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Simulado Especial 
TJ-MA Técnico Judiciário (Área Administrativa) 

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 60 itens que abordam conhecimentos cobrados nos últimos editais dos concursos; 

3 – As questões são inéditas e foram elaboradas pelos nossos professores com base no perfil da banca 
organizadora FCC, com alternativas A, B, C, D e E. 

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 - http://bit.ly/Simulado-TJ-MA-Técnico-Judiciário-FCC-22-09  
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
http://bit.ly/Simulado-TJ-MA-Técnico-Judiciário-FCC-22-09


3 
Simulado Especial – Concurso TJ-MA - 22/09/2019 

 

PORTUGUÊS 

 

A uberização do trabalho no século XXI 

Tarefas sob demanda ganham espaço em um mercado 
transformado pela automação e pela inteligência 

artificial 

Na primeira metade do século XXI, o mundo do 

trabalho está em ebulição. Os impactos das transformações 

provocadas pela automação acentuada e pela inteligência 

artificial ainda são difíceis de mensurar – as previsões vão de 

cortes de 10% a 40% dos empregos atuais. Uma situação, 

porém, já faz parte do presente: as tarefas sob demanda, 

tendência já batizada de uberização do trabalho. A carreira 

dentro de uma única empresa ficou para trás, e as funções de 

média gerência estão desaparecendo num processo 

considerado sem volta. O designer Wallace Vianna, de 50 anos, 

viveu 13 anos sob o regime da carteira de trabalho, nascido 

com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com horário 

fixo, férias e 13º salário. Atualmente, é empregado de si 

mesmo, administra quatro contratos simultaneamente, 

convivendo com oscilação de renda de um salário mínimo (R$ 

954) a cinco salários (R$ 4.770). 

“Sou técnico, publicitário, contato, cuido da parte 

financeira e administrativa. Costumo oferecer um leque de 

opções para o cliente, como web designer, professor de design, 

cubro férias de profissionais da área. O trabalho pode ser com 

carteira assinada ou não. Depende do que aparecer”, afirmou 

o profissional, formado em design pela Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (Uerj). 

Nesse novo mundo do trabalho, os empregos típicos 

da classe média vão diminuir, dizem analistas. Até mesmo 

profissões com status de doutor, como a de advogado ou 

médico, vão sofrer baques na empregabilidade. Leitura de 

peças processuais e análise de exames clínicos se darão com 

base em gigantescos bancos de dados, o big data, eliminando 

uma etapa da preparação do processo na Justiça e no 

diagnóstico do paciente. 

“Está se criando um fosso entre os altamente 

qualificados e os de baixa qualificação. Cada vez se necessita 

menos dos médios qualificados. Onde havia gerentes que nos 

atendiam em agências de turismo e companhias aéreas, há 

sistemas. O trabalho das 9 horas às 18 horas tende a 

desaparecer. Vai ser controlado à distância, numa contratação 

mais precária, em prazos menores e com menos segurança”, 

disse o procurador do Trabalho Rodrigo Carelli, professor de 

Direito do Trabalho e de Direito e Sociedade da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Atualmente, no Brasil, de um total de 8,2 milhões de 

empresas, 4,2 milhões não têm empregados. No setor de 

serviços, onde o trabalho de autônomos é mais intenso, esses 

negócios individuais chegam a representar 59,2%. Nesses 

casos, as relações de trabalho viraram relações empresariais. 

(Cássia Almeida, com reportagem de Madson Gama. 28/05/2018. 

Disponível em: 
https://epoca.globo.com/tecnologia/noticia/2018/05/uberizacao-

do-trabalho-no-seculo-xxi.html.) 

 

 

 

 

01. De acordo com o texto: 

a) a automação e a inteligência artificial prejudicaram o 

mercado profissional e o de consumo. 

b) a automação tirou do mercado somente profissões 

voltadas à agricultura e à indústria. 

c) os mais especializados foram os mais afetados no 

mercado de trabalho atual. 

d) as empresas ligadas à agricultura e à indústria estão 

perdendo mercado para as de informação. 

e) o perfil do profissional muda de acordo com as 
circunstâncias do mercado e da tecnologia. 

 

02. Infere-se da expressão “Até mesmo” (2º parágrafo) 
que 

“Até mesmo profissões com status de doutor, como a de 
advogado ou médico, vão sofrer baques na 

empregabilidade. Leitura de peças processuais e 

análise de exames clínicos se darão com base em 
gigantescos bancos de dados, o big data, eliminando 

uma etapa da preparação do processo na Justiça e no 

diagnóstico do paciente.” 

a) profissões com status de doutor, como a de advogado 

ou médico, serão inabaláveis quanto à 

empregabilidade. 

b) profissões, como as de advogado ou de médico, são 

percebidas hoje em dia como estáveis, com grande 

empregabilidade. 

c) profissões, como professor, cientista, advogado, 

apresentam grande índice de empregabilidade e assim 

permanecerá. 

d) profissões de nível superior de graduação serão 

afetadas diretamente pela automação e tendem à 

extinção. 

e) todas os cargos devem apresentar profissionais com 
doutorado para evitar a falta de empregabilidade. 

 
03. Considerando-se o contexto, traduz-se 

adequadamente o sentido de um segmento do texto 

em: 

a) o mundo do trabalho está em ebulição (1º parágrafo) 

= há inquietações no campo profissional 

b) automação acentuada (1º parágrafo) = aumento de 

processos eletrônicos 

c) tarefas sob demanda (1º parágrafo) = atividades 

profissionais planejadas  

d) vão sofrer baques na empregabilidade (3º parágrafo) 

= resultarão em hipertrofia profissional 

e) Está se criando um fosso entre os altamente 

qualificados e os de baixa qualificação (4º parágrafo) 

= permanece a similaridade entre os qualificados e os 
não qualificados 
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04. Está clara e correta a redação deste livre comentário 

sobre o texto: 

a) São nos estudos de especialistas que percebemos que 

o mercado de trabalho já está passando por uma 

revolução e muitos dos cargos existentes hoje serão 

extintos. 

b) Cabem à novos profissionais aceitar que as alterações 

tecnológicas vieram para dominar o mundo dos 

negócios, assim como já dominaram a nossa vida. 

c) As atividades do mercado de trabalho que serão – ou 

já estão sendo – substituídas por máquinas, sistemas 
automatizados e robôs são aquelas em cujo o processo 

é linear, que pode ser programável. 

d) Por mais que aprender programação e saber analisar 
dados sejam habilidades mais do que bem-vindas 

nesse novo mercado, é uma teoria – nem tão nova – 

que vai nos ajudar a entender o perfil profissional ideal 

para o futuro: a teoria de múltiplas inteligências. 

e) Mais do que se adaptar a diferentes funções e tarefas, 

será muito importante que o profissional se adeqúe à 
novas formas de trabalhar já existentes e que ainda 

estão por vir. 
 

