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Ética 

 

Questão 9 

Gabarito: B 

O Código de Ética do TRE-BA afirma em seu art.6º, inciso VI que é proibido desviar material, servidor, 

estagiário ou colaborador para atendimento a interesse particular. Por mais que a intenção de Lucas fosse 

nobre em doar tais resmas, ele jamais poderia ter retirado o material do órgão e muito menos solicitar a 

Pedro que realizasse uma ação fora de seu ofício. 

 

Questão 10 

Gabarito: C 

Segundo o Código de Ética do TRE-BA em seu art. 6º, inciso II é vedado aos servidores do Tribunal prestar 

consultoria técnica ou qualquer tipo de serviço a partidos políticos, candidatos ou a qualquer pessoa física 

ou jurídica, ligada direta ou indiretamente ao processo eleitoral, bem como a empresas licitantes ou que 

prestem serviços ao Tribunal. 

 

Noções de Sustentabilidade 

 

Questão 13 

Gabarito: E 

Segundo a Resolução 201/2015 do CNJ as contratações efetuadas pelo órgão ou conselho deverão 

observar: 

I - critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, tais como: 

a) rastreabilidade e origem dos insumos de madeira como itens de papelaria e mobiliário, a partir de 

fontes de manejo sustentável; 

b) eficiência energética e nível de emissão de poluentes de máquinas e aparelhos consumidores de 

energia, veículos e prédios públicos; 

IV – emprego da logística reversa na destinação final de suprimentos de impressão, pilhas e baterias, 

pneus, lâmpadas, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, bem como produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, observadas as limitações de 

cada município. 

 

 



 

Questão 14 

Gabarito: B 

Segundo a lei 12305/2010 (PNRS) em seu artigo 8º, são instrumentos da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, entre outros:  

I - os planos de resíduos sólidos; 

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação 

da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

 

Questão 15 

Gabarito: C 

Nesta questão o examinador misturou os conceitos para induzir o candidato ao erro. Confira as definições 

corretas segundo alguns incisos do artigo 3º da Resolução de nº 23.474/2016 do TSE. 

 

V práticas de sustentabilidade: ações que tenham como objetivo a construção de um novo modelo de 

cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades da Justiça Eleitoral. 

 

V práticas de racionalização: ações que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do gasto público e 

o aperfeiçoamento contínuo na gestão dos processos de trabalho. 

 

VI coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente separados conforme sua constituição ou 

composição com destinação ambientalmente adequada. 

 

II logística sustentável: processo de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do 

fornecimento ao desfazimento, considerando o ambientalmente correto, o socialmente justo, e o 

desenvolvimento econômico equilibrado. 

III critérios de sustentabilidade: métodos utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou 

serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico. 
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