 

sua produtividade. 35 
Por que a procrastinação acontece? 

Embora pareça um mal da vida moderna, 

procrastinar é uma realidade desde as civilizações antigas. O 

poeta grego Hesíodo, por exemplo, escreveu, por volta de 800 

a.C., “deixar seu trabalho até amanhã e no dia seguinte”. 40 
De forma geral, o cérebro humano “se rende” à 

procrastinação porque tem preferência pela recompensa 

imediata. Por isso, tende a lutar com tarefas que prometem 

vantagens futuras em troca de esforços presentes. 

“Isso porque é mais fácil para nossos cérebros 45 
processarem coisas concretas em vez de abstratas, e o 

incômodo imediato é muito tangível em comparação com 

aqueles irreconhecíveis e incertos benefícios futuros”, explica a 

especialista Caroline Webb em artigo da Harvard Business 

Review. 50 
Alguns lidam mais frequentemente com a 

procrastinação porque ela é influenciada por fatores genéticos. 

Além disso, as circunstâncias “negativas” de uma tarefa também 

podem contribuir, se algo é desagradável de fazer, ou mais 

complexo, por exemplo. 55 
https://www.napratica.org.br 

 

Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, 

julgue os itens a seguir. 
 

01. Entende-se do texto que a procrastinação nasceu 
das turbulências da vida moderna, principalmente por 

meio das redes sociais. 
 

02. Conforme dados da pesquisa realizada pela 

Fundação Estudar, em parceria com a MindMiners, 
mais da metade dos entrevistados entende que a 

procrastinação prejudica sobremaneira a 
produtividade. 

 

03. Segundo a última Reforma Ortográfica, a palavra 
“contraprodutivo” (linha 3) deve ser grafada com 

hífen: contra-produtivo. 
 

04. O vocábulo “compilar” (linha 5) está sendo 
empregado no sentido de anexar, colocar como 

apêndice. 

 
05. A palavra “empurrar” (linha 24) tem valor 

conotativo e transmite a essência do sentido de 
procrastinar. 

 

06. A pergunta “É algo mais comum na rotina do que 
parece, não?” (linha 30) remete à ideia de que o leitor 

possivelmente tenha se identificado com a informação 
anterior.  

 
07. O pronome “se” (linha 25) pode se posicionar 

imediatamente após o verbo “dedicando”. 

 
08. A troca de posição dos adjetivos “irreconhecíveis e 

incertos” (linha 48) não prejudica a correção 
gramatical, nem os sentidos no texto. 

 

09. A substituição da conjunção “Embora” (linha 37) 
pela conjunção Conquanto prejudicaria o sentido 

original do texto.  
 

10. As aspas nas expressões “se rende” (linha 41) e 

“negativas” (linha 53) sinalizam uma citação direta. 
 

11. Como o verbo “afirmaram” (linha 34) se refere a 
uma expressão de porcentagem, a sua concordância é 

facultativa no singular ou plural. 
 

12. A expressão “a especialista Caroline Webb” (linha

49) completa o sentido do verbo “explica” (linha 48).
 

13. A substituição de “em vez de” (linha 46) por ao 
invés de mantêm a coerência textual.  

 

14. As duas ocorrências de parênteses no segundo 
parágrafo podem ser substituídas por duplo travessão, 

mantendo-se a correção gramatical e a coerência. 
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15. Na linha 53, a expressão “Além disso” pode ser 

substituída por Ademais, mantendo-se a correção 
gramatical e o sentido original no texto. 

 
16. Mantém-se a correção gramatical, mas o sentido 

fica alterado, se a vírgula antes da palavra “que” (linha 
5) for excluída. 

 

17. Nas linha 38, cabe a inserção do acento indicativo 
de crase em “as civilizações antigas”, mesmo havendo 

mudança de sentido. 
 

18. O verbo “tem” (linha 12) está sendo empregado 

com valor impessoal, numa linguagem informal, como 
ocorre em expressões, como: “Tem gente que bebe 
muito.”; “Tem muitas pessoas nesta casa hoje.”. 

 

19. Na linhas 39 e 40, a fim de evidenciar uma citação 
direta, pode-se trocar a vírgula após “800 a.C.” por 

dois-pontos. 

 
20. A vírgula após “moderna” (linha 37) pode ser 

excluída, mantendo-se a correção gramatical e o 
sentido original no texto. 