05. Há pleno atendimento às normas de concordância 

verbal na frase: 

a) Devem ocorrer, nos vários nichos profissionais que 
estão mudando suas características, uma dedicada e 

efetiva mudança de postura.  

b) Grande parte das profissões e das pessoas que 
necessitam do trabalho são prejudicados por falta de 

uma política de especialização.  

c) Costumam ser prejudicados nos mercados 
profissionais atuais quem não planeja a carreira, isto é, 

quem não tem qualificação profissional.  

d) Hão de se adaptar mais facilmente à evolução 
tecnológica e ao aperfeiçoamento profissional 

principalmente as novas gerações de profissionais. 

e) Liberta-se de amarras e de prejuízos profissionais os 

que se dedicam ao aperfeiçoamento no mercado de 
trabalho. 

 
06. Há ocorrência de forma verbal na voz passiva e 

adequada articulação entre os tempos e os modos 

verbais na frase:  

a) O século XXI trouxe uma profunda transformação no 

mercado de trabalho, com mudanças que envolvem 

avanço tecnológico, novas formas de comunicação, 
valorização de determinados perfis profissionais, busca 

por maior qualidade de vida, empresas mais inclusivas 

e o desejo de empreender.  

b) Neste sentido, ganharam força as startups e os 

freelancers, uma tendência mundial com forte 
contribuição brasileira, tanto que estudo feito pelo 

Freelancer apontasse o Brasil como o 7º país com 

maior número de profissionais autônomos (791.000) 

dentro da plataforma. 

c) A crise enfrentada no país, que gerou recessão da 

economia, fechamento de postos de trabalho e queda 
na contratação de profissionais via CLT, colabora para 

que os profissionais buscassem novos modelos de 

trabalho.  

d) Mas esse modelo, já tão adotado pelos brasileiros, 

veio para ficar, independentemente da situação 
econômica. Além disso, a cada geração, diminui-se o 

tempo de permanência de um profissional em uma 

empresa, criando um contexto favorável para arriscar, 

mudar e empreender. 

e) Tendo crescido em um mundo digital, as novas 

gerações têm aspirações e ambições completamente 
diferentes daquelas de seus pais, e viram a tecnologia 

abrir inúmeras possibilidades. 
 

07. Quanto à pontuação e à observância do emprego do 

sinal de crase, está plenamente correta a frase: 

a) O mercado busca profissionais que, se desenvolveram 

em novas habilidades e competências, com coragem de 

arriscar-se e de aceitar novos valores, descobrindo e 

transpondo seus limites.  

b) O futuro é uma incerteza, por isso é preciso refletir 

sobre às suas habilidades pessoais e profissionais; 
criatividade, memória, comunicação e como enfrentar 

este mercado cada vez mais competitivo. 

c) Para se ter sucesso é importante diferenciar-se dos 
demais concorrentes, apostando no seu conhecimento 

e na sua vida profissional, rever seus princípios, e ideias 

antigas a fim de atender às novas solicitações do 

mercado atual. 

d) São mudanças socioculturais e tecnológicas, que 

fazem a diferença no mercado de trabalho. 

e) À maioria das pessoas surgem poucas oportunidades 
de trabalho, por isso a dedicação à atividade laboral e 

à qualificação é elemento muito importante para o 
sucesso na carreira. 
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08. Considere as seguintes orações: 

I. Já existe tecnologia para otimizar grande parte 

das ocupações no mundo. 

II. Um número muito menor de ocupações ocorrerá 

no curto prazo. 

III. Há uma dissociação entre a velocidade de 
implementação e a efetiva inserção de 

mudanças. 

Esses três segmentos se unem num só período de 

redação clara, coerente e correta no seguinte caso: 

a) Apesar de já existir tecnologia para otimizar grande 

parte das ocupações no mundo, um número muito 

menor delas ocorrerá no curto prazo porque há uma 
dissociação entre a velocidade de implementação e a 

efetiva inserção de mudanças. 

b) Porém, já existe tecnologia para otimizar grande parte 
das ocupações no mundo, para que um número muito 

menor delas ocorrerá no curto prazo como há uma 
dissociação entre a velocidade de implementação e a 

efetiva inserção de mudanças. 

c) Contanto que já existe tecnologia para otimizar grande 

parte das ocupações no mundo, um número muito 
menor delas ocorrerá no curto prazo, conforme há uma 

dissociação entre a velocidade de implementação e a 

efetiva inserção de mudanças. 

d) Há uma dissociação entre a velocidade de 

implementação e a efetiva inserção de mudanças, 
segundo já existe tecnologia para otimizar grande parte 

das ocupações no mundo, porque um número muito 

menor delas ocorrerá no curto prazo. 

e) Ainda que já existe tecnologia para otimizar grande 

parte das ocupações no mundo, um número muito 

menor delas ocorrerá no curto prazo por conseguinte 
há uma dissociação entre a velocidade de 

implementação e a efetiva inserção de mudanças. 
 

09. O emprego do sinal de dois-pontos no trecho “Uma 

situação, porém, já faz parte do presente: as tarefas 
sob demanda, tendência já batizada de uberização do 

trabalho.” (1º parágrafo) evidência: 

a) uma conclusão da situação presente. 

b) que a expressão “as tarefas sob demanda” é uma 

explicação do substantivo “presente”. 

c) uma explicitação da expressão “Uma situação”. 

d)  uma enumeração distributiva em relação ao que faz 

parte do presente. 

e)um contraste entre os termos. 
 

10. Marque a alternativa que apresenta correta 

regência: 

a) No setor de serviços, cujo o trabalho de autônomos é 

mais intenso, esses negócios individuais chegam a 

representar 59,2%. 

b) No setor de serviços, em que o trabalho de autônomos 

é mais intenso, esses negócios individuais chegam à 

representar 59,2%. 

c) No setor de serviços, com que muitos profissionais se 

dedicam, o trabalho de autônomos é mais intenso e 
esses negócios individuais chegam a representar 

59,2%. 

d) No setor de serviços, ao qual o trabalho de autônomos 
é mais intenso, esses negócios individuais chegam a 

representar 59,2%. 

e) No setor de serviços, ao qual se volta a maioria dos 
profissionais, o trabalho de autônomos é mais intenso, 

e esses negócios individuais chegam a representar 
59,2%. 

 

11. A transposição de “Costumo oferecer um leque de 
opções para o cliente, como web designer, professor 

de design, cubro férias de profissionais da área.” para 

a voz passiva resultará nas seguintes formas verbais: 

a) É costumeiro oferecer-se ...  são cobertas 

b) Costuma ser oferecido ... são cobertas 

c) Costuma-se oferecer ... eram cobertos 

d) Costumava ser oferecido ... foram cobertas 

e) Costuma ser oferecido ... foram cobertos 

 
12. “‘Sou técnico, publicitário, contato, cuido da parte 

financeira e administrativa. Costumo oferecer um leque 
de opções para o cliente, como web designer, professor 

de design, cubro férias de profissionais da área. O 
trabalho pode ser com carteira assinada ou não. 

