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Simulado Especial 
TJ-MA Assistente Judiciário  

 

Nome:  
___________________________________________________________________________________ 
 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO EXCLUSIVO 
 

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

2 – A prova contém 100 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 Cespe.  

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-AM-Cespe-06-10   
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PORTUGUÊS 

 

Fim do mundo ‘físico’ 

Meu amigo Daniel Chomski, dono do sebo Berinjela, 
no Rio de Janeiro, surpreendeu-se outro dia usando uma 
expressão que, em anos de trato com livros, nunca lhe ocorrera 
pronunciar: “livro físico”. E caiu em si no ato: por que livro 
“físico” se, até então, todos os livros que haviam passado por 5 
suas mãos eram apenas livros – objetos físicos – e não havia 
motivo para aquele apêndice boboca? 

É claro que Daniel sabe a resposta e eu também. De 
algum tempo para cá, as pessoas têm falado de “livro físico” 
para diferenciá-lo do livro que, a poder de dois ou três cliques, 10 
sai de um lugar não sabido do ciberespaço e desembarca numa 
tabuleta eletrônica chamada, em português castiço, “tablet” – 
o e-book, ou livro eletrônico, que se lê mais com os dedos do 
que com os olhos. Considerando-se que o livro “físico”, de 

papel, existe há cerca de 1500 anos, deveria ter o direito de 15 
continuar sendo apenas e somente livro, não? Mas não é o que 
acontece. 

O mesmo está acontecendo com o CD, o “disco 
físico” – que, ironicamente, passou a se chamar assim em pleno 
processo de extinção física –, em contraposição à música que 20 
também sai de qualquer lugar e nos entra pelas orelhas quase 
sem depender de intermediário. 

E, idem, com o “filme físico”, o DVD, prestes a se 
tornar um objeto tão pré-histórico quanto uma mandíbula de 
pterodáctilo. 25 

Há pouco, vi pela primeira vez alguém pagando as 
compras com o celular num supermercado sem caixas. É quase 
certo que, em breve, as últimas moças que ainda conservarem 
seus empregos serão chamadas de “caixas físicas”. E o 
“dinheiro físico” também ameaça deixar de ser impresso, tal o 30 
número de pessoas que hoje pagam até uma bala Juquinha 
com o cartão. 

Imagino que, um dia, as pessoas “físicas”, tipo você 
e eu, também deixaremos de existir. Mas isso é problema de 
vocês. 35 

(Ruy Castro. Folha de S.Paulo, 28.12.2018. Adaptado) 

 

01. Entende-se do primeiro parágrafo que Daniel 
Chomski se surpreendeu com base na ideia de que o 

adjetivo “físico” era percebido até então como uma 
característica redundante em relação a “livro”. 

 

02. A expressão “que se lê mais com os dedos do que 
com os olhos” (2º parágrafo) é empregada a fim de dar 

a noção de que, hoje em dia, o livro é lido mais pelo 
tato. 

 
03. No quinto parágrafo, a preposição “até” reforça a 

ideia de que pagar uma bala com cartão é uma atitude 

anormal. 
 

04. No segundo parágrafo, o segmento “que Daniel sabe 
a resposta” é empregado sintaticamente como 

complemento da expressão “É claro”. 

 
05. A inserção de vírgula após “moças” (5º parágrafo) 

mantém a correção gramatical, mas muda o sentido 
original do texto. 

 

06. O segmento “Considerando-se que o livro ‘físico’, de 

papel, existe há cerca de 1500 anos” (2º parágrafo) 
apresenta valor condicional hipotético, com resultado 

possível na oração posterior. 
 

07. No primeiro parágrafo, o vocábulo “lhe” é um 
recurso de coesão anafórico, tendo em vista retomar 

expressão anterior. Já o vocábulo “cá”, no segundo 

parágrafo, tem seu sentido especificado por razão 
situacional, ou seja, por elemento de fora do texto 

propriamente dito. 
 