 

 
GEOGRAFIA DO AMAZONAS 

 
Acerca dos múltiplos aspectos relacionados à bacia 

amazônica no estado do Amazonas, julgue os itens a 
seguir: 

 

21.  Ao entrar em território brasileiro, o rio que dá nome 
ao maior estado do Brasil, é chamado de Solimões, e 

somente na confluência com o Rio Negro é que recebe 
o nome de Amazonas. 

 
22. No estado, o rio Amazonas é totalmente influenciado 

pelo regime pluvio-nival, ou seja, pelas chuvas de verão 

que caem alternadamente nos dois hemisférios. 
 

23. Os rios são vias de ligação fundamentais entre os 
lugares amazônicos, mas foram suplantados em 

importância pelas grandes rodovias construídas nas 

últimas décadas que rasgam o território estadual em 
várias direções. 

 
Com relação aos municípios amazonenses, julgue os 

seguintes itens. 
 

24. Novo Airão, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, 

Santa Isabel do Rio Negro e Coari são cidades 
localizadas ao longo do rio Negro. 

 
25. Por se situar entre duas fronteiras, em uma área de 

tríplice fronteira, São Gabriel da Cachoeira é uma cidade 

estratégica no planejamento de fronteiras do Brasil. 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL E DO PODER 
JUDICIÁRIO  

 

26. O Tribunal de Justiça tem sede na Capital do Estado, 
jurisdição em todo o território do Estado, e compõe-se 

de 19 Desembargadores. 
 

27. O Tribunal Pleno é composto por Desembargadores, 
promotores de justiça e juízes. 

 

28. Denomina-se Justiça Itinerante a atividade 
jurisdicional prestada em múltiplas localidades e em 

unidades móveis adaptadas, destinada a coadjuvar os 
Juizados Especiais Cíveis do Estado do Amazonas na 

conciliação judicial em feitos de sua competência, cujo 

valor não ultrapasse o equivalente a 20 (vinte) salários-
mínimos. 

 
29. Entre os órgãos de julgamento do TJ/AM incluem-se 

o Tribunal Pleno e o Conselho da Magistratura. 
 

30. O Tribunal Pleno é o órgão máximo da Administração 

Superior do Poder Judiciário. 
 

31. A Corregedoria Geral de Justiça, órgão de 
fiscalização, disciplina e orientação administrativa, com 

jurisdição em todo o território do Estado do Amazonas, 

será exercida por um Juiz de Direito com o título de 
Corregedor Geral de Justiça. 

 
 

ACESSIBILIDADE 

 

32. Julgue os itens abaixo, tendo em vista as regras da 

Lei 13.146/2015 
São consideradas barreira urbanísticas as existentes em 

edifícios públicos e privados. 
 

33. A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de 

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, 

todavia, nos serviços de emergência públicos e 
privados, a prioridade conferida por lei é condicionada 

aos protocolos de atendimento médico. 
 

34. Incumbe ao poder público assegurar, criar, 

desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 
avaliar a formação e a disponibilização de professores 

para o atendimento educacional especializado, de 
tradutores e intérpretes da Libras, de guias intérpretes 

e de profissionais de apoio.  Os tradutores e intérpretes 
da Libras atuantes na educação básica devem, no 

mínimo, possuir ensino superior completo e certificado 

de proficiência na Libras. 
 

35. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, 
benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência é considerado crime pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, punível com 
detenção de 1 a 3 anos e multa. 
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NOÇÕES DE INFORMATICA E PROCESSO DIGITAL 

 

36. Renato da Costa possui em sua casa diversos 

dispositivos conectados em uma rede cuja topologia é 
classificada como topologia em estrela. Sua carinhosa 

filha – Belinha – voltou da escola e foi correndo abraçar 

seu papai. No caminho, ela tropeçou no cabo que ligava 
o notebook de seu pai ao dispositivo central da rede e 

acabou desconectando-o. Pode-se afirmar que – apesar 
do incidente – não haverá comprometimento de outros 

dispositivos e suas conexões. 

 
37. Um conhecido professor do Estratégia Concursos 

desfila com regularidade em carnavais cariocas. 
Durante uma dessas festas, esse professor recebeu um 

e-mail urgente em que seu chefe requisitava que ele 
acessasse a intranet de seu departamento para 

disponibilizar um relatório. Considerando que esse 

professor só dispunha de um smartphone e acesso à 
rede 4G, pode-se afirmar que ele não conseguiria 

executar o pedido de seu chefe tendo em vista que o 
acesso à intranet necessita de tecnologias específicas 

diferentes daquelas disponíveis na internet. 