Depende do que aparecer’, afirmou o profissional, 

formado em design pela Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (Uerj).” (2º parágrafo) 

Marque a alternativa que apresenta o correto emprego 

dos verbos sublinhados, respectivamente: 

a) repetição habitual de ação, possibilidade, ação 

concluída 

b) início de ação, probabilidade, ação regular no passado 

c) Iminência de ação, capacidade, ação contínua 

d) Volitivo, capacidade, consecução 

e) ação em desenvolvimento, possibilidade, exortação 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

13. Abelardo é o irmão mais velho de Guilherme e a 
diferença entre as idades deles é de três anos. Após 

três anos do nascimento de Guilherme, nasceu o 
terceiro e assim foi acontecendo até se formar uma 

família com cinco irmãos. Sabendo-se que, hoje, a 

idade do irmão mais novo é a metade da idade de 
Abelardo, é correto afirmar que, hoje, Abelardo está 

com idade igual a 

a) 18 anos. 

b) 20 anos. 

c) 22 anos. 

d) 24 anos. 

e) 26 anos. 
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14. Afirma-se que: “Todo estudioso passa em concurso”. 
É correto concluir que 

a) se uma pessoa passa em concurso, então é estudiosa. 

b) se uma pessoa não é estudiosa, então não passa em 

concurso. 

c) se uma pessoa não passa em concurso, então não é 

estudiosa. 

d) existe uma pessoa estudiosa que não passa em 

concurso. 

e) não existe pessoa que passa em concurso e não seja 
estudiosa. 

 

15. Para construir um muro, três pedreiros gastam oito 
horas. Trabalhando em um ritmo 20% mais lento, a 

quantidade de horas que cinco pedreiros, de mesma 
capacidade de trabalho que os três anteriores, levarão 

para construir esse mesmo muro é igual a 

a) 4. 

b) 6. 

c) 5. 

d) 8. 

e) 7. 
 

16. Considere verdadeiras as premissas a seguir:  

– Se Paulo é delegado, então Sílvia não é estudante.  

– Se Sílvia não é estudante, então Ana é secretária.  

– Ou Ana não é secretária, ou Marina é médica. 

– Marina não é médica.  

Logo, pode-se concluir que:  

a)  Paulo é delegado ou Ana é secretária.  

b)  Sílvia é estudante e Paulo é delegado.  

c)  Ana não é secretária e Sílvia não é estudante.  

d)  Paulo é delegado ou Ana não é secretária.  

e)  Sílvia não é estudante e Paulo é delegado. 

 

17. O produto de dois números naturais, x e y, é igual a 

855. Se x é um número primo maior que 5, então a 

diferença 𝑦 − 𝑥 é igual a  

a) 22  

b) 24  

c) 26  

d) 28 

e) 30 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

INFORMÁTICA 

 

18. Sobre redes de computadores e internet, analise as 

alternativas seguintes: 

I. Uma rede do tipo MAN cobre áreas 

geograficamente dispersas, podendo abranger 

grandes áreas, chegando a um país ou até 
mesmo a um continente, possuindo uma 

estrutura de maior custo e complexidade, já que 
pode possuir interconexão de várias sub-redes 

de comunicação. 

II. A topologia de rede em estrela utiliza um 
concentrador como ponto central da rede para 

permitir a transmissão dos dados. 

III. Bluetooth é um padrão global de comunicação 

sem fio, de baixo consumo de energia, que 
permite a transmissão de dados entre 

dispositivos, desde que um esteja próximo do 

outro. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I 

b) II 

c) III 

d) I e II 

e) II e III 
 

19. O Professor Diego Carvalho – ao terminar de 

escrever seu simulado – decide enviá-lo anexado a um 
e-mail para o coordenador de simulados do Estratégia 

Concursos. Para deixar o Professor Renato da Costa 
ciente sem expor seu endereço de e-mail para o 

coordenador de simulados, recomenda-se utilizar o 

campo: 

a) Cco 

b) De 

c) hide 

d) Cc 

e) Assunto 

 

20. Sobre o Google Chrome, não podemos afirmar que: 

a) O atalho ALT + TAB permite alternar para a aba 

seguinte. 

b) O atalho CTRL + N abre uma nova janela. 

c) O atalho CTRL + ENTER adiciona “www” e “.com” ao 

endereço digitado. 

d) O atalho F5 atualiza a página atual. 

e) O atalho F11 ativa ou desativa o modo de Tela Cheia. 
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21. Sobre segurança da informação, assinale a 

alternativa correta: 

a) Autenticidade é um critério de segurança para a 

garantia do reconhecimento da identidade do usuário 

que recebe uma informação por meio de recursos 

computacionais. 

b) A confiabilidade consiste na propriedade que limita o 

acesso à informação somente às pessoas ou entidades 

autorizadas pelo proprietário da informação. 

c) A integridade é a capacidade de garantir que a 

informação manipulada está correta, fidedigna e que 

não foi corrompida. 

d) A disponibilidade é a propriedade de uma informação 

estar disponível e utilizável sob demanda por qualquer 

pessoa que deseja acessá-la. 

e) A irretratabilidade trata da capacidade de garantir que 

o receptor de uma mensagem não negue 

posteriormente a sua autoria. 
 

22. Sobre o Microsoft Excel, podemos afirmar que: 

a) Uma pasta de trabalho pode possuir, no máximo, mil 

planilhas eletrônicas abertas simultaneamente. 

b) O limite de linhas e colunas de uma planilha eletrônica 

se dá pela quantidade de memória disponível no 

computador.  

c) A alça de preenchimento permite estender e 

preencher uma série de números, datas ou textos para 

um determinado número de células. 

d) A referência relativa permite que – ao copiar uma 

célula – tanto a linha quanto a coluna permanecem 

inalteradas. 

e) A referência absoluta permite que – ao copiar uma 

célula – tanto os valores da coluna quanto da linha 

sejam atualizados. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO MARANHÃO 

 

23. Assinale a alternativa que contém somente 

afirmações corretas sobre o meio ambiente do estado 
do Maranhão. 
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a) A pluviosidade e a temperatura aumentam se 

seguimos do ponto A em direção ao ponto B. Os rios 
genuinamente maranhenses são o Munim, Itapecuru, 

Mearim e Pindaré. O litoral possui faixas de 
desertificação no clima semiárido no Parque Nacional 

dos Lençóis Maranhenses. 

b) A pluviosidade e a temperatura aumentam se 
seguimos do ponto A em direção ao ponto B. Os rios 

limítrofes são: 03 Rio Gurupi, limite com o Pará, 02 Rio 

Tocantins, limite com o Tocantins e 01 Parnaíba, limite 
com o Piauí. No sul do estado, predomina a Mata dos 

Cocais, que são unidades de conservação integral. 

c) A pluviosidade diminui e a temperatura aumenta se 
seguimos do ponto B em direção ao ponto A. Entre as 

dunas ativas situadas na área do parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses, ocorrem lagoas temporárias ou 

permanentes. O Parcel do Manoel Luís é uma unidade 

de conservação de ecossistemas marinhos 

d) A pluviosidade e a temperatura aumentam se 

seguimos do ponto B em direção ao ponto A. Os rios 

genuinamente maranhenses são o Munim, Itapecuru, 
Mearim e Pindaré. O sul do estado é de vegetação de 

transição, a Mata dos Cocais.  

e) A pluviosidade e a temperatura aumentam se 
seguimos do ponto B em direção ao ponto A. Os rios 

limítrofes são: 03 Rio Gurupi, limite com o Pará, 02 Rio 
Tocantins, limite com o Tocantins e 01 Parnaíba, limite 

com o Piauí. O número 10 corresponde ao Rio 

Preguiças, um local que possui uma APA (área de 
preservação ambiental). 

