Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Pará
Concurso Público 2010
6/2/2011 – MANHÃ

Caderno de Provas Objetivas

TÉCNICO JUDICIÁRIO
ÁREA ADMINISTRATIVA
TIPO 2 - VERDE
Atenção!
Você está recebendo um caderno de provas do tipo 2. Portanto, verifique se sua folha de respostas é,
também, do tipo 2. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal de sala para que sejam tomadas as
devidas providências.

Informações gerais
 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova de tipo 2;
b) este caderno de prova tipo 2, com o enunciado das 50 (cinquenta) questões, sem repetição ou falha.
 Não será permitida a permanência de candidato em sala de prova portando aparelhos eletrônicos como
pager, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop,
receptor, gravador, máquina fotográfica, máquina de calcular e/ou similares. Tal infração pode acarretar
eliminação sumária do candidato.
 Verifique se o material está em ordem, se seu nome e número de inscrição são os que aparecem na
folha de respostas.
 Ao receber a folha de respostas, é sua obrigação:
a) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.
 As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
 Você deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento
válido para a correção da prova.
 O preenchimento da folha de respostas, de inteira responsabilidade do candidato, dar-se-á mediante
utilização de caneta esferográfica de cor preta ou azul.
 Em hipótese alguma haverá substituição das folhas de respostas por erro do candidato.
 O tempo disponível para esta prova será de quatro horas.
 Você somente poderá sair do local de prova 90 (noventa) minutos após o seu início.
 Você somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 60 (sessenta) minutos de prova.
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue a folha de respostas e deixe o local
de prova.
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O Fundo Partidário será, em 2011, de R$
301 milhões. Isso porque foi aprovado a nove dias
do fim do ano o reforço de R$ 100 milhões. Desse
valor, R$ 265 milhões são oriundos do Orçamento
da União e R$ 36 milhões referentes à arrecadação
de multas previstas na legislação eleitoral. Mas,
afinal, qual a razão para se aumentar de forma tão
extraordinária a dotação dos partidos? Muito
simples: a necessidade de eles pagarem as dívidas
de campanha.
Evidentemente, R$ 300 milhões é um custo
irrisório para a consolidação da democracia. No
entanto, a questão é mais complexa. O fundo
partidário é utilizado de forma pouco transparente
e, algumas vezes, desviado dos propósitos originais
de fortalecimento do partido. Enfim, as máquinas
partidárias muitas vezes se tornam aparelhos ou
feudos controlados por poucos e financiados por
todos nós.
Seria uma verba bem utilizada se fosse
integralmente destinada ao fortalecimento da
instituição e não ao pagamento de dívidas de
campanhas, que devem ser bancadas de forma
específica. Aliás, o melhor para a democracia seria
separar os fundos partidários dos destinados às
campanhas eleitorais. Tais verbas deveriam estar
claramente separadas e não poderiam se
comunicar.
Minha proposta é a de que o fundo
partidário seja composto por uma quantia mínima
para o partido manter uma estrutura básica. O
resto deve ser obtido na militância, com base em
atividades voltadas para a arrecadação de fundos.
Partidos devem ir às ruas explicar para os cidadãos
por que existem e quais são suas propostas.
Não é o caso hoje. Os partidos políticos
transferem sua existência para o Congresso e só
acordam às portas das eleições. Ficam hibernando
à espera do momento eleitoral quando deveriam
estar em praça pública em busca de militantes e se
expondo ao debate.
No caso das campanhas eleitorais, a
solução deve ser mais radical ainda. Nenhum
dinheiro público nem de empresas poderia ser
utilizado. A campanha deveria ser articulada com
contribuições de cidadãos a partir de um limite
universal. Todos podem contribuir até um
determinado valor e declarar a doação na Justiça
Eleitoral.
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Ambas as propostas visam trazer partidos e
candidatos para as ruas, oferecendo suas propostas
e buscando recursos para a sua existência e para as
campanhas eleitorais. É um modo de os partidos e
candidatos se encontrarem com a cidadania em
bases regulares.
Partidos são fundamentais para a
consolidação da democracia e o permanente
desenvolvimento da cidadania e devem existir – de
verdade – em bases cotidianas. Devem promover
eventos, debater propostas, acompanhar a gestão
dos governos, discutir o exercício do poder. E não
ser meros instrumentos de tomada do poder. No
caso dos partidos políticos brasileiros, existe um
agravante. Por conta de nossa herança
patrimonialista, as organizações partidárias
surgiram, em sua grande maioria, de dentro das
estruturas do Estado.
Assim, a tarefa de mobilizar os cidadãos e
cobrar coerência ideológica dos eleitores e
lideranças políticas é ainda mais complexa. Além de
parcelas expressivas da sociedade estarem
excluídas do debate político pelas mais variadas
razões, o custo de fazer política é alto se
comparado com os benefícios que ela pode trazer
para o seu dia a dia.
Obviamente, minhas propostas são
românticas e inviáveis no atual momento da
política nacional. No entanto, a questão do Ficha
Limpa começou de forma inviável e romântica e,
aos poucos, ganhou corpo e prosperou. O certo é
que a questão do financiamento de partidos e de
campanhas é essencial para o futuro da nossa
democracia e deve ser objeto de séria reflexão.
(Murillo de Aragão. Página 20, 21/1/2011)
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Aliás, o melhor para a democracia seria separar os fundos
partidários dos destinados às campanhas eleitorais. (L.24-26)
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir:
I. Há três preposições.
II. Há quatro artigos.
III. Há um pronome demonstrativo.
Assinale
(A)
se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B)
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C)
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D)
se todas as afirmativas estiverem corretas.
(E)
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
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Desse valor, R$ 265 milhões são oriundos do Orçamento da
União... (L.3-4)
Assinale a alternativa em que se tenha mantido correção
gramatical ao se alterar o trecho acima.
(A)
Desse valor, R$ 1,25 milhão é oriundo do Orçamento
da União...
(B)
Desse valor, R$ 1,3 milhões é oriundo do Orçamento
da União...
(C)
Desse valor, R$ 0,25 milhões são oriundos do
Orçamento da União...
(D)
Desse valor, R$ 0,98 milhão são oriundos do
Orçamento da União...
(E)
Desse valor, R$ 1,9 milhões são oriundos do
Orçamento da União...

