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REGIMENTO INTERNO TRE-BA 

01 

Sobre o Presidente e o Vice-Presidente, assinale a 

alternativa ERRADA.  

a) O Tribunal, mediante eleição secreta, elegerá o 

Presidente dentre os juízes da classe de 

desembargador, cabendo ao outro a Vice-

Presidência. 

b) Efetuar-se-á a eleição com a presença de cinco 

juízes efetivos, no mínimo. 

c) Caso não haja número legal, realizar-se-á a 

eleição na sessão seguinte, participando da votação, 

nesta hipótese, os juízes efetivos presentes, 

qualquer que seja o seu número. 

d) Será considerado eleito o que obtiver maioria 

absoluta de votos; se nenhum alcançar essa 

votação, proceder-se-á ao segundo escrutínio, sendo 

considerado eleito o mais votado. Havendo empate 

no segundo escrutínio, considerar-se-á eleito o juiz 

mais antigo no Tribunal e, se igual a antiguidade, o 

mais idoso. 

 

 

02 

Sobre os Juízes do Tribunal, complete a frase 

abaixo:  

A posse dos juízes do Tribunal realizar-se-á dentro 

do prazo de __________ da escolha, da publicação 

oficial da nomeação ou da vacância do cargo, o que 

ocorrer por último, e dar-se-á, mediante 

compromisso, perante o Tribunal, lavrando-se o 

termo competente. 

a) noventa dias 

b) sessenta dias 

c) trinta dias 

d) quinze dias 

e) cinco dias 

 

 03 

Assinale a alternativa CORRETA.  

Compete, privativamente, ao Tribunal, além de 

outras atribuições que lhe forem conferidas por lei: 

I - dividir a circunscrição em zonas eleitorais, 

submetendo essa divisão, bem como a criação de 

novas zonas, à homologação do Tribunal Superior 

Eleitoral, se for o caso; 

II - designar o juiz de direito a quem incumbirá o 

serviço eleitoral, pelo prazo de dois anos, observado 

o critério de rodízio, por antiguidade, bem assim os 

juízes auxiliares, nos casos previstos em lei; 

III - apurar e totalizar os resultados finais das 

eleições de Governador, Vice-Governador, Senador, 

Deputado Federal e Estadual;  

IV - solicitar ao Tribunal de Justiça que suspenda, 

entre cinco meses antes e três meses após as 

eleições, as férias e licenças-prêmio dos juízes de 

direito que exerçam função eleitoral; 

V - publicar, diariamente, no Diário da Justiça 

eletrônico, dados estatísticos de sua produtividade; 

a) I, II e III 

b) II III e V  

c) I, II, III e IV 

d) I, II, IV e V 

e) I, II, III, IV e V 

 

 

04 

Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.   

(...) O pedido de registro de candidatura e eventual 

impugnação serão processados e julgados nos 

termos e prazos fixados pela legislação eleitoral e 

pelas instruções baixadas pelo Tribunal Superior 

Eleitoral. 
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(...) Serão observadas as disposições da legislação 

de regência na ação de investigação judicial 

instaurada para apurar uso indevido, desvio ou 

abuso do poder econômico ou do poder de 

autoridade, ou utilização indevida de veículos ou 

meio de comunicação social, em benefício de 

candidato ou partido político, nas eleições para os 

cargos de Presidente, Vice-Presidente, Governador, 

Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e 

Estadual.  

(...) O recurso contra expedição de diploma aos 

cargos de Governador, Vice-Governador, Senador e 

Deputado Federal e Estadual será recebido e 

encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, após a 

abertura de prazo para manifestação da parte 

contrária e da Procuradoria Regional Eleitoral.  

a) F – F – V  

b) V – V – F  

c) F – V – V  

d) V – F – V 

e) V – V – V  

 

CÓDIGO DE ÉTICA DO SJE - BA 

05 

Assinale a alternativa ERRADA. 

