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ATENÇÃO
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- Você terá 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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2.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atenção:

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
que segue.

Os exemplos de Kepler, Newton e Einstein são utilizados
pelo autor para demonstrar que
(A)) vários cientistas reconhecem
espiritual em seu trabalho.

A ciência precisa de Deus?

as modernas conquistas da ciência se devem às
teorias platônicas.

(C)

a espiritualidade é a garantia da universalidade do
valor de uma pesquisa.

(D)

os cientistas modernos vêm a ciência como uma
grande metáfora.

(E)

não há como separar conhecimento religioso e
motivação científica.

anteriormente eram província exclusiva da religião, como a
origem do Universo ou a origem da vida. É aqui, na fronteira
entre o conhecido e o desconhecido, que vários cientistas
encontraram Deus. Há exemplos de cientistas que “desistiram”
de tentar entender todas as questões de forma científica,
preferindo optar por uma solução religiosa. E há exemplos de
outros que vêem a manifestação de Deus em suas pesquisas

_________________________________________________________

3.

ou na organização do mundo natural. Tais casos podem sugerir
que a ciência moderna precisa de Deus.
Será

que

essa

tendência

é

assim

tão

nova?

encontramos vários cientistas que justificam sua devoção à
pesquisa de maneira religiosa, ou que encontram uma
que a surpreendente ordem na Natureza é obra de um Arquiteto

A possibilidade de convívio entre a objetividade da ciência
e a motivação subjetiva está bem sintetizada na seguinte
frase ou expressão do texto:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E))

Absolutamente não! Ao longo de toda a história da ciência

inspiração espiritual em seu trabalho. Desde Platão, a idéia de

inspiração

(B)

Desde o final do século XX a ciência tem condições de
enfrentar, usando seus próprios métodos, questões que

uma

regras impostas pela comunidade científica.
optar por uma solução religiosa.
o produto de suas pesquisas tem um valor universal.
província exclusiva da religião.
devoção ao trabalho científico.

_________________________________________________________

4.

Universal tem sido usada como metáfora para descrever o

Considere as seguintes frases:

I. O estudo da Natureza e a descoberta de suas leis

mundo. O estudo da Natureza, a descoberta de suas leis, é,

sempre foi considerado a finalidade essencial da
ciência.

para esses cientistas, um veículo que os coloca mais próximos
de Deus ou da natureza divina do mundo. Kepler, Newton,

II. Metáforas semelhantes às idéias de Platão encon-

Einstein e muitas outras mentes responsáveis pelo desen-

tra-se também em Kepler, Newton e Einstein.

volvimento da ciência usaram metáforas semelhantes às idéias

III. A

inspiração das mais objetivas pesquisas
científicas pode advir do plano espiritual.

platônicas ao justificarem sua devoção ao trabalho científico.
Não existe nenhum conflito em uma justificativa religiosa

Atende às normas de concordância verbal SOMENTE o
que está em

ou espiritual para o trabalho científico, contanto que o produto
desse trabalho satisfaça às regras impostas pela comunidade

(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

científica. A inspiração para se fazer ciência é completamente
subjetiva e varia de cientista para cientista. Mas o produto de
suas pesquisas tem um valor universal, fato que separa
claramente a ciência da religião.
(Marcelo Gleiser, Retalhos cósmicos. São Paulo: Companhia
das Letras, 1999)

1.

O autor deixa transparecer sua posição acerca da questão
de que trata em seu texto, posição que se pode
corretamente resumir na frase:

II.
III.
I e II.
I e III.
II e III.

_________________________________________________________

5.

Está correto o emprego de ambas as expressões
sublinhadas na frase:
(A)

A sugestão de que a ciência moderna precisa de
Deus deriva pelo fato que muitos pesquisadores
desistem dos métodos científicos.

(A)

Os cientistas encontrarão Deus toda vez que
buscarem compreender a origem do Universo ou a
origem da vida.

(B)

As pesquisas cujo o produto têm valor universal
podem ter nascido de uma inspiração de cuja
natureza foi inteiramente subjetiva.

(B)

A incompatibilidade entre ciência e religião está nos
fins, e não nos meios de que cada uma se vale ao
se instituir como forma de conhecimento.

(C)

O recurso ao misticismo é uma tendência da qual se
agarram aqueles que não vêem na ciência um
caminho em cujo possam encontrar todas as
explicações.