 
24. O Maranhão é considerado uma sociedade de origem 

escravista tardia. Foi no final do século XVIII que se 

desenvolveu mais fortemente uma escravidão agrícola 
na região, ainda que, desde o século anterior escravos 

africanos tivessem sido utilizados como mão-de-obra. 
Nas áreas litorâneas e principalmente no norte do 

estado que encontramos as maiores e mais numerosas 

comunidades quilombolas, por exemplo, o Quilombo do 
Frechal. A construção da Base de lançamento de 

Alcântara tem provocado alterações na dinâmica do 
território e foi no início de 2019 firmado o acordo que 

permite o lançamento de foguetes e satélites dos EUA. 

Assinale a alternativa correta: 

a) O Quilombo do Frechal se tornou, na década de 
noventa, uma unidade de conservação de uso 

sustentável. As comunidades quilombolas têm sido 
impactadas pela modernização dos espaços, como é o 

caso das alterações no espaço provocadas pela Base 

de Alcântara. Em 2019, foi aprovada a lei que permite 
o arrendamento para lançamento de foguetes dos EUA 

mediante à transferência de tecnologia. 

b) O Quilombo do Frechal, na década de noventa, foi 
tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico, o que 

garante a preservação de suas práticas culturais. As 
comunidades quilombolas têm sido impactadas pela 

modernização dos espaços, como é o caso das 

alterações no espaço provocadas pela Base de 
Alcântara. Em 2019 foi aprovada a lei que permite o 

arrendamento para lançamentos de foguetes dos EUA 

mediante a transferência de tecnologia. 

c) O Quilombo do Frechal, entre outros localizados no sul 

do estado, está sendo profundamente impactado pela 

expansão da lavoura de grãos. A Base de Alcântara 
provocou a desterritorialização de comunidades 

quilombolas, principalmente com a modernização e a 
nova dinâmica de lançamentos de foguetes, que 

permitirá ao Brasil o acesso às tecnologias militares dos 

EUA. 

d) As comunidades quilombolas foram profundamente 

impactadas pela modernização e urbanização das áreas 

próximas ao litoral, e serão beneficiadas pela 
modernização provocada pela Base de Alcântara, que 

cria empregos qualificados aumentando a circulação de 
renda e a inserção das comunidades tradicionais e 

quilombolas numa economia competitiva de mercado.  

e) O Quilombo do Frechal se tornou, na década de 
noventa, uma unidade de conservação de uso 

sustentável. As comunidades quilombolas têm sido 

impactadas pela modernização dos espaços como é o 
caso das alterações no espaço provocadas pela Base 

de Alcântara. Em 2019, foi aprovada a lei que permite 
o arrendamento da base, para lançamento de foguetes 

dos EUA, sem a transferência de tecnologia. 

 
25. Leia atentamente os textos abaixo 

 

Texto I 

Aconteceu em março de 1823, no então vilarejo do 

Campo Maior, no Piauí, e faz parte de uma série de conflitos 

que eclodiram após a declaração da Independência em 1822. 

O governo português visava à manutenção de seus territórios 

no norte do país – especialmente nas áreas que hoje 

correspondem aos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Em 

janeiro de 1823, Manuel de Sousa Martins, o futuro Visconde 

de Parnaíba, aderiu à Independência e assumiu a presidência 

da Junta do Governo do Piauí. Isso fez com que o major João 

José da Cunha Fidié, que recebera da coroa portuguesa a 

ordem de preservar os territórios ao Norte do país, deslocasse 

suas tropas para a região. Em 13 de março, um grupo de 

aproximadamente 500 sertanejos mal armados enfrentou as 

tropas do major Fidié. A batalha durou cerca de cinco horas. 

Estima-se que 200 sertanejos morreram no embate; as tropas 

de Fidié, embora vitoriosas, saíram do conflito enfraquecidas e 

foram derrotadas em Caxias, no Maranhão, em julho do mesmo 

ano.  

                              ORIÁ; LEGISLATIVA, 2019. 
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Texto II 

A Batalha foi um confronto militar ocorrido em 19 de 
novembro de 1614, próximo de onde hoje se localiza a cidade 

de Icatu, no estado do Maranhão, entre forças portuguesas e 
tabajaras, de um lado, e francesas e tupinambás, de outro. A 
batalha foi um importante passo dado pelos portugueses para 
a expulsão definitiva dos franceses do Maranhão, a qual viria a 
ocorrer em 4 de novembro de 1615. A expulsão dos franceses 
possibilitou que grande parte da Amazônia passasse para 
domínio português e, posteriormente, brasileiro.9  

Os portugueses expulsaram os franceses em 1615 
sob o comando de Jerônimo de Albuquerque Maranhão (1548-
1618). Ele foi um administrador colonial português nascido no 
Brasil, foi o primeiro brasileiro a comandar uma força naval 
para defender o Brasil, sendo lembrado como o herói da 
conquista do Maranhão no contexto da França Equinocial, e 
fundador da atual capital do Rio Grande do Norte, Natal. Por 
ter expulsado os franceses do território brasileiro é que recebeu 
o sobrenome "Maranhão" do rei Filipe III de Espanha, no 
contexto da União Ibérica. 

                                MOTA; BRAICK, 2005; VAZ, 2013. 