Minha proposta é a de que o fundo partidário seja composto
por uma quantia mínima para o partido manter uma estrutura
básica. (L.29-31)
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir:
I. O período poderia ser redigido, sem incorrer em
inadequação gramatical ou semântica, da seguinte maneira:
Minha proposta é que o fundo partidário seja composto por
uma quantia mínima para o partido manter uma estrutura
básica.
II. O período é composto por três orações.
III. No período há uma oração reduzida de particípio.
Assinale
(A)
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(B)
se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C)
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D)
se nenhuma afirmativa estiver correta.
(E)
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

3
Com base na leitura do texto, NÃO é correto afirmar que
(A)
há elementos da sociedade brasileira que, embora
importantes, ficam à margem dos debates políticos.
(B)
a participação dos partidos políticos na vida pública
ocorre diuturnamente, como prova o constante
diálogo deles com a população.
(C)
se defende que as doações para as campanhas
ocorram exclusivamente por parte de pessoas físicas, o
que seria fundamental para o encontro com a
cidadania.
(D)
apesar de apresentar ideias aparentemente utópicas,
elas podem ganhar força, como ocorreu com o Ficha
Limpa.
(E)
o aumento do Fundo Partidário em 2011 se dá a fim de
cobrir despesas de campanha.

4
Mas, afinal, qual a razão para se aumentar de forma tão
extraordinária a dotação dos partidos? (L.6-8)
Assinale a alternativa que desempenhe, no texto, função
sintática idêntica ao do termo grifado no período acima.
(A)
um agravante (L.63-64)
(B)
meros instrumentos de tomada do poder (L.62)
(C)
aparelhos ou feudos (L.17-18)
(D)
suas propostas (L.51)
(E)
as dívidas de campanha (L9-10)

5
Assinale a palavra que, no texto, NÃO tenha valor adjetivo.
(A)
melhor (L.24)
(B)
minhas (L.76)
(C)
extraordinária (L.8)
(D)
nove (L.2)
(E)
muitas (L.17)

7
Partidos devem ir às ruas explicar para os cidadãos por que
existem e quais são suas propostas. (L.34-35)
No período acima, empregou-se corretamente a forma POR
QUE. Assinale a alternativa em que isso NÃO tenha ocorrido.
(A)
Às vezes sem saber por que, o povo escolhe
determinados candidatos para cargos importantes.
(B)
As pessoas desejam entender por que, nas relações
entre os partidos políticos, as alianças rapidamente se
dissolvem.
(C)
Na realidade, o povo sabe por que deve escolher bem
seus representantes.
(D)
Nem sempre é fácil entender as modificações por que
passam os partidos políticos.
(E)
O povo não entende por que os partidos políticos se
esquivam de se apresentar claramente.