(C)) Diferentemente da religião, a ciência só considera
como universal o valor do que pode ser comprovado
pelo produto de uma pesquisa.
(D)

Ciência e religião são compatíveis, pois ambas obedecem à força de uma mesma e objetiva motivação
inicial.

(E)

Modernamente, os caminhos da ciência e da religião
se confundem, pois a inspiração mística vem predominando entre os cientistas.

(D)) O conflito a que faz alusão o autor é apenas
aparente, pois as razões subjetivas em que se
inspira um cientista não eliminam a objetividade de
seu trabalho.
(E)

O mundo natural, de onde todos querem conhecer
as leis de funcionamento, é o objeto no qual muitos
cientistas dedicam suas pesquisas.

2
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6.

A única frase ou segmento que admite transposição para
a voz passiva é:
(A)

Será que essa tendência é assim tão nova?

(B)

Não existe nenhum conflito em uma justificativa
religiosa ou espiritual para o trabalho científico (...)

(C)

A inspiração (...) é completamente subjetiva (...)

(D)

(...) questões que anteriormente eram província
exclusiva da religião (...)

9.

Considere as seguintes afirmações:

I. A inspiração para se fazer ciência é completamente
subjetiva.

II. O método científico não admite subjetivismo.
III. Não há contradição entre inspiração subjetiva e
pesquisa científica.
O período em que se articulam de modo claro, lógico e
correto as afirmações acima é:
(A)

Muito embora o método científico não admita subjetivismo, mesmo porque a inspiração para se fazer
ciência é subjetiva, desde que não há contradição
entre inspiração e pesquisa científicas.

(B)
Todas as formas verbais estão corretamente flexionadas
na frase:

Apenas quando a inspiração para se fazer ciência
for completamente subjetiva é que não há
contradição entre ela e a pesquisa científica, até por
que o método científico não admite subjetivismo.

(A)) No caso de rever suas teorias, em face do que
julgue algum mistério divino, um cientista sobreporá
a atitude espiritual ao método propriamente
científico.

(C)) É certo que o método científico não admite subjetivismo, mas não há contradição entre a inspiração
subjetiva para se fazer ciência e a realização de uma
pesquisa científica.

(B)

(D)

Só não há contradição entre inspiração para se fazer
ciência, que é completamente subjetiva, quando o
método científico não admite subjetivismo.

(E)

É certo que não há contradição entre a pesquisa
científica, onde o método não admite subjetivismo,
com a inspiração subjetiva, da qual se pode fazer
ciência.

(E)) (...) fato que separa claramente a ciência da religião.
_________________________________________________________

7.

(C)

É preciso que o cientista se abstenhe de incorporar
ao seu trabalho hesitações de natureza espiritual,
que trazeriam prejuízo para a objetividade de sua
pesquisa.
Cientistas como Newton ou Einstein proporam-se
considerar a idéia platônica de que tudo, na
natureza, se constitue como obra de um Arquiteto
Universal.

(D)

Se os cientistas não conterem seus impulsos subjetivos, submeterão-se às paixões, em vez de se
guiarem pelos procedimentos científicos.

(E)

O conhecimento que um cientista por vezes intue
deve ser objeto de verificação científica, para que
não o submissa a força da pura imaginação.

_________________________________________________________

10.

_________________________________________________________

8.

Está clara e correta a redação da seguinte frase:
(A)

A comunidade científica é rigorosa quanto as regras
de seu próprio trabalho, para evitar que qualquer
coisa sem a devida comprovação passe como se
fosse uma pesquisa que o valor é indiscutivelmente
científico.

(B)) Há regras, impostas pela comunidade científica,
pelas quais todo pesquisador sério deve pautar seu
trabalho, a menos que ele não pretenda alcançar o
reconhecimento e a consideração de seus pares.
(C)

(D)

(E)

As metáforas são úteis para os cientistas também,
haja visto que eles socorrem-se a elas quando tratase de se referirem aquilo que o trabalho científico
ainda não comprovou, de modo mais concluso.
Não é de admirar que Platão esteje influenciando até
hoje cientistas famosos, como se constata que tanto
Newton e Einstein o foram, acercando-se de
metáforas tão semelhantes as que o mestre grego
formulou em sua própria época.
É o valor universal que torna mais preferível o
conhecimento científico ao religioso, pois neste há o
valor da fé, ao passo que é no primeiro caso onde o
que vale é a capacidade de se demonstrar que tem
numa tese.