 

Texto III 

O movimento iniciado em 13 de setembro de 1831, 
na província do Maranhão, teve forte caráter antilusitano. 
Posteriormente, autores como Dunshee de Abranches (1931) 
denominaram esse episódio de Setembrada, na melhor 
tradição portuguesa de batizar os movimentos políticos com o 
nome do mês em que ocorreram. 

https://www.outrostempos.uema.br/oitocentista/cd/ARQ/51.pdf 

 
Assinale a alternativa que relacione os textos com os 

respectivos fatos históricos maranhenses e que faça 

afirmações corretas: 

a) O texto I refere-se à Batallha de Guaxenduba, que foi 

importante para a consolidação da Independência do 
Brasil. O texto III refere-se à Setembrada, movimento 

liberal antilusitano em 1831. 

b) O texto I refere-se à Batalha do Jenipapo, que foi 
importante para a consolidação da independência do 

Brasil, devido à vitória da frota brasileira. O texto III 

refere-se à Setembrada, movimento liberal antilusitano 

em 1831. 

c) O texto I refere-se à Batalha do Jenipapo, que foi 

importante para a consolidação da Independência do 
Brasil, apesar da derrota da frota brasileira. O texto III 

refere-se à Setembrada, movimento liberal antilusitano 

em 1831. 

d) O texto I refere-se à Batalha do Jenipapo, que foi 

importante para a consolidação da Independência do 

Brasil, apesar da derrota da frota brasileira. O texto III 
refere-se à Balaiada, que teve grande participação 

popular, forte influência liberal do partido Bem-te-Vi e 

caráter abolicionista.  

e) O texto I refere-se à Batalha do Jenipapo, que foi 

importante para a consolidação da independência do 
Brasil, pois foi o reflexo da forte adesão da elite 

maranhense à independência.  O texto III refere-se à 

Setembrada, movimento liberal antilusitano em 1831. 
 

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA ESTADUAL 

 

26. Nos termos do Código de Organização Judiciária do 

Maranhão, são atribuições do Tribunal de Justiça, 

EXCETO: 

a) propor ao Poder Legislativo alteração do Código da 

Divisão e Organização Judiciárias do Estado.  

b) elaborar seu Regimento Interno organizar sua 
Secretaria e demais serviços Judiciários, assim como 

propor ao Poder competente a criação a extinção de 

cargos e fixação dos respectivos vencimentos;  

c) Alterar do número dos seus membros.  

d) Realizar concursos para ingresso na Magistratura, 

fazendo o provimento dos cargos iniciais, promoções, 

remoções, permutas e disponibilidade;  

e) Representar para intervenção federal no Estado e 

intervenção estadual nos municípios; 
 

27. Nos termos do Código de Organização Judiciária do 

Maranhão, assinale a alternativa correta: 

a) Os servidores do Poder Judiciário serão nomeados 

pelo presidente do Tribunal de Justiça e tomarão posse 

em seus cargos dentro do prazo improrrogável de trinta 
dias, contados da publicação do ato de nomeação no 

Diário da Justiça.  

b) Os servidores nomeados para o Tribunal de Justiça 
prestarão compromisso e tomarão posse perante o 

presidente do tribunal, ressalvado o diretor-geral da 
secretaria e os diretores de diretorias, que tomarão 

posse perante o corregedor geral de justiça.  

c) Os servidores nomeados para a Justiça de 1º Grau 

prestarão compromisso e tomarão posse perante o juiz 

diretor do fórum em que forem lotados.  

d) Todos os direitos e deveres dos servidores do Poder 

Judiciário só serão considerados a partir da data da 

posse.  

e) Os servidores de cargos efetivos têm trinta dias 

improrrogáveis para o início do exercício, contados da 
data da posse. 

 

28. Consideram-se custas, exceto, nos termos da Lei 

9.109/09: 

a) a taxa judiciária;  

b) as despesas relativas a serviços de comunicação;  

c) as despesas decorrentes de impressos, de 
reproduções reprográficas e de publicações em órgão 

de divulgação;  

d) as multas impostas nos termos das leis processuais às 

partes, salvo aos serventuários extrajudiciais.  

e) as despesas de guarda e conservação de bens 

penhorados, arrestados, sequestrados ou apreendidos 

judicialmente a qualquer título; 
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REGIMENTO INTERNO 

 

29. Nos termos do RI-TJMA, assinale a alternativa 

correta: 

a) São três as câmaras reunidas, sendo duas criminais e 

uma cível.  

b) As Câmaras Criminais Reunidas são compostas por 

todos os membros das câmaras isoladas criminais.  

c) As câmaras reunidas, cíveis ou criminais, são 

presididas pelo desembargador eleito pelo voto dos 

demais membros para um período de dois anos.  

d) As Câmaras Cíveis Reunidas funcionarão com no 
mínimo três desembargadores, incluído nesse número 

o seu presidente  

e) as Segundas Câmaras Cíveis Reunidas, com cinco 
membros, são compostas pelos membros da 3ª, 4ª e 

6ª câmaras cíveis isoladas. 
 

30. Nos termos do RI-TJMA, não haverá sessão no 

Tribunal de Justiça, exceto: 

a) nos dias de segunda e terça-feira de carnaval.  

b) na quarta-feira de cinzas.  

c) na terça-feira, durante o feriado da Semana Santa.  

d) no dia 22 de dezembro.   

e) no dia 10 de janeiro. 

 
 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

31. Sobre o pensamento sistêmico, julgue os itens 

abaixo. 

I. A teoria geral dos sistemas preocupa-se com os 

sistemas de informática que são implementados 

para a melhoria da gestão organizacional. 

II. Os sistemas organizacionais são abertos, pois 

interagem com o ambiente. 

III. A visão sistêmica envolve a compreensão 

profunda e detalhada de todos os aspectos que 
se relacionam entre si, na organização e fora 

dela. 

Está(ão) correto(os): 

a) I 

b) I e II 

c) III 

d) II e III 

e) II 

 

 

 

 

 

32. O planejamento envolve diferentes níveis e aspectos 

da organização. Sobre este assunto, julgue os itens a 

seguir como certo ou errado. 

I. O planejamento tático se dá no nível dos 

diretores. 

II.  O planejamento estratégico detalha o 
funcionamento de tudo o que deverá acontecer 

na organização. 

III. O controle estratégico acompanha o 
atingimento das metas da organização, 

propondo ações corretivas. 

Está(ão) correto(os): 

a) I 

b) I e II 

c) III 

d) II e III 

e) II 

 
33. Sobre eficiência, eficácia e efetividade, julgue os 

itens abaixo. 

I. Eficiência é uma medida de resultado combinado 

do uso dos insumos e da entrega de produtos 

pelos processos da organização. 

II. Eficácia diz respeito aos produtos entregues. 

III. Efetividade se refere a entregar os produtos 

corretos. 

Está(ão) correto(os): 

a) I 

b) I e II 

c) III 

d) II e III 

e) II 

 
34. Sobre ferramentas da qualidade, julgue os itens 

abaixo. 

I. O diagrama de causa-efeito faz o detalhamento 
das causas, apontando a frequência de sua 

ocorrência. 

II. O diagrama de Ishikawa possibilita a 
identificação das categorias mais importantes 

em um processo. 

III. O ciclo PDCA propõe a melhoria contínua de 

processos. 

Está(ão) correto(os): 

a) I 

b) I e II 

c) III 

d) II e III 

e) II 

 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/inss-tecnico-do-seguro-social-101/


11 
Simulado Especial – Concurso TJ-MA - 22/09/2019 

 

35. Decisões programadas e não programadas são 

muito utilizadas no dia-a-dia da organização. Sobre 

este assunto, julgue os itens a seguir. 