 
38. No Sistema Operacional Windows, o atalho SHIFT + 

DEL é utilizado pra enviar um arquivo para a Lixeira, de 
onde poderá ser recuperado por meio da opção 

Restaurar. 
 

39. Webmails são programas de correio eletrônico que 

permitem acessar mensagens de e-mail via navegador 
web em qualquer computador ou dispositivo conectado 

à internet. 
 

40. Renato da Costa deseja enviar um e-mail para todos 

os seus alunos do curso de informática, no entanto ele 
não deseja que esses destinatários saibam para quem 

esse e-mail está sendo enviado. Para tal, ele poderá 
colocar o e-mail desses destinatários no campo de cópia 

(Cc). 

 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Julgue os itens a seguir sobre o Direito Administrativo. 

 
41. A descentralização é medida utilizada para criar nova 

entidade administrativa ou para delegar a prestação de 
serviços públicos, dependendo, no primeiro caso, de lei 

específica para criar ou autorizar a criação de entidade 

e, no segundo caso, poderá ocorrer mediante contrato 
ou ato administrativo, conforme o caso. 

 
42. Segundo entendimento do STF, os empregados de 

empresas públicas não possuem estabilidade, mas a 
demissão desses agentes depende da instauração de 

processo administrativo disciplinar. 

 
43. Ato administrativo complexo é aquele que depende, 

para a sua edição, da manifestação de vontade de dois 

ou mais órgãos públicos. Uma vez praticado, o ato 

poderá ser desfeito quando um dos órgãos deixar de 
concordar com o seu conteúdo, independentemente da 

vontade dos demais órgãos que praticaram o ato 
originário.  

 
44. O exercício do poder de polícia poderá culminar com 

a aplicação de sanções administrativas, tais como as 

multas, a suspensão de atividades e a destruição de 
mercadorias impróprias. 

 
45. O abuso de poder configura-se quando um agente 

público excede os limites de suas competências legais 

ou quando pratica ato com finalidade distinta da regra 
de competência. 

 
46. Um ato administrativo viciado na sua origem poderá 

produzir efeitos jurídicos enquanto não for declarada a 
sua invalidade, em virtude do atributo da presunção de 

legitimidade. 

 
O motorista de um ônibus atropelou um ciclista que 

trafegava adequadamente na ciclovia. Considerando, 
hipoteticamente, que o motorista estava dirigindo o 

ônibus de uma concessionária pública responsável, 

mediante concessão, pelo transporte público em 
determinado município, julgue os itens a seguir. 

 
47. A responsabilidade civil pela reparação dos danos 

sofridos pelo ciclista caberá à concessionária de 
transporte público municipal, de forma objetiva, uma 

vez que este tipo de responsabilidade se aplica aos 

danos causados aos usuários e aos não usuários do 
serviço. 

 
48. Como o motorista não é agente público, não caberá 

ação de regresso contra o motorista, ainda que ele 

tenha agido negligentemente. 
 

Após regular processo administrativo, João sofreu as 
penas de multa e de suspensão de atividade por supostamente 
não observar as regras sobre o exercício de sua atividade 
profissional. Inconformado com o caso, João interpôs recurso 
administrativo. 

 

Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens 

a seguir considerando as disposições da Lei nº 
9.784/1999 e que não existe lei específica sobre o 

processo administrativo analisado. 
 

49. A tramitação do recurso dependerá do depósito do 

valor da multa a título de caução, que será liberado ao 
final do processo se o recurso apresentado for deferido. 

 
50. Em regra, o recurso apresentado por João não terá 

efeito suspensivo, motivo pelo qual a suspensão 
produzirá os seus efeitos, ainda que pendente a 

tramitação do recurso. 
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Fernando liberou recursos públicos para a realização 
de uma obra de interesse de determinado grupo social. Meses 
depois, os órgãos competentes identificaram que Fernando 
recebeu um depósito em dinheiro efetuado pela empresa 

responsável pela execução da obra.  

 
Considerando a situação hipotética acima, julgue os itens 

seguintes nos termos da Lei nº 8.429/1992. 
 

51. Fernando estará sujeito, entre outras penalidades, à 
suspensão dos direitos políticos e à multa, aplicáveis 

necessariamente de forma não cumulativa. 