Está correto o seguinte comentário sobre o emprego de
pontuação no texto:
(A)

A interrogação e a negação enfática no início do
segundo parágrafo são contraditórias entre si.

(B)

Caso houvesse emprego de vírgula depois da
expressão Ao longo de toda a história da ciência, o
equívoco seria grave.

(C)

É melhor colocar uma vírgula depois da palavra
claramente, na última frase do texto.

(D)) É imprescindível o emprego da vírgula depois da expressão para esses cientistas, no segundo parágrafo.
(E)

É aconselhável o emprego de vírgula depois da
palavra Einstein, no segundo parágrafo.

_________________________________________________________

11.

Todos os funcionários de um Tribunal devem assistir a
uma palestra sobre "Qualidade de vida no trabalho", que
será apresentada várias vezes, cada vez para um grupo
distinto. Um técnico foi incumbido de formar os grupos,
obedecendo aos seguintes critérios:


todos os grupos
funcionários;



em cada grupo, as pessoas devem ser do mesmo sexo;



o total de grupos deve ser o menor possível.

devem

ter

igual

número

de

Se o total de funcionários é composto de 225 homens e
125 mulheres, o número de palestras que deve ser
programado é
(A)

10

(B)

12

(C)) 14
(D)

18

(E)

25
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12.

16.

Certo dia, uma equipe de técnicos especializados em
higiene dental trabalhou em um programa de orientação,
aos funcionários do Tribunal, sobre a prática da higiene
1
bucal. Sabe-se que
do total de membros da equipe
3
2
do número
atuou no período das 8 às 10 horas e
5
restante, das 10 às 12 horas. Se no período da tarde a

Comparando as quantidades de processos arquivados por
um técnico judiciário durante três meses consecutivos,
observou-se que, a cada mês, a quantidade aumentara
em 20% com relação ao mês anterior. Se no terceiro mês
ele arquivou 72 processos, qual o total arquivado nos três
meses?
(A)) 182

orientação foi dada pelos últimos 6 técnicos, o total de mem-

(B)

186

(C)

192

(D)

196

(E)

198

_________________________________________________________

bros da equipe era

(C)

18

Para que ao final de 25 meses da aplicação um capital
4
de seu valor, ele deve
produza juros simples iguais a
5
ser investido à taxa mensal de

(D)

21

(A)

2,6%

(E)

24

(B)

2,8%

(A)

17.

12

(B)) 15

_________________________________________________________

(C)) 3,2%

13.

(D)

3,6%

(E)

3,8%

Dos 16 veículos que se encontravam em uma oficina, sabe-se que o número X, dos que necessitavam ajustes
5
do número Y, dos que
mecânicos, correspondia a
3
necessitavam de substituição de componentes elétricos.

_________________________________________________________

18.

Se nenhum desses veículos necessitava dos dois tipos de
conserto, então X  Y é

Dispõe-se de algumas pastas para acondicionar um certo
número de documentos de um lote. Sabe-se que se forem
colocados 30 documentos em cada pasta, sobrarão
36 documentos do lote; entretanto, se cada pasta receber
35 documentos, restarão apenas 11. O total de documentos do lote é um número

(A)

1

(A)

primo.

(B)

2

(B)

quadrado perfeito.

(C)

3

(C)

cubo perfeito.

(D)) 4

(D)

divisível por 5.

(E)

(E)) múltiplo de 6.

5

__________________________________________________________________________________________________________________

14.

Dois técnicos em eletricidade, Artur e Boni, trabalham em
uma mesma empresa: Boni há 6 anos e Artur há mais
tempo que Boni. Ambos foram incumbidos de instalar
16 aparelhos de áudio em alguns setores da empresa e
dividiram a tarefa entre si, na razão inversa de seus
respectivos tempos de serviço na mesma. Se Artur
instalou 4 aparelhos, há quantos anos ele trabalha na
empresa?

19.

(A)) 4

(A)

8

(B)

5

(B)

10

(C)

6

(C)

12

(D)

7

(D)

16

(E)

8

_________________________________________________________

(E)) 18

_________________________________________________________

15.

Alguns técnicos, designados para fazer a manutenção dos
48 microcomputadores de certa empresa, decidiram dividir
igualmente entre si a quantidade de micros a serem
vistoriados. Entretanto, no dia em que a tarefa seria
realizada, 2 dos técnicos faltaram ao serviço e, assim,
coube a cada um dos presentes vistoriar 4 micros a mais
que o previsto. Quantos técnicos executaram a tarefa?