8
A fim de apresentar de forma clara suas propostas, o texto faz
uso de variados recursos linguísticos.
Assinale um recurso que NÃO seja usado no texto para
reforçar as ideias a serem implementadas.
(A)
emprego do verbo dever
(B)
uso de verbos no futuro do pretérito
(C)
uso de verbos no futuro de presente
(D)
uso de verbos no subjuntivo
(E)
emprego do verbo poder

9
Partidos são fundamentais para a consolidação da
democracia e o permanente desenvolvimento da cidadania e
devem existir – de verdade – em bases cotidianas. (L.56-59)
Os termos sublinhados no período acima classificam-se,
respectivamente, como
(A)
objeto indireto e objeto indireto.
(B)
adjunto adnominal e adjunto adnominal.
(C)
adjunto adnominal e complemento nominal.
(D)
complemento nominal e adjunto adnominal.
(E)
complemento nominal e complemento nominal.
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O Fundo Partidário será, em 2011, de R$ 301 milhões. Isso
porque foi aprovado a nove dias do fim do ano o reforço de R$
100 milhões. Desse valor, R$ 265 milhões são oriundos do
Orçamento da União e R$ 36 milhões referentes à
arrecadação de multas previstas na legislação eleitoral. Mas,
afinal, qual a razão para se aumentar de forma tão
extraordinária a dotação dos partidos? Muito simples: a
necessidade de eles pagarem as dívidas de campanha. (L.1-10)
A respeito do trecho acima, analise as afirmativas a seguir:
I. No segundo período, o pronome Isso tem valor anafórico.
II. No terceiro período, há um caso de zeugma.
III. No último período, os dois-pontos introduzem uma
enumeração.
Assinale
(A)
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(B)
se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C)
se nenhuma afirmativa estiver correta.
(D)
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E)
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.

A planilha a seguir, do Microsoft Excel, refere-se às
questões 14 e 15

11
Ficam hibernando à espera do momento eleitoral quando
deveriam estar em praça pública em busca de militantes e se
expondo ao debate. (L.38-41)
A conjunção quando, no período acima, tem valor
(A)
consecutivo.
(B)
comparativo.
(C)
proporcional.
(D)
concessivo.
(E)
temporal.

14
Na célula C16, para somar os valores de C4 a C15, basta clicar,
após selecionar de C4 a C16, num dos ícones a seguir.
Assinale-o.
(A)

12
No entanto, a questão do Ficha Limpa começou de forma
inviável e romântica e, aos poucos, ganhou corpo e
prosperou. (L.78-80)
A melhor tradução para a expressão ganhar corpo no período
acima é
(A)
engrossar.
(B)
engordar.
(C)
espalhar-se.
(D)
tornar-se consistente.
(E)
adquirir forma adulta.

(B)

(C)

(D)

13
No Internet Explorer, para aumentar a visualização da página,
sem alterar as barras de ferramentas, basta clicar em
conjunto as teclas
(A)
Ctrl e +.
(B)
Ctrl, Alt e #.
(C)
Alt e +.
(D)
Ctrl e >.
(E)
Alt e >.

(E)
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A fórmula aplicada na célula D9 foi
(A)
=CONT.NÚM(C4;C5;C6;C7;C8).
(B)
=BDV(C4;C5;C6;C7;C8).
(C)
=SOMA(C4;C5;C6;C7;C8).
(D)
=MÉDIA(C4;C5;C6;C7;C8).
(E)
=SOMARPRODUTO(C4;C5;C6;C7;C8).