São deveres das pessoas consideradas servidores do 

TRE-BA, sem prejuízo da observância das demais 

obrigações legais e regulamentares:  

a) desempenhar com zelo e eficiência as atribuições 

do cargo ou função que exerçam;  

b) resguardar, em sua conduta pessoal, a 

integridade, a honra e a dignidade de sua função 

pública, agindo em harmonia com os compromissos 

éticos assumidos neste Código e com os valores 

institucionais; 

c) ser probo, leal e justo, escolhendo na maioria das 

vezes, quando estiver diante de mais de uma opção, 

a que melhor atenda ao interesse público;  

d) encaminhar tempestivamente qualquer prestação 

de contas, condição essencial na gestão dos bens, 

direitos e serviços da coletividade a seu cargo; 

e) quando em serviço, tratar a todos com cortesia, 

urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a 

condição e as limitações de cada indivíduo, sem 

qualquer espécie de preconceito ou distinção de 

raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, 

idade, religião, cunho político ou partidário e 

condição social; 

 

 

06 

Complete a frase abaixo. 

De acordo com o artigo 7 §2º deste código de ética, 

não se consideram presentes os brindes sem valor 

comercial, bem como aqueles distribuídos a título de 

cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 

ocasião de eventos especiais ou datas 

comemorativas, cujo aceite, em ambos os casos, 

não gere dúvida sobre a autonomia, probidade, 

honorabilidade e ética das pessoas consideradas 

servidores do TRE-BA não ultrapassem o valor 

correspondente a ____________ do vencimento 

básico do cargo de técnico judiciário.   

a) 5% (cinco por cento)  

b) 10% (dez por cento) 

c) 15% (quinze por cento) 

d) 20% (vinte por cento) 

e) 25% (vinte e cinco por cento) 

 

 

 

 

 

 

 



www.concurseirosabencoados.com.br 

Concurseiros Abençoados / Este PDF é disponibilizado gratuitamente.   
 

COMBO INÉDITAS TRE-BA (50% OFF) - De 78,60 por 39,30 - Visite nosso site: www.concurseirosabencoados.com.br  

 

NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE 
 

07  

 
De acordo com o CONCEITO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, marque (V) 

para verdadeiro e (F) para falso. 
 
(...) O conceito de desenvolvimento sustentável foi 

reconhecido internacionalmente em 1972, na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia. 
 

(...) O Relatório "Nosso Futuro Comum" publicado 
em abril de 1987 ficou conhecido como Relatório 
Brundtland, que formalizou o conceito de 

desenvolvimento sustentável e o tornou conhecido 
do público. 
 

(...) A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada no 
Rio de Janeiro em 1992, foi um marco internacional, 
que reconheceu o desenvolvimento sustentável 

como o grande desafio dos nossos dias, e também 
assinalou a primeira tentativa internacional de 
elaborar planos de ação e estratégias neste sentido. 

 
a) V – F – F   
 

b) F – V – V  
 

c) V – V – F  
 

d) F – F – V  
 

e) V – V – V  
 

 

08  

De acordo com a Resolução 201/2015 do CNJ, 

complete a frase abaixo. 

Os resultados obtidos a partir da implantação das 

ações definidas no PLS-PJ deverão ser publicados ao 

final ________________ no sitio dos respectivos 

conselhos e órgãos do Poder Judiciário, 

apresentando as metas alcançadas e os resultados 

medidos pelos indicadores. 

a) do dia 
 

b) de cada mês 
 

c) de cada trimestre do ano 
 

d) de cada semestre do ano 
 

e) de cada ano 

09  
 
De acordo com o Decreto 7.746/2012, marque a 

alternativa CORRETA. A CISAP será presidida por: 

a) um representante da Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação do MPOG 
 

b) um representante da Secretaria de Orçamento 
Federal do MPOG 
 

c) um representante do Ministério do Meio Ambiente 
 

d) um representante do Ministério da Fazenda 
 

e) um representante da Controladoria-Geral da 
União 
 

10  

De acordo com a Lei 12.305/10, marque a 

alternativa CORRETA.  

a) A União elaborará, sob a coordenação do 
Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com 
vigência por prazo determinado e horizonte de 5 
(cinco) anos, a ser atualizado a cada ano.  
 

b) Os Estados e a União elaborarão, sob a 
coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência 

por prazo indeterminado e horizonte de 10 (dez) 
anos, a ser atualizado a cada 2 (dois) anos.  
 

c) Os Municípios, os Estados e a União elaborarão, 

sob a coordenação do Ministério de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, com vigência por prazo 

determinado e horizonte de 15 (quinze) anos, a ser 
atualizado a cada 3 (três) anos.  
 

