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CÓDIGO DE CONDUTA

01
Dos DESTINATÁRIOS, marque (V) para verdadeiro e
(F) para falso.
(..) O Código de Conduta aplica-se a todos os
servidores e gestores do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus, os quais devem
observá-lo e firmar termo de compromisso
declarando ciência e adesão.
(..) Cabe aos gestores, em todos os níveis, aplicar,
como um exemplo de conduta a ser seguido, os
preceitos estabelecidos no Código e garantir que seus
subordinados – servidores, estagiários e prestadores
de serviços – vivenciem tais preceitos.
(..) O Código de Conduta do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus integrará todos
os contratos de estágio e de prestação de serviços,
de forma a assegurar o alinhamento entre os
colaboradores.
a) V - V - F

natureza a título de cortesia, propaganda ou
divulgação, por ocasião de eventos especiais ou datas
comemorativas.
IV - É de responsabilidade dos destinatários do
Código zelar pela integridade dos bens, tangíveis e
intangíveis, dos órgãos onde atuam, inclusive sua
reputação, propriedade intelectual e informações
confidenciais, estratégicas ou sensíveis.
a) III
b) I e II
c) I, II e IV
d) I, III e IV
e) I, II, III e IV

03
Das FALHAS ADMINISTRATIVAS,
verdadeiro e (F) para falso.

marque (V) para

(..) Servidores ou gestores do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus que cometerem
eventuais erros deverão receber rigorosa correção.

b) F - V - V
c) V - F - V

(..) Servidores ou gestores do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus que cometerem
falhas resultantes de desídia, que exponham o
Conselho, os tribunais regionais federais e as seções
judiciárias a riscos legais ou de imagem, deverão
receber orientação construtiva.

d) F - F - F
e) V - V - V

02
Do SIGILO DE INFORMAÇÕES e do PATRIMÔNIO
TANGÍVEL e INTANGÍVEL, assinale a alternativa
CORRETA.
I - O servidor ou gestor que, por força de seu cargo
ou de suas responsabilidades, tiverem acesso a
informações do órgão em que atuam ainda não
divulgadas publicamente deverão manter sigilo sobre
seu conteúdo.
II - Ao servidor ou gestor do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus é vedado
aceitar presentes, privilégios, empréstimos, doações,
serviços ou qualquer outra forma de benefício em seu
nome ou no de familiares, quando originários de
partes, ou dos respectivos advogados e estagiários,
bem como de terceiros que sejam ou pretendam ser
fornecedores de produtos ou serviços para essas
instituições.

(..) Servidores ou gestores do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus que cometerem
falhas resultantes de negligência, que exponham o
Conselho, os tribunais regionais federais e as seções
judiciárias a riscos legais ou de imagem, serão
tratados com rigorosa correção.
a) V - V – F
b) F - V – V
c) F - F – V
d) F - F - F
e) V - V - V

III - Ao servidor ou gestor do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus é vedado
aceitar brindes atribuídos por entidades de qualquer
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
REGIMENTO INTERNO

04
A competência das seções e das respectivas turmas,
salvo orientação expressa em contrário, é fixada de
acordo com as matérias que compõem a
correspondente área de especialização.

08
É exigida a assinatura usual nos acórdãos, na
correspondência oficial, nas certidões e o uso da
chancela mecânica nas peças intermediárias dos
acórdãos.
Certo
Errado

À 2ª Seção cabe o processo e julgamento dos feitos
relativos a improbidade administrativa.
Certo

09

Errado

Os desembargadores federais gozarão de férias
individuais conforme escala anual, aprovada pelo
presidente. As férias não poderão ser gozadas por
período inferior a 15 dias, salvo imperiosa
necessidade do serviço.

05
O presidente do Tribunal, a quem compete a prática
de atos de gestão da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus da 1ª Região, tem como uma de suas
atribuições: decidir o pedido de efeito suspensivo a
recurso extraordinário ou a recurso especial
formulado no período entre a interposição do recurso
e a publicação da decisão de admissão do recurso ou
no caso de sobrestamento na Presidência.
Certo
Errado

06
Ao relator incumbe relatar o conflito de competência
quando houver súmula do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
Tribunal sobre a questão suscitada.

Certo
Errado

10
Suspendem-se as atividades judicantes do Tribunal
durante o recesso e nos dias em que o Tribunal o
determinar. O plantão no Tribunal será exercido pelo
presidente, pelo vice-presidente e pelo corregedor
regional, em sistema de rodízio, de 30 em 30 dias,
cabendo ao plantonista, durante esse período, decidir
pedidos de liminar em mandado de segurança e
habeas corpus, determinar liberdade provisória ou
sustação de ordem de prisão e examinar outras
medidas que reclamem urgência.
Certo

Certo

Errado

Errado

07
O Plenário e a Corte Especial, que se reúnem com a
presença, no mínimo, dois terços de seus membros,
são dirigidos pelo presidente do Tribunal.
Certo
Errado
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
RESOLUÇÃO 230/2016

11
De acordo com a Resolução 230/2016 do CNJ,
complete a frase abaixo:
Incorre em pena de ___________________ o
servidor, terceirizado ou o serventuário extrajudicial
que no exercício das suas atribuições, tenha qualquer
outra espécie de atitude discriminatória por motivo
de deficiência ou descumpra qualquer dos termos
desta Resolução.
a) advertência

14
Um Comitê sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (doravante denominado "Comitê") será
estabelecido, para desempenhar as funções aqui
definidas. O Comitê será constituído, quando da
entrada em vigor da presente Convenção, de 18
peritos. Quando a presente Convenção alcançar 60
ratificações ou adesões, o Comitê será acrescido em
oito membros, perfazendo o total de 26 membros.
Certo
Errado

15

b) suspensão

De acordo com a lei 7.853/89, assinale a alternativa
ERRADA.

c) multa

As medidas judiciais destinadas à proteção de
interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos
e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência
poderão ser propostas pelo (a):

d) exoneração
e) demissão
DIREITOS DA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

a) Ministério Público

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência - Decreto Legislativo
186/2008 - marque as questões (12 a 14) como
CERTO ou ERRADO.

b) Defensoria Pública

12

c) Associação constituída há mais de 1 (um) ano
d) Distrito Federal
e) Cidadão

Pessoas com deficiência são aquelas que têm
impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em
igualdades de condições com as demais pessoas.
Certo
Errado

13
Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com
deficiência gozam de capacidade legal em
inferioridade de condições com as demais pessoas na
maioria dos aspectos da vida.
Certo
Errado
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N°

GAB

ART - RESOLUÇÃO 147/2011

01

e

2 ao 3

02

c

8; 9; Par Único e 10

03

c

16

N°

GAB

ART - LEG ESP (REG INTERNO TRF1)

04

c

10 X

05

c

21 XXXII (k)

06

e

29 XXI

07

e

57

08

e

172 §1º e §2º

09

e

179 §1º e §2º

10

e

180 §1º

N°

GAB

ART - LEG ESP (RES 230/2016)

11

a

33 (III)

N°

GAB

ART - DPCD ( Dec Leg 186/08)

12

c

1

13

e

12 / Par 2

14

e

34 / Par 1 e 2

N°

GAB

ART - DPCD ( Lei 7.853/89)

15

e

3
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“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.”
(Marcos 9:23).
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