Em relação à terminologia aplicada em Arquivologia, analise
os conceitos a seguir:
I. Princípio da proveniência: o arquivo produzido por uma
entidade coletiva, pessoa ou família não deve ser misturado
aos de outras entidades produtoras. Também chamado
princípio do respeito aos fundos.
II. Princípio da pertinência: os documentos deveriam ser
reclassificados por assunto sem ter em conta a classificação
original. Também chamado princípio temático.
III. Princípio do respeito à ordem original: o arquivo deveria
conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou
família que o produziu.
Assinale
(A)
se todos os conceitos estiverem corretos.
(B)
se apenas os conceitos I e II estiverem corretos.
(C)
se nenhum conceito estiver correto.
(D)
se apenas os conceitos II e III estiverem corretos.
(E)
se apenas os conceitos I e III estiverem corretos.
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De acordo com o que rege o Manual de Redação da
Presidência da República, em um envelope dirigido ao fictício
juiz eleitoral Caio Mévio, o tratamento deve ser
(A)
A Sua Excelência o Juiz
Caio Mévio
(B)
A Vossa Excelência o Senhor
Caio Mévio
(C)
A Sua Excelência o Senhor
Caio Mévio
(D)
A Vossa Excelência o Sr. Juiz
Caio Mévio
(E)
A Vossa Excelência o Juiz
Caio Mévio
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A respeito do ciclo de vida dos documentos, analise as
afirmativas a seguir:
I. Os arquivos de primeira idade, também chamados de
arquivos correntes, são constituídos de documentos
consultados frequentemente.
II. Os arquivos de segunda idade, também chamados de
históricos, são constituídos de documentos que perderam sua
natureza administrativa.
III. Os arquivos de terceira idade, também chamados de
intermediários, são constituídos de documentos que serão
eliminados por não apresentarem mais utilidade para a
instituição.
Assinale
(A)
se apenas a afirmativa III estiver correta.
(B)
se todas as afirmativas estiverem corretas.
(C)
se apenas a afirmativa II estiver correta.
(D)
se nenhuma afirmativa estiver correta.
(E)
se apenas a afirmativa I estiver correta.

20
Com base no Manual de Redação da Presidência da República,
assinale a afirmativa INCORRETA.
(A)
Na revisão de um expediente, deve-se avaliar se ele
será de fácil compreensão por seu destinatário.
(B)
De nenhuma forma o uso do padrão culto implica
emprego de linguagem rebuscada, nem dos
contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem
próprios da língua literária.
(C)
Existe adequadamente um “padrão oficial de
linguagem”, independentemente do padrão culto nos
atos e comunicações oficiais.
(D)
A necessidade de empregar determinado nível de
linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de
um lado, do próprio caráter público desses atos e
comunicações; de outro, de sua finalidade.
(E)
A linguagem técnica deve ser empregada apenas em
situações que a exijam, sendo de evitar o seu uso
indiscriminado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21

18
Se você receber um e-mail de um remetente desconhecido,
solicitando que abra um documento anexo, de nome
orçamento.doc, o melhor procedimento a tomar é
(A)
manter o e-mail em sua caixa de entrada e só executar
o arquivo quando não estiver conectado à rede.
(B)
mover a mensagem para a pasta Lixo Eletrônico, pois
nela o antivírus é mais rigoroso.
(C)
aplicar regras a essa mensagem, deslocando o e-mail
para uma pasta apropriada a esse remetente.
(D)
executar o arquivo e depois submetê-lo a um antivírus.
(E)
apagar permanentemente o e-mail sem executar o
arquivo.

Acerca dos agentes públicos, é correto afirmar que o contrato
de trabalho por prazo indeterminado poderá ser rescindido
por ato unilateral da Administração Pública na hipótese de
(A)
falta grave, assim considerada discricionariamente pela
Administração Pública.
(B)
redução de quadro de pessoal, por razões de
conveniência e oportunidade.
(C)
contratação que se torna inconveniente ou inoportuna.
(D)
acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
públicas.
(E)
insuficiência de desempenho no cargo, sem
necessidade de procedimento prévio.
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São formas de provimento de cargo público
(A)
nomeação e transferência.
(B)
nomeação e promoção.
(C)
readaptação e transferência.
(D)
ascensão e cessão.
(E)
promoção e ascensão.

As seguintes carreiras compõem os Quadros de Pessoal
efetivo do Poder Judiciário, constituídas pelos respectivos
cargos de provimento efetivo:
(A)
analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar
judiciário.
(B)
analista judiciário, técnico Judiciário e perito.
(C)
analista judiciário, técnico judiciário e auxiliar
administrativo.
(D)
assistente administrativo, técnico judiciário e auxiliar
judiciário.
(E)
assistente judiciário, técnico judiciário e perito.