Juntas, quatro impressoras de mesma capacidade
operacional são capazes de tirar 1 800 cópias iguais em
5 horas de funcionamento ininterrupto. Duas dessas
impressoras tirariam a metade daquele número de cópias
se operassem, juntas, por um período contínuo de
(A)

2 horas e 30 minutos.

(B))

5 horas.

(C)

7 horas e 30 minutos.

20.

Um recipiente tem a forma de um paralelepípedo
retângulo com as seguintes dimensões: 1,5 m de comprimento, 1 m de largura e 0,5 m de altura. Considerando-se
desprezível a espessura de suas paredes, a capacidade
desse recipiente, em litros, é
(A)

50

(B)

75

(C)

500
750

(D)

10 horas.

(D))

(E)

12 horas e 30 minutos.

(E)

7 500

4
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21.

26.

O dispositivo de entrada, em forma de pequena superfície
sensível ao toque, utilizado para mover o cursor na tela,
emitir comandos e selecionar ícones e menus, denomina-se
(A)

mouse.

(B)

trackball.

(C)

trackpoint.

(D)

touchscreen.

O arquivo em que são trabalhados e armazenados os
dados denomina-se
(A)

planilha eletrônica.

(B)

planilha de dados.

(C)

tabela de trabalho.

(D)) pasta de trabalho.

(E)) touchpad.
(E)

banco de dados.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

22.

Para obter rapidamente informações sobre um item
selecionado, no lado esquerdo da janela do Meu
computador ou do Windows Explorer, deve-se clicar, na
tela padrão do Windows 98, a opção
(A)

Detalhes, no menu Exibir.

(B)

Propriedades, no menu Arquivo.

27.

(C)) como página da Web, no menu Exibir.
(D)

Visualização rápida, no menu Arquivo.

(E)

Opções de pasta, no menu Ferramentas.

Na composição da rede, considerando isoladamente uma
Intranet, será imprescindível um
(A)

firewall.

(B)

roteador.

(C)

servidor de aplicações corporativas.

(D)

provedor de serviços de Internet.

(E)) servidor Web.

__________________________________________________________________________________________________________________

Instruções: As questões de números 23 e 24 referem-se ao MS
Word 2000.
23.

28.

Os endereços dos sites visitados nos últimos dias, por
meio de um computador, podem ser armazenados pelo
MS Internet Explorer e serão buscados na lista

As opções de alinhamento dos números de página,
relacionadas à encadernação de documentos, são

(A)

Favoritos.

(A)

esquerda, direita, interna e externa.

(B)

Pesquisar.

(B)

esquerda, centralizada e direita.

(C)

externa e direita.

(C)) Histórico.

(D)) interna e externa.
(E)

direita e esquerda.

(D)

Sites gerenciados.

(E)

Links acessados.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

24.

Instruções: As questões de números 29 e 30 referem-se ao MS
Outlook Express 6.

O campo LISTNUM é utilizado para adicionar números
aos itens do texto na criação de uma lista
(A)

29.

de linhas numeradas.

Uma mensagem para ser utilizada posteriormente, enquanto o software estiver online, deve ser salva na pasta

(B)) no corpo de um parágrafo.
(A)) Rascunhos.

(C)

baseada em estilo de título.

(D)

gerada automaticamente.

(B)

Itens enviados.

(E)

com vários níveis.

(C)

Itens a enviar.

(D)

Caixa de saída.

(E)

Caixa de entrada.

_________________________________________________________

Instruções: As questões de números 25 e 26 referem-se ao MS
Excel 2000.

_________________________________________________________

25.

Para manter os rótulos visíveis, enquanto rolam-se as
respectivas linhas e colunas das planilhas, é necessário
(A)) congelar os painéis horizontal e vertical no menu
Janela.

30.

Uma mensagem recebida, assinalada pelo remetente
como de propriedade alta, conterá, na lista de mensagens,
o ícone
(A)

(B)

clipe de papel.

assinalar cabeçalhos de linhas e colunas na guia
Exibir, em Opções do menu Ferramentas.

(B)) ponto de exclamação.

(C)

formatar células, no menu Formatar.

(C)

sinalizador vermelho.

(D)

formatar linhas e colunas, no menu Formatar.