 
52. A aplicação das sanções pelo ato de improbidade 

somente será cabível se demonstrado que houve 
prejuízo ao patrimônio público. 

 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 

 
53. A autorização estatutária genérica é suficiente para 

permitir que uma associação atue em representação 
processual de seus filiados.  

 

54. Segundo o STF, as biografias não autorizadas são 
incompatíveis com a liberdade de expressão.  

 
55. Estrangeiros não podem ser extraditados em virtude 

de crime político ou de opinião. Desse modo, o STF não 
poderá, em qualquer hipótese, deferir a extradição de 

estrangeiro ao qual o governo brasileiro concedeu o 

asilo político. 
 

56. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada. Entretanto, não há direitos 

adquiridos face a uma nova Constituição. 

 
57. O Presidente da República tem competência para 

prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as 

contas referentes ao exercício anterior. 
 

58. Os Deputados Federais e Senadores somente 

poderão ser processados e julgados pelo STF após 
autorização prévia da Mesa do Congresso Nacional. 

 
59. É competência exclusiva do Congresso Nacional 

apreciar os atos de concessão e renovação de 

concessão de emissoras de rádio e televisão. 
 

60. Procurador-Geral da República e o Presidente do 
Conselho Federal da OAB oficiarão junto ao Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). 

 
61. É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical. 
 

62. Os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito 
ao rádio e à televisão não estão disponíveis para todos 

os partidos políticos, mas apenas para aqueles que 

cumpram os requisitos constitucionais.  

63. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 

Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do 

poder econômico, corrupção ou fraude. 
 

64. Segundo o STF, conflitos de atribuições entre um 
membro do Ministério Público Federal (MPF) e um 

membro do Ministério Público Estadual (MPE) serão 

resolvidos pelo Procurador-Geral da República. 
 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Em relação aos princípios constitucionais do processo 

civil, julgue os itens seguintes. 

 
65. O princípio do devido processo legal, expressamente 

previsto na Constituição, constitui postulado geral do 
direito processual civil. 

 
66. O princípio constitucional do juiz natural impõe a 

existência de regras objetivas de competência e a 

vedação aos tribunais de exceção. 
 

No que diz respeito à ação e à jurisdição, institutos 
fundamentais do processo civil, julgue os itens 

subsecutivos. 

 
67. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo se autorizado pela parte autora. 
 

68. É admissível a ação meramente declaratória, ainda 

que tenha ocorrido a violação do direito. 
 

No que diz respeito aos devedores das partes e 
procuradores, julgue os itens abaixo. 

 
69. Considera-se litigante de má-fé a provocação de 

incidente indeferido pelo juiz. 

 
70. Não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, 

de natureza provisória ou final, ou criar embaraços à 
efetivação das decisões é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, capaz de sujeitar a parte a 

imposição de sanções criminais, civis e processuais. A 
penalidade processual é pecuniária, cuja multa não 

excederá 20% do valor da causa, conforme gravidade 
da conduta. 

 
Em relação à gratuidade de justiça, julgue. 

 

71. A concessão do benefício para pessoas naturais exige 
demonstração documental nos autos do processo da 

hipossuficiência econômica. 
 

72. A assistência do requerente por advogado particular 

não impede a concessão de gratuidade da justiça. 
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Em relação à Lei 9.099/1995, julgue os itens seguintes. 

 
73. Constituem critérios orientadores dos Juizados 

Especiais Cíveis a oralidade, a simplicidade, a 
informalidade, a economia processual e a celeridade. 

 
74. É da competência dos juizados especiais cíveis ações 

de despejo para uso próprio independentemente do 

valor atribuído à causa. 
 

75. A contagem de prazo em dias, nos Juizados Especiais 
Cíveis, para a prática de qualquer ato processual é 

computada em dias úteis. 

 
 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 

76. O inquérito policial é dispensável ao ajuizamento da 
ação penal. 

 
77. O arquivamento do inquérito policial por falta de base 

para a denúncia não impede que seja futuramente 

ajuizada a ação penal, desde que baseada em prova 
nova, conforme entendimento sumulado do STF. 

 
78. Situação hipotética: José, residente em Magé-RJ, 

praticou um crime de ação penal privada contra Maria 

(residente em Campinas-SP), cuja pena cominada é de 
01 a 03 anos de detenção, tendo o crime ocorrido em 

Manaus-AM. 

Assertiva: nesta hipótese, caso Maria deseje ajuizar 
queixa-crime em face de José, a competência será do 

Juízo de Manaus-AM, apenas. 
 