23
De acordo com a CRFB de 1988, a que órgão do Poder
Judiciário compete o julgamento de recurso extraordinário
contra um acórdão que julgou válida lei local contestada em
face de lei federal, decidido em última instância por um
Tribunal de Justiça Estadual?
(A)
Supremo Tribunal Federal.
(B)
Tribunal Regional Federal.
(C)
Turma Recursal Federal.
(D)
Superior Tribunal de Justiça.
(E)
Superior Tribunal Federal.

24
Com base no Sistema Eletrônico de Votação e Totalização dos
Votos, assinale a alternativa correta.
(A)
No caso de votação para eleição proporcional, serão
computados para a legenda partidária os votos em que
não seja possível a identificação do candidato, desde
que o número identificador do partido seja digitado de
forma correta.
(B)
É vedada a utilização de urnas para treinamento de
eleitores, sob pena de violar o princípio da moralidade
administrativa.
(C)
As urnas eletrônicas não poderão dispor de recursos
que permitam o registro digital de cada voto e a
identificação da urna em que foi registrado, sob pena
de violar o anonimato do eleitor e gerar a impugnação
da fase de votação no processo eleitoral.
(D)
A utilização de urnas eletrônicas poderá ser substituída
pelas cédulas oficiais, a depender do perfil do
eleitorado, que deverá ser avaliado por cada Tribunal
Regional Eleitoral.
(E)
A votação eletrônica será feita somente no número do
candidato, sendo vedado uso da expressão
designadora do cargo disputado no masculino ou
feminino, para assegurar o tratamento igualitário entre
homens e mulheres.

25
Ocorre a vacância do cargo público nos casos de
(A)
licença temporária.
(B)
licença-maternidade.
(C)
ascensão.
(D)
ausência superior a três dias consecutivos.
(E)
falecimento.

27
A respeito do planejamento na administração pública, analise
as afirmativas a seguir:
I. O planejamento deve ser parte integrante da
administração pública e estar presente em todos os níveis e
setores de atividade.
II. O planejamento deve ser rígido para atender às
contingências,
garantindo
a
continuidade
dos
empreendimentos.
III. Como trata do futuro, o planejamento não implica a
fixação de prazos determinados para realização de objetivos.
Assinale
(A)
se nenhuma afirmativa estiver correta.
(B)
se somente a afirmativa I estiver correta.
(C)
se somente a afirmativa II estiver correta.
(D)
se todas as afirmativas estiverem corretas.
(E)
se somente a afirmativa III estiver correta.

28

O organograma hipotético de uma prefeitura, acima
demonstrado, é baseado na departamentalização
(A)
por produto.
(B)
funcional.
(C)
programática.
(D)
por serviços.
(E)
matricial.

TÉCNICO JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA - TIPO 2 - VERDE
Página 6

29

32

Com relação às sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
é correto afirmar que
(A)
nos três meses que antecedem e nos três meses
subsequentes às eleições, as sessões ordinárias serão
diárias.
(B)
na falta do Presidente, as sessões serão presididas pelo
Vice-Presidente e, na falta deste, pelo juiz federal, em
razão da ordem hierárquica estatuída.
(C)
inexistindo número legal para realização da sessão no
horário previsto, será imediatamente lavrado termo,
reportando o ocorrido, a ser assinado pelos juízes
membros presentes.
(D)
as sessões deverão ser secretas, a não ser que
deliberem sobre a imposição de pena disciplinar contra
juiz eleitoral, tendo em vista o interesse público.
(E)
o Tribunal se reunirá em sessões ordinárias às terças e
quintas-feiras, às oito horas e trinta minutos, em
número não inferior a oito vezes por mês.

No que diz respeito à improbidade administrativa, analise as
afirmativas a seguir:
I. Dar-se-á o integral ressarcimento do dano somente nos
casos de lesão ao patrimônio público decorrentes de ação
dolosa.
II. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-seá o integral ressarcimento do dano.
III. A aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por
preço superior ao de mercado é conduta que viola o princípio
da moralidade, mas que não se enquadra como ato de
improbidade de acordo com a lei.
IV. As omissões que são consideradas contrárias ao princípio
da moralidade administrativa não constituem atos de
improbidade, que só podem ser comissivos.
V. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às
cominações da lei até o limite do valor da herança.
Assinale
(A)
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(B)
se apenas as afirmativas II e V estiverem corretas.
(C)
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D)
se apenas as afirmativas II e IV estiverem corretas.
(E)
se apenas as afirmativas I e V estiverem corretas.