I. Decisões programadas são úteis para situações 

rotineiras. 

II. Decisões não-programadas são úteis para 

situações rotineiras. 

III. Decisões não-programadas costumam ser 

utilizadas em conjunto com decisões 
programadas para solucionar problemas 

antecipáveis pela organização. 

Está(ão) correto(os): 

a) I 

b) I e II 

c) III 

d) II e III 

e) II 

 
 

 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
36. A administração pública gerencial constitui um 

avanço e até um certo ponto um rompimento com a 

administração pública burocrática. Isto não significa, 

entretanto, que negue todos os seus princípios. O 
modelo de administração gerencial difere do modelo 

burocrático em alguns aspectos essenciais, entre os 

quais pela introdução do conceito de  

a) cadeia de comando. 

b) avaliação por resultados.  

c) hierarquia. 

d) meritocracia. 

e) disciplina. 
 

37. Assinale a opção que indica corretamente as 

características de uma administração burocrática: 

a) A administração burocrática o político tem um 
relacionamento de “troca” com seus seguidores, pois 

depende da boa vontade deles para manter sua 
capacidade de prestar serviços e manter seu poder 

político.  

b) O modelo burocrático se caracteriza pela meritocracia 

na forma de ingresso nas carreiras públicas.   

c) A flexibilização de procedimentos e a ênfase nos 

controles a posteriori são características dos modelos 

das organizações burocrático de gestão. 

d) O modelo burocrático se caracteriza pela 

informalidade, visando uma maior eficiência nos fluxos 

de informação.    

e) Neste sistema, existe uma confusão natural entre os 
bens públicos e particulares, pois o Rei (ou chefe 

político) não diferencia seu patrimônio particular do 
estatal. 

38. O secretário de saúde resolveu criar um processo 

seletivo para um cargo que vagou no último mês. Neste 
processo, o candidato com melhor avaliação nos 

critérios estabelecidos de acordo com o perfil do cargo 
será escolhido, buscando implementar a meritocracia 

na secretaria. No contexto dos paradigmas da 
administração pública, essa atitude do secretário pode 

ser considerada típica do modelo:   

a) patrimonialista. 

b) sistêmico.  

c) social. 

d) consumerista. 

e) burocrática. 
 

39. Os termos governança e governabilidade passaram 
a ser mais debatidos após as crises econômicas dos 

países em desenvolvimento nos anos 70 e 80 do século 

passado e do crescente processo de globalização. Em 
relação a estes temas, indique quais das opções abaixo 

são Falsas (F) ou Verdadeiras (V) e depois assinale a 

resposta correta. 

( ) O conceito de governabilidade é mais relacionado à 
capacidade política de governar, ou seja, às condições 

de um governo de se legitimar perante a sociedade 

como um todo. 

( ) A falta de governança pode diminuir a 

governabilidade. 

( ) De acordo com o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado - PDRAE, o governo brasileiro não 

carece de governabilidade, mas de governança.  

( ) Existe uma vertente teórica que considera a 

governança como uma mudança no papel do Estado. 
Este passaria a ser mais pluralista, ou seja, aceitaria 

uma participação maior da sociedade na formulação 

das políticas públicas. Seria o movimento da 

governança pública. 

a) F, V, F, V 

b) V, V, V, V 

c) F, F, F, V 

d) F, F, V, V 

e) V, F, F, V 
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40. De acordo com Lustosa da Costa, quase tão discutida 

quanto as próprias reformas administrativas 
contemporâneas, a história das experiências de 

mudança institucional planejada do Estado brasileiro 
tem merecido a atenção de muitos estudiosos da 

matéria, chegando quase a constituir um objeto à 
parte. Analisando as reformas administrativas no Brasil, 

assinale a alternativa correta: 

a) O Dasp foi efetivamente organizado em 1948, com a 
missão de definir e executar a política para o pessoal 

civil, inclusive a admissão mediante concurso público e 
a capacitação técnica do funcionalismo, promover a 

racionalização de métodos no serviço público e elaborar 

o orçamento da União. 

b) Com a introdução do modelo burocrático na 

administração pública brasileira, promovida pelo DASP, 
fortaleceu-se o princípio da meritocracia, em que os 

servidores passaram a ser selecionados, 

exclusivamente, mediante concurso público. 

c) a administração do plano de metas do governo JK foi 

executada por meio dos órgãos convencionais. 

d) A reforma de 1967 foi uma tentativa de se superar a 

rigidez do modelo burocrático e é considerada por 
algumas bancas como a primeira iniciativa da 

administração gerencial no Brasil. Foi sem dúvida uma 

reforma pioneira, que trazia aspectos ligados à 

centralização administrativa. 

e) Ainda no governo de João Goulart, formou-se a 
Comissão Amaral Peixoto, com o objetivo de coordenar 

estudos para uma reforma do modelo administrativo no 
Brasil. O golpe militar de 1964 abortou essa iniciativa. 

Todavia, algumas ideias foram aproveitadas na 

reforma de 1967. 
 

41. O conceito relacionado com a capacidade de 
governo do Estado, com a gestão dos recursos e com 

a capacidade deste governo de implementar as 

políticas públicas, é relacionada com: 

a) burocracia. 

b) accountability. 

c) governança. 

d) governabilidade. 

e) cidadania. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

AFO 

 

42. No que tange a Finanças Públicas e Orçamento na 

Constituição Federal de 1988, sobre a lei de diretrizes 

orçamentárias, é correto afirmar: 

a) O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será 

encaminhado até quatro meses antes do encerramento 
do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 

encerramento da sessão legislativa. 

b) a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 
metas e prioridades da Administração Pública federal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, disporá sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

c) o projeto de lei relativo às diretrizes orçamentárias 

será apreciado por apenas uma das Casas do 

Congresso Nacional. 

d) a aprovação das emendas ao projeto da lei de 

diretrizes orçamentárias independe de sua 

compatibilidade com o plano plurianual. 

e) o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

compreenderá as metas da Administração Pública 
federal, estadual e municipal, obedecerá ao 

estabelecido na lei orçamentária anual e disporá sobre 

as alterações na legislação tributária. 
 

43. No que se refere à Lei 4.320/1964 e ao empenho de 

despesa: 

a) consiste na verificação do direito adquirido pelo credor 

tendo por base os títulos e documentos comprobatórios 

do respectivo crédito. 

b) é dispensável em casos de emergência, calamidade 

pública ou para adiantamentos. 

c) será efetuado por meio da emissão da nota de 

empenho, quando ordenado após a regular liquidação 

da despesa. 

d) não poderá exceder o limite dos créditos concedidos. 

e) não é admitido por estimativa. 