08. No primeiro parágrafo, assim como a expressão 

“objetos físicos” encontra-se intercalada por duplo 
travessão, a expressão “dono do sebo Berinjela, no Rio 

de Janeiro” pode também ficar intercalada por duplo 
travessão no lugar da dupla vírgula, tendo em vista o 

caráter explicativo. 
 

09. O acento indicativo de crase diante de “música” (3º 

parágrafo) ocorreu tendo em vista a presença da 
preposição “a”, por regência verbal, e do artigo “a”, 

diante do substantivo feminino singular. 
 

10. O pronome átono “lhe” (1º parágrafo) pode se 

posicionar imediatamente após o verbo “ocorrera” 
(ocorrera-lhe), mantendo-se a correção gramatical e 

o sentido. 
 

11. A expressão “há cerca de 1500 anos” (2º parágrafo) 
é constituída do verbo impessoal “há”– pois se 

encontra no sentido de tempo decorrido, por 

conseguinte não se refere a um sujeito – e da 
expressão “cerca de”, a qual transmite uma imprecisão 

temporal. 
 

12. O texto apresenta certa liberdade linguística, típica 

da linguagem informal, quotidiana, a qual normalmente 
se encontra em crônicas. 

 
13. As locuções verbais “têm falado” (2º parágrafo) e 

“está acontecendo” (3º parágrafo) estão sendo 

empregadas com valor de continuidade de ação. 
 

14. O emprego de acento nas palavras “até”, “três”, “lê” 
justifica-se pela mesma regra de acentuação gráfica. 

 
15. O vocábulo “se”, nas expressões “que se lê” (2º 

parágrafo) e “Considerando-se” (2º parágrafo), 

apresenta o mesmo valor morfossintático. 
 

16. As aspas, em “livro físico” (1º parágrafo), “disco 
físico” (3º parágrafo), “caixas físicas” (5º parágrafo) e 

“dinheiro físico” (5º parágrafo), foram empregadas 

para acentuar a óbvia característica de cada 
substantivo. 
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17. O vocábulo “pré-histórico” (4º parágrafo) é grafado 

por hífen, tendo em vista que o prefixo “pré-” é 
acentuado e apresenta timbre aberto. Já o prefixo 

“pre”, de timbre fechado, não é seguido de hífen, como 
nas palavras “preestabelecer”, “preexistência”. 

 

 

https://fuchsiabrava.wordpress.com 

18. O humor da charge encontra-se na certeza 

destacada na resposta do interlocutor no último 

quadrinho. 
 

19. A expressão “ao certo” (3º quadrinho) pode ser 
substituída por decerto, o que mantém a correção 

gramatical e o sentido no texto. 

 
20. O vocábulo “Mas” (4º quadrinho) é um operador 

argumentativo, o qual transmite uma relação de 
oposição do segmento que ele inicia em relação à 

informação do 1º quadrinho. 
 

 
GEOGRAFIA DO AMAZONAS 

 

Acerca dos múltiplos aspectos relacionados aos 
aspectos geográficos do estado do Amazonas, julgue 

os itens a seguir: 
 

21.  O Amazonas possui oito municípios fronteiriços, 

sendo eles: Atalaia do Norte, Benjamin Constant e 
Tabatinga com o Peru; Santo Antônio do Içá, Japurá, 

Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira com a Colômbia 
e São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro 

e Barcelos com a Venezuela. 
 

22. Os municípios amazonenses de Atalaia do Norte, 

Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, Pauini, Boca do 
Acre e Lábrea estão na divisa com o estado do Acre. 

 
23. A grande população indígena do Amazonas, 

contribui para que o estado seja bem povoado, com 

uma população bem distribuída pelo seu território. 
 

24. Pelo fato de sediar em sua maioria empresas 

estrangeiras, pode-se dizer que a Zona Franca de 
Manaus é um espaço nacional que visa atender aos 

interesses internacionais, haja vista que a mesma 
pouco contribuiu para o desenvolvimento econômico 

da região Amazônica. 
 