(D)

seta para baixo.

(E)

definir cabeçalhos, no menu Exibir.

(E)

seta para cima.
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35.

Tendo em vista os direitos políticos, considere:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

I. Prazo para que o mandato eletivo seja impugnado

Na defesa da privacidade a pessoa deve ser protegida
contra várias situações, mas não quando ocorrer
(A)

ante a Justiça Eleitoral.

II. Idade mínima de elegibilidade para Vereador.

a interferência em sua vida familiar e doméstica.

(B)) qualquer transmissão de informes dados ou recebidos.
(C)

sua colocação em perspectiva falsa.

(D)

a má utilização de informações escritas e orais.

(E)

a ingerência em sua liberdade intelectual e moral.

Nesses casos, o prazo (que será contado da diplomação)
e a idade serão, respectivamente, de

_________________________________________________________

32.

São considerados direitos coletivos, dentre outros,
(A)

o direito de greve; o direito ao meio ambiente; e o
direito à intimidade.

(B)

o direito dos consumidores; o direito de igualdade; e
o direito à segurança.

(C)

a liberdade de reunião; a liberdade de associação; e
o direito de propriedade.

(D)

o direito à vida; o direito de representação sindical; e
o direito de fiscalização.

(A)

8 dias e 30 anos.

(B)

10 dias e 21 anos.

(C)

12 dias e 20 anos.

(D)) 15 dias e 18 anos.
(E)

20 dias e 25 anos.

_________________________________________________________

36.

(E)) o direito de participação orgânica e processo
político; o direito à informação; e o direito de representação de certas entidades associativas.

A liberdade partidária
(A)) sofre várias limitações, motivo pelo qual não pode
ser considerada absoluta.

_________________________________________________________

33.

Considerando os direitos sociais, é certo que

(B)

não sofre limitações, sendo assim absoluta em razão
do regime democrático.

(A)) deverá ser observada a igualdade entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o avulso.

(C)

permite a criação de partidos políticos de vocação
estadual face o regime nacional-federativo.

(D)

faculta aos partidos políticos a utilização de organização paramilitar só para sua proteção contra o
crime organizado.

(E)

consta da Constituição e dos estatutos partidários,
visto que também são editados por lei
complementar.

(B)

é permitida a distinção entre trabalho manual,
técnico e intelectual.

(C)

o prazo prescricional para as ações trabalhistas será
sempre de dois anos.

(D)

é facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.

(E)

será dada assistência gratuita aos filhos dos trabalhadores, desde o nascimento até 7 anos de idade,
em creches e pré-escolas.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

34.

Em relação à nacionalidade, o sistema constitucional brasileiro
(A)

(B)

acolhe o modo voluntário de aquisição de nacionalidade, e decorre dos laços de sangue e do local de
nascimento.

37.

A Administração Pública deve observar certos princípios
constitucionais, dentre eles, o de que
(A)

a proibição de acumular vencimentos aplica-se tãosomente à Administração direta e às suas
autarquias.

(B)

o servidor público pode integrar qualquer associação, mas não pode assumir a direção das associações sindicais.

(C)

a contratação de pessoal por tempo determinado
pode ser feita em qualquer situação, sob critério e
responsabilidade do Administrador contratante.

(D)

será permitida a vinculação dos vencimentos para o
efeito de remuneração de pessoal do serviço
público.

prevê o modo originário de aquisição da nacionalidade e, decorre, dentre outros fatores, do casamento e
da naturalização.

(C)) adota um sistema misto de nacionalidade consistente no jus soli e jus sangüinis, não sendo possível
qualquer ingerência normativa de direito estrangeiro.
(D)

confere aos portugueses que vierem para o Brasil o
direito de terem atribuído todos os direitos inerentes
a brasileiros.

(E)

impõe a perda da nacionalidade somente quando o
brasileiro adquire outra nacionalidade.

(E)) a participação de uma empresa pública em empresa
privada depende de autorização legislativa.
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38.

Em relação aos servidores públicos civis:

41.

I. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por

(A)
(B)
(C)
(D))
(E)

ocasião de sua concessão, podem exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

II. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos

42.

III. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferen-

Está correto APENAS o que se afirma em

15 dias, em qualquer hipótese.

(C)

20 dias, no mínimo, e 40 dias, no máximo.

(D)

30 dias, se no mesmo Estado, e 60 dias, se em
Estado diverso.