 
44. No âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

despesa corrente derivada de lei, de medida provisória 
ou de ato administrativo normativo que fixem para o 

ente a obrigação legal de sua execução por um período 

superior a dois exercícios será considerada como:  

a) não obrigatória e uniforme.  

b) permanente e de caráter variável.  

c) obrigatória de caráter continuado.  

d) facultativa, entretanto se adotada, de caráter 

continuado.  

e) optativa, entretanto, na opção torna-se de caráter 
continuado. 
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45. Assinale a alternativa na qual a definição de um dos 

princípios orçamentários está INCORRETA: 

a) O princípio do orçamento bruto determina que todas 

as receitas ou despesas sejam registradas sem 

deduções. 

b) A exclusividade que se pretende garantir aos 
orçamentos públicos busca evitar a introdução de 

determinações estranhas às previsões de receita e a 

fixação de despesas. 

c) O princípio da não afetação de receitas possui 

ressalvas na Constituição Federal. 

d) O princípio da legalidade fundamenta o sistema 
orçamentário na medida em que tanto o planejamento 

quanto o próprio orçamento são veiculados por lei. 

e) O princípio da exclusividade estabelece que a lei 
orçamentária anual não pode conter dispositivos 

estranhos à fixação das despesas e previsão de 

receitas, proibindo-se a autorização para a abertura de 
créditos suplementares. 

 

46. Analise as receitas orçamentárias a seguir:  

• Receita Patrimonial 

• Receitas Imobiliárias 

• Receita de Operações de Crédito 

• Receita da Alienação de Bens Imóveis 

• Receita de Serviços 

• Receita da Amortização de Empréstimos 

• Receita de Concessões efetuadas pelo Ente 

Público 

• Receita de Aluguéis 

Nessa lista, o número total de receitas que são 

classificadas como receitas de capital é: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

e) 6 
 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

47. Assinale a alternativa que contém a afirmação 

correta sobre o que dispõe a CF/88 acerca do Poder 

Judiciário Estadual:  

a) As competências dos Tribunais de Justiça estão 

definidas na Constituição Federal. 

b) As causas em que forem parte instituição de 
previdência social e segurado serão julgadas pela 

Justiça Estadual. 

c) Serão de competência da justiça comum federal as 

causas não abrangidas pela competência da justiça 

comum estadual. 

d) Os Desembargadores dos Tribunais de Justiça serão 

julgados, nos crimes de responsabilidade, pela 

Assembleia Legislativa do respectivo estado. 

e) O encaminhamento da proposta orçamentária do 

Poder Judiciário Estadual cabe ao presidente do 
Tribunal de Justiça. 

 

48. Considere o rol de competências abaixo: 

(I) Explorar diretamente os serviços de gás 

canalizado no país. 

(II) Instituir, mediante lei complementar, regiões 

metropolitanas. 

(III) Explorar o aproveitamento energético dos 

cursos de água que se situam em seus 

territórios. 

(IV) Explorar os serviços de gás canalizado 

mediante permissão, em âmbito local. 

É (são) competência (s) expressa (s) dos estados-

membros, de acordo com o que determina a 

Constituição Federal, o mencionado em:  

a) II, somente. 

b) I e II. 

c) III  e IV. 

d) III e IV, somente. 

e) I e III. 
 

49. Assinale a alternativa correta a respeito do direito de 

greve:  

a) As normas que garantem o direito de greve aos 

servidores públicos e aos trabalhadores em geral são 

de eficácia contida. 

b) A administração pública poderá, sempre que houver 

suspensão do vínculo funcional, proceder ao desconto 

na remuneração dos dias em que houve paralisação. 

c) A Constituição determina que seja aplicada aos 

servidores públicos a lei da iniciativa privada que 

disciplina o direito de greve. 

d) A Constituição proíbe, expressamente, o exercício do 

direito de greve pelos militares. 

e) A Constituição proíbe, expressamente, o exercício do 

direito de greve pelos policiais civis. 
 

50. Assinale a alternativa verdadeira, no que se refere 
aos direitos e garantias fundamentais elencados na 

CF/88:  

a) A obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimento de situações de 
interesse pessoal, é gratuita apenas para os 

reconhecidamente pobres.  

b) O remédio constitucional adequado à defesa do direito 

à obtenção de certidões é o habeas data. 

c) O direito de petição não pode ser exercido por 
estrangeiros, sendo facultado apenas às pessoas físicas 

e jurídicas brasileiras. 

d) Exige-se capacidade postulatória para o exercício do 

direito de petição. 

e) O requerimento judicial de benefício previdenciário, 
embora seja um caso de jurisdição condicionada, não 

depende do prévio esgotamento dos recursos 
administrativos. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

51. Agentes públicos 

Pedrinho é servidor público, ocupante de cargo efetivo 
de analista administrativo na administração direta do 

Estado do Amazonas. A este respeito é correto afirmar 

que: 

a) Pedrinho automaticamente se tornará estável após 3 

anos de efetivo exercício do cargo público. 

b) a estabilidade do servidor depende de avaliação 
especial de desempenho realizada exclusivamente por 

seu superior hierárquico. 

c) após tornar-se estável, Pedrinho terá assegurado a 

vitaliciedade no cargo. 

d) após tornar-se estável, Pedrinho só poderá perder o 

cargo em virtude de decisão judicial transitada em 
julgado; mediante processo administrativo em que lhe 

seja assegurada ampla defesa; ou mediante 

procedimento de avaliação periódica de desempenho, 
na forma de lei complementar, assegurada ampla 

defesa. 

e) caso seu cargo seja extinto, Pedrinho ficará em 
indisponibilidade, com remuneração proporcional ao 

tempo de contribuição. 
 

52. Atos Administrativos 

Rosenval, secretário da fazenda do município Vale da 
Coruja, expediu ato disciplinando normas aplicáveis a 

contribuintes municipais, com fundamento na 
legislação tributária municipal que lhe atribuía tal 

competência. 

Em relação ao ato administrativo praticado por Rosenval, 

é correto afirmar que: 

a) a competência é o poder atribuído pela lei ao agente 

para a prática do referido ato, podendo ser delegada 

por Rosenval ao secretário-adjunto, Luís Eduardo. 

b) classifica-se como ato geral e complexo. 

c) o motivo do ato consiste no efeito jurídico imediato 

produzido pelo ato administrativo. 

d) terá sido praticado mediante desvio de poder caso se 

comprove que Rosenval não possuía tal competência 

normativa. 

e) caso se afigure inconveniente ou inoportuno, a 

autoridade poderá promover o desfazimento do ato 
mediante revogação. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

53. Licitações 

Em razão de graves incêndios, o Estado do Amazonas 
decretou estado de emergência e procedeu à 

contratação da prestação de serviços de tecnologia da 
informação (TI) para mapear os focos de incêndio e 

conferir maior inteligência à ação dos bombeiros. De 

acordo com a Lei 8.666/1993:  

a)  é possível a contratação dos referidos serviços 

mediante inexigibilidade de licitação. 

b)  é viável a contratação mediante dispensa de licitação, 
em razão da situação emergencial, ainda que o valor 

ultrapasse R$ 3,3 milhões. 

c)  é lícita a contratação mediante dispensa de licitação, 

em razão da situação emergencial, a despeito de a 
duração do contrato resultante ter duração superior a 

180 dias. 

d)  é obrigatória a realização de procedimento licitatório, 
na modalidade pregão, em razão da celeridade 

inerente a esta modalidade. 

e) é possível a realização de licitação na modalidade 
leilão. 