25. Todos os produtos que forem produzidos na Zona 

Franca de Manaus receberão uma isenção fiscal que 
se situa em torno de 55% a 100% do ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), sendo 
que bens de informática, como placas de circuito, 

desfrutam de uma isenção de 100%. 

 
 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL E DO PODER 
JUDICIÁRIO 

 
26. A transformação das escrivanias vagas em Unidades 

de Processamento Judicial ou Secretarias de Varas, em 
relação às Comarcas de Primeira Entrância, dependerá 

de Resolução do Tribunal de Justiça. 

 
27.  Os cargos de Técnico Judiciário têm por função o 

desempenho de atividades judiciárias de nível médio de 
natureza processual judiciária e, eventualmente, 

administrativa. 

 
28. Segundo a Resolução CNJ n. 125/2010, compete ao 

Conselho Nacional de Justiça organizar programa com 
o objetivo de promover ações de incentivo à 

autocomposição de litígios e à pacificação social por 

meio da conciliação e da mediação. 
 

29. Os órgãos e conselhos do Poder Judiciário deverão 
constituir comissão gestora do PLS-PJ composta por no 

mínimo 5 juízes de direito. 
 

30. Em caso de conversão da prisão em flagrante em 

prisão preventiva deverá ser expedido mandado de 
prisão ou de internação, que será registrado como 

autocumprido, dispensando a certidão de cumprimento 
no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 2.0. 

 

31. Nos termos da Resolução CNJ n. 270/2018, os 
sistemas de processos eletrônicos deverão conter 

campo especificamente destinado ao registro do nome 
social desde o cadastramento inicial ou a qualquer 

tempo, quando requerido. Nos casos de menores de 
dezoito anos não emancipados, o nome social deve ser 

requerido pelos pais ou responsáveis legais. 

 
 

ACESSIBILIDADE 

 

Considerando a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 

nº 13.146/15), julgue os itens a seguir. 

 
 

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


5 
3º Simulado Especial – Concurso TJ-MA - 06/10/2019 

 

32. O consentimento prévio, livre e esclarecido da 

pessoa com deficiência é indispensável para a 
realização de tratamento, procedimento, hospitalização 

e pesquisa científica. 
 

33. São vedadas todas as formas de discriminação 
contra a pessoa com deficiência, sendo permitida, 

entretanto, a cobrança de valores diferenciados por 

planos e seguros privados de saúde, pois o custo da 
operadora, em relação a esse público, é mais elevado. 

 
34. O direito à vida, apesar de ter proteção na 

Constituição Federal, não está contemplado 

expressamente na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Lei nº 13.146/15). 

 
35. As operadoras de planos e seguros privados de 

saúde são obrigadas a garantir à pessoa com 
deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos 

ofertados aos demais clientes. 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA E PROCESSO  
DIGITAL 

 
36. Redes de Computadores podem ser classificadas em 

ordem decrescente de abrangência ou extensão em 

LAN, MAN e WAN. 
 

37. HTML é o principal protocolo que garante o 
funcionamento da Internet, sendo responsável – por 

exemplo – por permitir a transferência de hipertextos 

e pela navegação na Web. 
 

38. Na sintaxe do endereço de um e-mail, temos três 
componentes fundamentais: nome do recipiente, 

símbolo de arroba e o nome do domínio.  
 

39. Confidencialidade pode ser definida como a 

capacidade de um sistema não permitir que 
informações estejam disponíveis ou sejam reveladas a 

entidades não autorizadas – incluindo usuários, 
máquinas, sistemas ou processos. 

 

40. No Microsoft Windows 10, quando o usuário 
recupera um arquivo excluído que ainda estava na 

lixeira, o arquivo recuperado é armazenado na pasta 
de Arquivos Recuperados. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Em relação à organização administrativa e às entidades 

da administração direta e indireta, julgue os itens a 
seguir. 