(E)

30 dias, em qualquer hipótese.

43.

Ao servidor em estágio probatório é vedada a licença

(C)

I.

(A)

para o serviço militar.

(D)

II.
III.

(B)

por motivo de doença em pessoa da família.

(E)

(C)) para desempenho de mandato classista.

_________________________________________________________

Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão de 7
Juízes, sendo
(A)

2 eleitos por voto secreto, 2 escolhidos pelo
respectivo Tribunal Regional Federal,
2 pelo
Tribunal Superior Eleitoral e 1 nomeado pelo
Presidente da República.

(B)

3 eleitos por voto secreto, 3 escolhidos pelo
respectivo Tribunal Regional Federal e 1 nomeado
pelo Presidente da República.

(C)

3 indicados pelos votos do Plenário, 2 escolhidos
pelo respectivo Tribunal Regional Federal e 2
nomeados pelo Presidente da República.

(D)

por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

(E)

para atividade política.

_________________________________________________________

44.

José, servidor público federal, ausentou-se por um dia do
serviço para doação de sangue, depois por 8 dias consecutivos em razão de seu casamento e finalmente por mais
8 dias consecutivos em razão da morte de um irmão.
Assim sendo,
(A)

nenhuma das ausências será considerada como de
efetivo exercício.

(B)

(D)) 4 eleitos por voto secreto, 1 escolhido pelo
respectivo Tribunal Regional Federal e 2 nomeados
pelo Presidente da República.

apenas a ausência em razão do casamento será
considerada como de efetivo exercício.

(C)

apenas a ausência para doação de sangue será
considerada de efetivo exercício.

(E)

(D)

apenas a ausência em razão da morte do irmão será
considerada como de efetivo exercício.

4 escolhidos pelos votos das Turmas, 2 escolhidos
pelo Tribunal Superior Eleitoral e 1 nomeado pelo
Presidente da República.

(E)) todas essas ausências serão consideradas como de
efetivo exercício.

_________________________________________________________

40.

(B)

_________________________________________________________

(B)) II e III.

39.

Para retomar o efetivo desempenho das atribuições do
cargo, o servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido requisitado, terá prazo de
(A)) 10 dias, no mínimo, e 30 dias, no máximo.

ciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de previdência de caráter
contributivo, ressalvados os casos de atividades
exercidas exclusivamente sob condições especiais
que prejudiquem a saúde.

I e II.

as Empresas Públicas.
as Autarquias.
as Fundações de direito público.
os Municípios.
os Territórios Federais.

_________________________________________________________

cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência de caráter
contributivo.

(A)

São entidades estatais

Os Juízes gozam de prerrogativas e vedações constitucionais, dentre elas,
(A)

(B)

(E)

45.

não podem exercer, ainda que em disponibilidade,
qualquer outro cargo ou função, em virtude do princípio de dedicação exclusiva à magistratura.

podem dedicar-se à atividade político-partidária,
desde que não integrem ou venham a integrar a
Justiça Eleitoral e que a opção política tenha sido
comunicada ao Tribunal de Justiça.
não podem receber, a qualquer título ou pretexto,
percentagens ou participação em processo, salvo as
custas processuais que lhe forem destinadas pela
lei.

Ao servidor é proibido praticar usura, sob qualquer de
suas formas. Essa transgressão é punida com
(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

absoluta inamovibilidade, em qualquer situação, e
irredutibilidade de vencimentos, quando integra a
Justiça Eleitoral.

(C)) a vitaliciedade, sendo certo que, no primeiro grau só
será adquirida após 2 anos de exercício dependendo
a perda do cargo, após esse período, de sentença
judicial transitada em julgado.
(D)

_________________________________________________________

advertência.
demissão.
censura por escrito.
suspensão de até 15 dias.
suspensão de até 30 dias.

_________________________________________________________

46.

No processo administrativo, salvo disposição em contrário,
os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo
devem ser praticados no prazo de
(A) 10 dias, dilatáveis até mais 10 dias.
(B)
8 dias, improrrogáveis.
(C)) 5 dias, dilatáveis até o dobro.
(D)
3 dias, prorrogáveis por mais 3 dias.
(E) 48 horas, prorrogáveis pelo dobro.
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47.

52.

A comunicação dos atos do processo administrativo será
feita, de regra, por

Quanto ao alistamento eleitoral, um chinês, com 40 anos
de idade, casado com brasileira e com filhos nascidos no
Brasil, poderá alistar-se

(A)) intimação mediante ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento e por telegrama.