30
É comum a competência da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios para
(A)
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, o serviço de transporte
coletivo.
(B)
legislar sobre direito trabalhista, agrário e financeiro.
(C)
legislar sobre direito eleitoral, econômico e tributário.
(D)
realizar o planejamento e controle da ocupação do
solo urbano.
(E)
promover programas de construção de moradias e
melhoria das condições habitacionais.

31
É considerado requisito para a qualificação de autarquia ou
fundação como agência executiva
(A)
ter plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional concluído há, no
mínimo, seis meses.
(B)
ter celebrado contrato de prestação de serviços por,
no mínimo, um ano com o respectivo Ministério
Supervisor.
(C)
ter celebrado contrato de gestão com o respectivo
Ministério Superior.
(D)
ter plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional concluído há, no
mínimo, um ano.
(E)
ter celebrado contrato de permissão e/ou concessão
com o respectivo Ministério Supervisor.

33
Concluído o primeiro turno das eleições para Governador,
Mévio e Caio foram os candidatos mais votados, sem que
nenhum dos dois tivesse alcançado maioria absoluta dos
votos válidos. Contudo, durante as comemorações pelo
surpreendente resultado que o levou ao segundo turno,
Mévio sofreu um infarto fulminante e veio a falecer.
Considerando que Tício foi o terceiro colocado, deverá
ocorrer
(A)
o segundo turno entre Caio e o candidato a vice de
Mévio.
(B)
nova eleição, em turno único, entre todos os
candidatos originalmente inscritos, sendo o lugar de
Mévio ocupado por seu candidato a vice.
(C)
o empossamento de Caio como Governador.
(D)
nova eleição, no prazo de 90 dias, em que concorrerão
todos os candidatos apresentados no primeiro turno
recém-concluso, que deverá ser anulado.
(E)
o segundo turno entre Caio e Tício.

34
De acordo com a Lei Eleitoral, é da competência do Tribunal
Regional Eleitoral processar e julgar
(A)
os crimes comuns cometidos por juízes eleitorais.
(B)
conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais de Estados
distintos.
(C)
o pedido de cancelamento de registro de candidato a
deputado federal.
(D)
o pedido de registro de partidos políticos.
(E)
o pedido de cassação de registro de partidos políticos.
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35

38

Quanto aos contratos administrativos, é correto afirmar que
(A)
a nulidade exonera a administração do dever de
indenizar o contratante pelo que este houver
executado.
(B)
é vedado o contrato com prazo de duração
indeterminado.
(C)
a rescisão contratual se dá privativamente pela via
administrativa.
(D)
a declaração de nulidade do contrato não opera
retroativamente para desconstituir os efeitos jurídicos
já produzidos.
(E)
a celebração de contrato verbal é vedada pela lei,
sendo nula e não produzindo efeitos.

A respeito das diferenças entre estatutários e celetistas na
administração púbica, analise as afirmativas a seguir:
I. O estatutário pode ingressar por meio de recrutamento e
seleção.
II. O celetista possui um estágio probatório de três anos.
III. Em algumas estatais, os celetistas dispõem de adicional
por tempo de serviço.
Assinale
(A)
se somente a afirmativa I estiver correta.
(B)
se nenhuma afirmativa estiver correta.
(C)
se somente a afirmativa III estiver correta.
(D)
se todas as afirmativas estiverem corretas.
(E)
se somente a afirmativa II estiver correta.

36

39

É vedado aos agentes públicos em campanha eleitorais
(A)
realizar, dentro do período de três meses antecedentes
à eleição, gasto com publicidade de entidade da
administração indireta superior à média dos gastos nos
três últimos anos que antecedem o pleito.
(B)
distribuir gratuitamente, no ano em que se realizar a
eleição, bens e valores, nas hipóteses de calamidade
pública e estado de emergência.
(C)
autorizar, a dois meses do pleito, publicidade
institucional de serviço oferecido por órgão público
que enfrenta ampla concorrência da iniciativa privada.
(D)
exonerar funcionário de cargo em comissão a dois
meses do pleito.
(E)
ceder servidor público licenciado para comitês de
campanha eleitoral de candidato, durante o horário
normal de expediente.