 
41. As empresas públicas e sociedades de economia 

mista são, em regra, entidades da administração 

indireta com personalidade jurídica de direito privado, 
podendo ser criadas com personalidade jurídica de 

direito público, quando prestarem serviços públicos. 

42. Por serem entidades voltadas às atividades de 

interesse coletivo, prestando serviços de interesse da 
administração pública, as fundações públicas não 

gozam da capacidade de autoadministração e nem de 
autonomia financeira. 

 
Acerca do controle administrativo e da responsabilidade 

civil do estado, julgue os itens a seguir. 

 
43. Para efetivação do controle judicial sobre a 

legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo, 
em regra, não é imprescindível o esgotamento da via 

administrativa. 

 
44. O controle realizado pelo Poder Judiciário sobre os 

atos administrativos dos demais poderes não pode, em 
regra, ser realizado sobre o mérito administrativo, 

mesmo que incida sobre princípios como da 
moralidade, eficiência e razoabilidade. 

 

45. Situação hipotética: uma autarquia estadual foi 
condenada ao pagamento de indenização decorrente 

de dano causado por um de seus servidores a terceiro 
usuário de seus serviços. Assertiva: nessa situação, 

exige-se a comprovação de dolo ou culpa para se 

pleitear o direito de regresso em face do servidor. 
 

Em relação ao conceito, classificação, requisitos e 
atributos dos atos administrativos, julgue os itens que 

seguem. 
 

46. Os atos administrativos são regidos pelo direito 

público, podendo ser praticados tanto por servidores 
quanto por empregados públicos, além de particulares 

como concessionários e permissionários de serviços 
públicos. 

 

47. Em virtude da incidência do princípio da supremacia 
do interesse público sobre o privado, o atributo da 

presunção de legitimidade e veracidade é considerado 
absoluto pela doutrina, vedada a inversão do ônus da 

prova. 

 
48. A licença é ato administrativo unilateral e 

discricionário pelo qual a administração pública faculta 
ao particular o desempenho de atividade material ou a 

prática de ato que, sem esse consentimento, seria 
legalmente proibido. 

 

Sobre o tema agentes públicos e suas disposições 
constitucionais e jurisprudenciais, julgue as assertivas 

a seguir. 
 

49. O exercício de função pública está atrelado à 

ocupação de cargo público, de forma que um agente 
não pode desempenhar função pública sem que ocupe 

cargo público. 
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50. A proibição constitucional de acumulação de cargos 

públicos aplica-se também aos empregados das 
empresas públicas e sociedades de economia, a 

despeito do regime de direito privado dessas entidades. 
 

51. O único requisito estabelecido na Constituição 
Federal para a acumulação de cargos públicos é a 

compatibilidade de horários no exercício das funções, 

de forma que os profissionais da área da saúde não se 
sujeitam a limite de jornada de 60 horas semanais 

previsto em norma infraconstitucional. 
 

52. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração, aplica-se o regime geral de previdência 

social.      
 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL  

 
Considerando as disposições constitucionais sobre o 

Poder Judiciário, julgue os itens a seguir: 

 
53. As decisões dos tribunais serão motivadas e em 

sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo 
voto de dois terços dos seus membros. 

 

54. O legislador constituinte estendeu a regra do Quinto 
Constitucional à formação dos TRFs, TJs, TREs e TRTs. 

 
Julgue os itens que se seguem, com base no que 

determina a Constituição Federal sobre os direitos e 

deveres individuais e coletivos: 
 

55. O direito autoral é vitalício, sendo transmitido aos 
herdeiros pelo tempo definido em lei, caindo em 

domínio público após esse período. 
 

56. É ilícita a prisão do depositário infiel, exceto daquele 

que tiver a obrigação de reter tributos em nome de 
terceiros. 