 
54. Organização administrativa + serviços 

públicos 

A Administração Pública atua sob diversas estruturas 
jurídicas. Com relação à organização e aos serviços 

públicos, é correto afirmar que: 

a) as autarquias são entidades da Administração Pública 
criadas por lei específica para realização de atividades 

de forma centralizada como extensão do órgão que a 

criou.  

b) a concessão de serviços públicos é exemplo de 

descentralização mediante serviços.  

c) a concessionária de serviço público não poderá 

promover desapropriações ou constituir servidões, 
ainda que autorizadas pelo poder público concedente, 

visto tratar-se de competência exclusiva de pessoas 

jurídicas de direito público.  

d) a concessão de serviço público pode ser extinta 

mediante caducidade, quando houver inexecução 

contratual atribuível à contratada. 

e) as empresas públicas são formadas por capital 

majoritariamente estatal, o qual deve ser suficiente 
para manutenção do respectivo controle acionário. 
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GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE NO 
ATENDIMENTO 

 

55. O Tribunal de Justiça do Maranhão realizou uma 
pesquisa de clima e contratou uma consultoria para 

adotar medidas que permitissem uma maior motivação 
dos seus servidores. A consultoria sugeriu que as 

medidas previstas pela Teoria dos Dois Fatores de 
Herzberg fossem adotadas. É exemplo de aplicação 

dessa teoria: 

a) Identificar quais as necessidades que movem o 

comportamento de cada funcionário, oferecendo 
recompensas que as satisfaçam em troca de um 

trabalho bem realizado. 

b) Estabelecer objetivos específicos em conjunto com o 

funcionário, oferecendo feedback contínuo. 

c) Incentivar a prática profissional, para que os 

funcionários passem a acreditar, em nível profundo, em 

sua capacidade de realizar suas tarefas. 

d) Oferecer um senso de justiça entre recompensas 

recebidas e esforços realizados pelos diversos 

membros da organização. 

e) buscar oferecer tarefas mais interessantes e 

desafiadoras para os funcionários, alinhadas aos seus 
próprios interesses profissionais. 

 

56. Avalie os itens a seguir, sobre gestão de pessoas e 
os aspectos comportamentais relacionados a este 

tema. 

I. A motivação é, por natureza, fenômeno 

extrínseco ao indivíduo. 

II.  Cultura e clima são conceitos similares, com a 

principal diferença que a cultura é mais 

passageira do que o clima. 

III. A responsabilidade de linha implica que todos 

os gestores da organização com subordinados a 

eles vinculados podem ser considerados 

gestores de pessoas. 

Está(ão) correto(os): 

a) I 

b) I e II 

c) III 

d) II e III 

e) II 
 

 
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA 

 
57. Entre os critérios para classificar os materiais em 

uma organização, pode-se citar a classificação XYZ, 

que toma por base  

a) a diferenciação entre material de consumo e material 

de natureza permanente. 

b) a importância financeira do material, de acordo com 

o maior valor de demanda.  

c) a localização do item de material nos estoques da 

organização e dos fornecedores.  

d) a perecibilidade do item de material, com ênfase no 

gerenciamento dos prazos de armazenagem.  

e) o grau de criticidade ou imprescindibilidade do item 

de material nas atividades desempenhadas pela 

organização. 
 

58. Uma estratégia muito utilizada na gestão de 
estoques é a reposição de acordo com o consumo, ou 

seja, a entrega do material no local e momento 

específico de sua necessidade, eliminando-se a 

necessidade de estoques. Trata-se de:  

a) Supply Chain.  

b) Just In Time − JIT.  

c) logística reversa.  

d) Just In Case − JIC.  

e) ciclo PDCA. 
 

 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
59. A colocação competitiva da pessoa com deficiência 

pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, 

observadas algumas diretrizes. Assinale a alternativa 

que indica corretamente alguma destas diretrizes. 

a) Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa 

com deficiência apoiada. 

b) Acesso a bens culturais em formato acessível. 

c) Existência de equipamentos que objetivem promover 
a funcionalidade, relacionada à atividade e à 

participação da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social. 

d) Organização para atender às características de cada 

pessoa com deficiência. 

e) Tratamento igualitário – sem qualquer prioridade – à 

pessoa com deficiência, diante do dever de isonomia 

no ambiente do trabalho. 
 

60. De acordo com a Lei 10.098/00, as barreiras 
existentes nos edifícios públicos e privados, 

denominam-se  

a) Barreiras arquitetônicas. 

b) Barreiras nas comunicações. 

c) Barreiras nas informações. 

d) Barreiras urbanísticas. 

e) Barreiras nos transportes. 
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QUESTÃO DISCURSIVA 
 

ATENÇÃO: 

− Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos de 20 linhas e máximo de 30 linhas. 

− Será atribuída nota ZERO à Prova de Redação, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto 

solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com 

desenhos, números e palavras soltas ou em versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local 

apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, 

possibilite a identificação do candidato; e) for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade; f) estiver em 

branco; g) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação. 
 

TEXTO I 

Apesar de seguir avançando no País, o cumprimento da LAI e a viabilização da transparência pública ainda 

precisa ser regulamentada em muitos municípios, além de contar com mais fiscalização e ter maior rigor nas 

penalidades para quem desrespeita a legislação. Fato é que muitos segmentos da Administração Pública têm 

a necessidade de implementar ferramentas que facilitem o contato dos cidadãos com os órgãos e entidades 

governamentais, para receber suas demandas e assim retornar com eficiência e qualidade à solicitação de 

informações.   

Fonte: https://www.e-gestaopublica.com.br/transparencia-publica/ 

 

TEXTO II 

Mesmo com questionamentos do Ministério Público e sendo alvo de uma ação popular, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) ignorou as críticas e decidiu acertar a compra de medalhões de lagosta e vinhos importados - 

com premiação internacional - para as refeições servidas aos seus integrantes e convidados. O valor final do 

contrato ficou em R$ 481.720,88, de acordo com a assessoria do STF. 

Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/05/stf-ignora-criticas-e-acerta-
compra-de-menu-com-lagosta-e-vinho-por-r-481-mil.html 

 

 
 

A falta de transparência nas instituições públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obs.: disponibilizamos um serviço de correção especificamente para este simulado, em conformidade com os critérios 
utilizados pela banca Cebraspe (Cespe). 

 

Link para correção da sua discursiva: 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/discursivas-para-concursos/ 
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FOLHA DE RESPOSTA 
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Preencha o Gabarito! 

 
 
http://bit.ly/Simulado-TJ-MA-Técnico-Judiciário-FCC-22-09       

 
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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