Assinale a alternativa que corresponde à modalidade de
licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de
seu objeto.
(A)
concurso
(B)
tomada de preços
(C)
concorrência
(D)
pregão presencial
(E)
convite

37
Todas as afirmativas contidas nas alternativas abaixo são
corretas e a segunda vincula-se à primeira, À EXCEÇÃO DE
UMA. Assinale-a.
(A)
É assegurada, ao partido político, autonomia para
definir sua estrutura interna, organização e
funcionamento. / Mas os filiados de um partido
político não podem possuir diferentes deveres e
direitos.
(B)
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos. / Mas somente o partido que tenha
registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral
pode receber recursos do Fundo Partidário.
(C)
É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de
partidos políticos. / Mas somente é admitido o registro
do estatuto de partido político que tenha caráter
nacional.
(D)
Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito
privado. / Basta a inscrição no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Capital Federal para participarem
do processo eleitoral.
(E)
Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica
na forma da lei civil. / Mas somente o partido que
tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior
Eleitoral pode participar do processo eleitoral.

40
Em relação aos direitos e garantias fundamentais dispostos no
artigo 5º da Constituição da República, é correto afirmar que
(A)
é direito de todos perceber salário capaz de atender às
necessidades vitais básicas e às da respectiva família.
(B)
jamais, em tempo algum, haverá pena de morte, de
degredo e de castigos corporais.
(C)
ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente.
(D)
exceto por ordem judicial, os sigilos de
correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas são invioláveis.
(E)
a pequena propriedade rural, desde que trabalhada
pela família, não será objeto de penhora, salvo para
pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva.

41
Segundo a Hierarquia das Necessidades de Maslow, a amizade
dos colegas no trabalho é uma necessidade do tipo
(A)
social.
(B)
de autorrealização.
(C)
de estima.
(D)
fisiológica.
(E)
de segurança.
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45

Quanto ao registro dos candidatos, é correto afirmar que
(A)
será indeferido todo pedido de variação de nome
coincidente com nome de candidato a eleição
majoritária, inclusive para o candidato que esteja
exercendo mandato eletivo ou o tenha exercido nos
últimos quatro anos.
(B)
as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
prazo de até trinta dias do momento da formalização
do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro que afastem a inelegibilidade.
(C)
nas unidades da Federação, independente do número
de lugares a preencher para a Câmara dos Deputados,
cada partido poderá registrar candidatos a Deputado
Federal até o dobro das respectivas vagas.
(D)
na situação de coligação para as eleições
proporcionais, havendo até dois partidos que a
integrem, poderão ser registrados candidatos até o
dobro do número de lugares a preencher.
(E)
no caso de o partido ou coligação não requerer o
registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo
perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo
de quarenta e oito horas seguintes à publicação da lista
dos candidatos pela Justiça Eleitoral.

A respeito do direito de resposta no horário eleitoral gratuito,
assinale a alternativa em que a segunda afirmativa se
encontre em conformidade com a primeira.
(A)
A ofensa proferida em quarenta e cinco segundos será
respondida em um minuto. / Pois a lei assegura que
ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da
ofensa, nunca inferior, porém, a um minuto.
(B)
A ofensa proferida em menos de quinze segundos não
será respondida no horário eleitoral gratuito. / Pois a
lei determina que ofensas proferidas em tempo
inferior a trinta segundos sejam respondidas no Diário
Oficial.
(C)
A ofensa proferida em sessenta segundos por partido
político será respondida em trinta segundos. / Pois a lei
assegura ao ofendido metade do tempo da ofensa.
(D)
A ofensa proferida em trinta segundos será respondida
em um minuto. / Pois o direito de resposta assegura ao
ofendido o dobro do tempo da ofensa.
(E)
A ofensa proferida em trinta segundos será respondida
também em trinta segundos. / A lei assegura que a
resposta tenha o mesmo tempo da ofensa.

43
Com base no critério da estabilidade, a Constituição Federal
de 1988 pode ser classificada como
(A)
histórica, pois resulta da gradual evolução das
tradições, consolidadas como normas fundamentais de
organização do Estado.
(B)
cesarista, pois foi formada com base em um plebiscito
a respeito de um projeto elaborado pela autoridade
máxima da República.
(C)
flexível, por admitir modificações em seu texto por
iniciativa de membros do Congresso Nacional e pelo
Presidente da República.
(D)
rígida, pois só é alterável mediante a observância de
processos mais rigorosos e complexos do que os vistos
na elaboração de leis comuns.
(E)
semirrígida, por comportar modificações de seu
conteúdo, exceto com relação às cláusulas pétreas.