 
Julgue os próximos itens, considerando o que dispõe a 

Constituição Federal acerca da administração pública: 

 
57. Os cargos, empregos e funções públicas são 

plenamente acessíveis a todos os brasileiros, 
diferentemente dos estrangeiros, que deverão 

respeitar os requisitos estabelecidos em lei. 
 

58. A Administração Pública poderá, independentemente 

da realização de concurso, efetuar contratações para 
atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 
 

No que diz respeito às disposições constitucionais sobre 

as Funções Essenciais à Justiça, julgue os itens a 
seguir: 

 

59. Promover a ação penal pública é função institucional 

exclusiva do Ministério Público, assim como a 
propositura de ação civil pública. 

 
60. A Advocacia-Geral da União representa a União no 

âmbito judicial, sendo vedadas as atividades de 
consultoria e assessoramento no campo extrajudicial. 

 

No que se refere à organização do Estado Brasileiro, 
julgue o item que se segue: 

 
61. Acerca das regras estabelecidas para o Poder 

Legislativo na Constituição Federal, julgue o próximo 

item: 
 

62. Os Deputados e Senadores não serão obrigados a 
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas 

em razão do exercício do mandato, nem sobre as 
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam 

informações. 

 
Em relação às atribuições do Presidente da República, 

julgue o item subsequente: 
 

63. O Presidente da República poderá expedir decretos 

regulamentares com o objetivo de extinguir cargos 
vagos na administração. 

 
Julgue o item a seguir, a respeito dos direitos de 

nacionalidade: 
 

64. O indivíduo nascido no estrangeiro, filho de pai 

brasileiro ou mãe brasileira, ainda que registrado em 
repartição competente, somente poderá optar pela 

nacionalidade brasileira depois de atingida a 
maioridade. 

 

 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 
Considerando o Código de Processo Civil e as normas 

constitucionais correlatas, julgue os itens a seguir. 
 

65. O princípio do contraditório, apesar de previsão no 

texto constitucional, não possui registro expresso no 
CPC de 2015. 

 
66. Como regra, não se proferirá decisão contra uma das 

partes sem que ela seja previamente ouvida. 

 
67. Uma das formas de obediência ao princípio do juiz 

natural é respeitar a vedação quanto à criação de juízo 
ou tribunal de exceção. 

 

68. Os juízes e os tribunais atenderão, obrigatoriamente, 
à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. 
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69. Na ausência de normas que regulem processos 

eleitorais, trabalhistas ou administrativos, é possível a 
aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo 

Civil. 
 

70. Em casos de violação ao direito, não se admite ação 
declaratória. 

 

71. O juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, 
bem como ao réu revel citado por edital ou com hora 

certa, mesmo após a constituição de advogado. 
 

72. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e 

a vista obrigatória, independem de despacho, devendo 
ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz 

quando necessário. 
 

73. A tutela da evidência será concedida quando for 
demonstrado o perigo de dano ou houver risco ao 

resultado útil do processo. 

 
74. O processo, a depender do estágio em que se 

encontra, pode ser extinto por meio sentença ou por 
meio decisão. 

 

Considerando a Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, julgue o item a 

seguir 
 

75. Não poderão ser partes, no processo instituído por 
esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de 

direito público, as empresas públicas da União, a massa 

falida e o insolvente civil. 
 

 
DIREITO PROCESSUAL PENAL  

 
76. O inquérito policial é um procedimento sigiloso, 

motivo pelo qual a autoridade policial poderá negar ao 

defensor do indiciado o acesso a qualquer elemento 
dos autos do inquérito policial. 

 
77. Uma vez arquivado o inquérito policial, por falta de 

base para a denúncia, é possível a retomada futura das 

investigações pela autoridade policial, desde que haja 
notícia de prova nova. 

 
TEXTO-BASE para os itens 78 a 81 
 

José, Pedro e Paulo praticaram contra Maria um 
crime de ação penal privada, no dia 10.06.2018. Maria, 
contudo, só descobriu a autoria delitiva em 15.09.2018, tendo 
ajuizado queixa-crime em 05.02.2019, em desfavor dos três. 
No curso da ação, Maria ofereceu o perdão do ofendido 
somente a José, silenciando no que tange aos demais. 