79. O corréu, no mesmo processo, não poderá intervir 

como assistente de acusação, conforme disposição 
expressa do CPP. 

 
80. O Juiz será considerado impedido de atuar quando 

for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das 

partes, eis que tal fato é capaz de macular a necessária 
imparcialidade do magistrado. 

 
81. Estando o réu no estrangeiro, mas em local 

desconhecido, deverá ser citado por edital. 
 

82. A ação penal privada subsidiária da pública é cabível 

sempre que o Ministério Público não ajuizar denúncia no 
prazo legal, ainda que haja pedido de arquivamento do 

inquérito policial. 
 

83. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada 

se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter 
o agente praticado o fato amparado por alguma 

excludente de ilicitude. 
 

84. O exame de corpo de delito será realizado por um 
perito oficial, portador de diploma de curso superior; na 

sua falta, será realizado por dois peritos não oficiais, 

também portadores de diploma de curso superior. 

85. Situação hipotética: José foi citado por edital em 

determinado processo criminal pela prática do crime de 
lesão corporal gravíssima. Devidamente citado, não 

compareceu nem constituiu advogado. 

Assertiva: neste caso, ficarão suspensos o processo e o 
curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar 

a produção antecipada das provas consideradas 
urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva. 

 

86. A transação penal e a suspensão condicional do 
processo são institutos despenalizadores previstos na 

Lei 9.099/95, sendo cabíveis no caso de infrações cuja 
pena máxima não seja superior a 02 anos de privação 

da liberdade. 
 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Sobre as teorias clássica, burocrática e sistêmica, julgue 
os itens abaixo. 

 
87. Para a teoria da burocracia de Weber, as 

organizações burocráticas apresentam três 

características principais: formalidade, impessoalidade e 
profissionalismo. 

 
88. O estudo de tempos e movimentos de Taylor é base 

para a organização de setores com atividades 
repetitivas. 

 

O planejamento envolve diferentes níveis e aspectos da 
organização. Sobre este assunto, julguem os itens a 

seguir como certo ou errado. 
 

89. O planejamento tático envolve desenho 

departamental em nível de gerência, enquanto o 
planejamento operacional envolve desenho de cargos e 

tarefas em nível de supervisão. 
 

90.  As competências necessárias ao alcance dos 

objetivos estratégicos de uma organização devem ser 
definidas no planejamento. 

 
91. O planejamento estratégico envolve alguns aspectos 

essenciais, dentre eles: missão, visão, valores, objetivos 
estratégicos, políticas, recursos. 

 

92.  No âmbito do planejamento estratégico, as políticas 
de uma organização definem o papel que a organização 

assume na sociedade. 
 

Analise os itens a seguir, sobre gestão de pessoas nas 

organizações. 
 

93. A área de recursos humanos (RH) não precisa se 
articular com as demais áreas da organização para a 

elaboração de planos estratégicos.  
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94. Na avaliação de desempenho 360º deve haver 

avaliação dos pares, superiores, subordinados e outras 
partes impactadas, de modo a apresentar diferentes 

fontes de feedback sobre o desempenho do funcionário.   
  

95. Avaliações de desempenho realizadas no âmbito 
organizacional evitam comparações entre o esperado e 

o realizado, uma vez que o seu foco é o 

desenvolvimento profissional, e não a punição. 
 

96. A capacitação de pessoas no âmbito das organizações 
envolve o treinamento das pessoas para ocupar cargos 

mais desafiadores no futuro. 

 
97. Os dados utilizados para a geração de conhecimento 

são geralmente tácitos, uma vez que decorrem de 
conhecimento prático adquirido na organização.   

 
98. A gestão de pessoas deve considerar a cultura 

organizacional ao apoiar a implementação de um plano 

estratégico. 
 

99. Líderes democráticos são aqueles que adotam 
postura liberal, compartilhando com suas equipes a 

tomada de decisão 

 
100. A liderança que contribui para o desempenho da 

equipe nos tempos atuais é baseada em características 
ou qualidades do líder como seu carisma, propósito e 

realização. 
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Preencha o Gabarito! 
 
 

https://estr.news/SimuladoTJ-AM-Assistente-20-07  
 

Não é assinante? 
  

Confira nossos planos, tenha acesso a milhares de cursos e 
participe gratuitamente dos projetos exclusivos. Clique no banner! 
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