d) A União elaborará, sob a coordenação do 
Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, com vigência por prazo 
indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser 

atualizado a cada 4 (quatro) anos.  
 

e) Os Estados e a União elaborarão, sob a 

coordenação do Ministério de Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, com vigência por prazo 

determinado e horizonte de 25 (vinte e cinco) anos, 
a ser atualizado a cada 5 (cinco) anos.  
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N. DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

11 
 
De acordo com a lei 13.146/2015, em relação ao 

direito à saúde, marque a alternativa ERRADA.  

a) Quando esgotados os meios de atenção à saúde 
da pessoa com deficiência no local de residência, 
será prestado atendimento fora de domicílio, para 

fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o 
transporte e a acomodação da pessoa com 
deficiência e de seu acompanhante. 
 

b) À pessoa com deficiência internada ou em 
observação é assegurado o direito a acompanhante 
ou a atendente pessoal, devendo o órgão ou a 

instituição de saúde proporcionar condições 
adequadas para sua permanência em tempo 
integral. 
 

c) À pessoa com deficiência é permitida a cobrança 
de valores diferenciados por planos e seguros 

privados de saúde, em razão de sua condição. 
 

d) Os casos de suspeita ou de confirmação de 
violência praticada contra a pessoa com deficiência 

serão objeto de notificação compulsória pelos 
serviços de saúde públicos e privados à autoridade 
policial e ao Ministério Público, além dos Conselhos 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 
 

e) Para os efeitos desta Lei, considera-se violência 
contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou 

omissão, praticada em local público ou privado, que 
lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou 
psicológico.   

 

 

12  

De acordo com a Resolução 230/2016 do CNJ, 

complete a frase abaixo: 

Cada órgão do Poder Judiciário deverá dispor de, 

pelo menos, _____________ de servidores, 

funcionários e terceirizados capacitados para o uso e 

interpretação da Libras. 

a) um por cento 
 

b) dois por cento 
 

c) cinco por cento 
 

d) dez por cento 
 

e) vinte por cento 
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1) Regimento Interno do TRE/BA - (60 QUESTÕES 

INÉDITAS) - R$25,90.  

2) Código de Ética dos Servidores da                    

Justiça Eleitoral da Bahia (25 QUESTÕES 

INÉDITAS) - R$13,90  

3) Noções de Sustentabilidade (55 QUESTÕES 

INÉDITAS) - R$23,90 

4) Noções sobre Direitos da Pessoa com Deficiência 

(33 QUESTÕES INÉDITAS) - R$14,90.  

 

ou adquira o 

 

COMBO INÉDITAS TRE/BA 

(50%OFF) 

Todos os 4 simulados com 50% de DESCONTO.  

De R$78,60 por R$39,30.  

CLIQUE AQUI 

ou 

visite nosso site: 

www.concurseirosabencoados.com.br  

 

  

N° GAB ART - REG INTERNO TRE-BA 

01 b 3 §1º ao art. 4 

02 c 25 

03 a 32 (XIII; XIV; XX; XXVIII e XXI) 

04 d 123; 124 e 127 

N° GAB CÓD DE ÉTICA DOS SJE - BA 

05 c 5 (I ao V) 

06 a 7 §1º 

N° GAB N. DE SUSTENTABILIDADE 

07 e 
Conceito de Desenvolvimento 

Sustentável - Página 2 

08 d Resolução 201/2015 CNJ - Art. 22 

09 a 
Decreto 7.746/12 -  

Art. 10 (I; II; VII e VIII) 

10 d Lei 12.305/10 - Art. 15 

N° GAB N. DE DIREITOS DAS PCD 

11 c 
Lei 13.146/15 -  

Art. 21; 22; 23; 26 e Par Único 

12 c Resolução 230/2016 CNJ - Art. 4 §2º 

* * JESUS TE AMA 

https://www.concurseirosabencoados.com.br/tre-ba/
https://www.concurseirosabencoados.com.br/
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INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL 

https://goo.gl/KFK1Am 

 
PARTICIPE DO NOSSO GRUPO: 

Grupo Concurseiros Abençoados II 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS. 
concurseirosabencoados@gmail.com 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DESENVOLVIDO POR: 

 
“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.” 

(Marcos 9:23). 
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