 

Atento ao caso narrado, julgue os itens seguintes: 

 
78. Assertiva: neste caso, não houve decadência do 

direito de queixa. 
 

79. Assertiva: o perdão oferecido por Maria não 

dependerá de aceitação de José para que produza seus 
regulares efeitos. 

 
80. Assertiva: o perdão oferecido por Maria a José 

deverá se estender a todos os demais querelados, pelo 
princípio da indivisibilidade. 

 

81. Assertiva: se Maria deixar de promover o andamento 
do processo por 15 dias seguidos, haverá perempção. 

 
82. Há flagrante presumido quando o agente é 

perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido 

ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir 
ser autor da infração. 

 
83. O Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela 

prisão domiciliar quando a agente for gestante, ainda 
que não se trate de gestação de alto risco. 

 

84. Situação hipotética: José responde a processo 
criminal pelo crime de roubo simples (pena: reclusão 

de 04 a 10 anos e multa), tendo sido determinada a 
sua citação. Todavia, o Oficial de Justiça certificou que 

José estava se ocultando para não ser citado. 

Assertiva: neste caso, José deverá ser citado por edital. 
 

85. O exame de corpo de delito será realizado por perito 

oficial, portador de diploma de curso superior ou, na 
sua falta, por duas pessoas idôneas, portadoras de 

diploma de curso superior preferencialmente na área 
específica, dentre as que tiverem habilitação técnica 

relacionada com a natureza do exame. 

 
86. Quando se tratar de crime de exclusiva ação privada, 

a vítima poderá preferir ajuizar a queixa-crime no foro 
do domicílio ou residência do réu, mesmo que seja 

conhecido o lugar da infração. 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Sobre o pensamento sistêmico, julgue os itens abaixo. 
 

87. A teoria geral dos sistemas preocupa-se com os 
sistemas de informática que são implementados para a 

melhoria da gestão organizacional. 

 
88. Os sistemas organizacionais são abertos, pois 

interagem com o ambiente. 
 

89. A visão sistêmica envolve a compreensão profunda 

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

 
O planejamento envolve diferentes níveis e aspectos da 

organização. Sobre este assunto, julgue os itens a 
seguir como certo ou errado. 

 

90. O planejamento tático se dá no nível dos diretores. 
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91. O planejamento estratégico detalha o 

funcionamento de tudo o que deverá acontecer na 
organização. 

 
92. O controle estratégico acompanha o atingimento das 

metas da organização, propondo ações corretivas. 
 

Sobre eficiência, eficácia e efetividade, julgue os itens 

abaixo. 
 

93. Eficiência é uma medida de resultado combinado do 
uso dos insumos e da entrega de produtos pelos 

processos da organização. 

 
94. Eficácia diz respeito aos produtos entregues. 

 
95. Efetividade se refere a entregar os produtos 

corretos. 
 

Sobre ferramentas da qualidade, julgue os itens abaixo. 

 
96. O diagrama de causa-efeito faz o detalhamento das 

causas, apontando a frequência de sua ocorrência. 
 

97. O diagrama de Ishikawa possibilita a identificação 

das categorias mais importantes em um processo. 
 

98. O ciclo PDCA propõe a melhoria contínua de 
processos. 

 
Avalie os itens a seguir, sobre gestão de pessoas e os 

aspectos comportamentais relacionados a este tema. 

 
99. A motivação é, por natureza, fenômeno extrínseco 

ao indivíduo. 
 

100. A responsabilidade de linha implica que todos os 

gestores da organização com subordinados a eles 
vinculados podem ser considerados gestores de 

pessoas. 
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Preencha o Gabarito! 

 
 

http://bit.ly/Simulado-TJ-AM-Cespe-06-10       
 

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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