44
Em relação à anulação e à revogação dos atos administrativos,
é correto afirmar que
(A)
ocorrem, em ambas as hipóteses, nos casos de
inconveniência e inadequação do ato administrativo.
(B)
são atos privativos da administração pública, sendo
vedada a apreciação judicial.
(C)
admitem apenas a via administrativa para a anulação e
a via judicial para a revogação.
(D)
se identifica a anulação quando o ato administrativo
apresenta vício que o torne ilegal, já a revogação
ocorre por razões de conveniência e oportunidade.
(E)
só podem ser efetuadas por via judicial; entretanto, a
revogação pode ser feita administrativamente.

46
Analise as afirmativas a seguir:
I. Por força do princípio da moralidade administrativa, a
licitação deve ser sigilosa, exceto quanto ao conteúdo das
propostas.
II. Convite é modalidade de licitação utilizada nas hipóteses
de dispensa ou inexigibilidade, de acordo com a
discricionariedade administrativa.
III. É dispensável a licitação nos casos de guerra, grave
perturbação da ordem ou quando houver inviabilidade de
competição.
IV. A licitação será dispensável quando a União tiver que
intervir no domínio econômico para regular preços ou
normalizar o abastecimento.
V. A licitação tem por objetivo assegurar a observância do
princípio constitucional da isonomia e selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
Assinale
(A)
se apenas as afirmativas III e IV estiverem corretas.
(B)
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C)
se apenas as afirmativas I e V estiverem corretas.
(D)
se apenas as afirmativas IV e V estiverem corretas.
(E)
se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

47
O exercício do controle externo da União e das entidades da
administração direta e indireta, por meio da fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
compete ao (à)
(A)
Câmara dos Deputados.
(B)
Receita Federal.
(C)
Congresso Nacional.
(D)
Ministério Público da União.
(E)
Tribunal de Contas da União.
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48
Analise as afirmativas a seguir:
I. Podem os partidos políticos, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária,
proporcional, ou para ambas.
II. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a
junção de todas as siglas dos partidos que a integram ou
poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou
número de candidato.
III. O partido político coligado tem assegurada a legitimidade
para atuar de forma isolada no processo eleitoral, até o
termo final do prazo para a impugnação do registro de
candidatos.
IV. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação
poderá usar, sob sua denominação, as legendas de todos
os partidos que a integram ou de apenas de um deles que
tenha o maior número de filiados.
V. Na formação de coligações, podem inscrever-se nas
chapas candidatos filiados a qualquer partido político dela
integrante.
Assinale
(A)
se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(B)
se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(C)
se apenas as afirmativas II, III e IV estiverem corretas.
(D)
se apenas as afirmativas II, IV e V estiverem corretas.
(E)
se apenas as afirmativas I e V estiverem corretas.

49
Em relação à função de chefe de cartório eleitoral, é correto
afirmar que
(A)
pode determinar providências relativas ao andamento
e à instrução dos processos às autoridades judiciárias e
administrativas.
(B)
é competente para expedir certidão de filiação
partidária e de crimes eleitorais.
(C)
é competente para expedir e decidir sobre a segunda
via de títulos eleitorais.
(D)
tem competência para cumprir as cartas rogatórias,
bem como os mandados de injunção, intimação,
citação determinados pelo Juiz Eleitoral.
(E)
tem por dever registrar, após a intimação às partes, as
sentenças e demais decisões proferidas pelo Juiz
Eleitoral.

50
Acerca da propaganda partidária gratuita, assinale a
alternativa correta.
(A)
É assegurada a divulgação de propaganda de
candidatos a cargos eletivos.
(B)
É assegurada a participação de pessoa filiada a partido
que não o responsável pelo programa.
(C)
É vedada a transmissão de mensagens sobre as
atividades congressuais do partido.
(D)
É vedada a utilização de quaisquer recursos que
distorçam ou falseiem os fatos ou a sua comunicação.
(E)
É vedada a divulgação da posição do partido em
relação a temas político-comunitários.
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