(A)) apenas no caso de se naturalizar brasileiro.

(B)

citação, publicada no Diário Oficial da União, com
antecedência mínima de 10 dias.

(B)

apenas um ano após ter-se naturalizado brasileiro.

(C)

no caso de possuir visto de permanência válido.

(C)

intimação, feita por meio de oficial de justiça, sempre
com antecedência mínima de 5 dias.

(D)

no caso de possuir Registro de Estrangeiro, mas não
poderá ser candidato.

(D)

citação, feita por meio de oficial de justiça, juntandose cópia do mandado aos autos, no mínimo, 24
horas antes da prática do ato.

(E)

independentemente de naturalização, tendo em
conta o tempo em que se encontra no país e a
existência de prole brasileira.

(E)

intimação, publicada no Diário Oficial da União,
quando o interessado não for encontrado pelo oficial
de justiça.

_________________________________________________________

53.

_________________________________________________________

48.

Embora determinando a estrita obediência a vários princípios básicos, a Lei de Licitações dá especial relevância a
um deles, dispondo que a licitação destina-se a garantir a
observância do princípio da
(A)
(B)
(C)
(D))
(E)

probidade administrativa.
legalidade.
publicidade.
isonomia.
moralidade.

54.

o pregão.
o leilão.
a tomada de preços.
o convite.
a concorrência.

Instaurado o processo administrativo disciplinar, o servidor
(A)
(B)

(B)

em que o pedido de registro foi protocolado.

(C)

do pleito eleitoral.

(E)

_________________________________________________________

50.

da convenção partidária que indicou o candidato.

fica suspenso automaticamente pelo prazo de 30
dias, prorrogável por igual prazo.

fica suspenso automaticamente pelo prazo de 60
dias, prorrogável por mais 30 dias.

(D)

pode ser afastado do exercício, por até 30 dias,
improrrogáveis.

(A)

6 meses e 3 meses antes do pleito, respectivamente.

(B)

4 meses antes do pleito.

(C)

4 meses e 6 meses antes do pleito, respectivamente.

(D)

4 meses e 3 meses antes do pleito, respectivamente.

(E)) 3 meses antes do pleito.

não pode ser afastado do cargo, devendo permanecer em exercício em funções internas, conforme
dispuser seu chefe imediato.

(C)

Maria é delegada de polícia da capital do Estado e Joana
é servidora pública estadual, exercendo o cargo de
médica. Para se candidatarem à Assembléia Legislativa
devem afastar-se de seus cargos no prazo de até

_________________________________________________________

(E)) pode ser afastado do exercício, por até 60 dias,
sendo o afastamento prorrogável por igual prazo.

55.

Considere as afirmações:

I. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular,
o cônjuge e os parentes ou afins, até o segundo
grau ou por adoção, do Presidente da República,
do Governador de Estado ou Território, do Distrito
Federal, do Prefeito ou de quem os haja substituído
dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, mesmo se
já forem titulares de cargo eletivo e candidatos à
reeleição.

II. São inelegíveis, para qualquer cargo, os que forem
condenados criminalmente, com sentença transitada em julgado, por crimes eleitorais, pelo prazo
máximo de 2 anos após o cumprimento da pena.

_________________________________________________________

51.

A prova do domicílio para o alistamento eleitoral deve ser
feita por meio de
(A)

atestado de
Eleitoral.

residência

do último dia de prazo para registro de candidatura.

_________________________________________________________

Para venda de bens móveis inservíveis à administração, a
modalidade de licitação adequada é
(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

(A)

(D)) da posse.

_________________________________________________________

49.

A idade mínima constitucionalmente estabelecida como
condição de elegibilidade é verificada por ocasião do
pedido de registro de candidatura, tendo por referência a
data

expedido

pela

III. São inelegíveis, para qualquer cargo, os Ministros
de Estado até 6 meses depois de afastados
definitivamente de seus cargos e funções.

Justiça

(B)) declaração do interessado, sob responsabilidade
penal.
(C)

atestado de residência expedido pela autoridade
policial.

(D)

declaração firmada por duas testemunhas.

(E)

atestado expedido por qualquer órgão público.

Está correto APENAS o que se afirma em
(A)
(B))
(C)
(D)
(E)

I.
III.
I e II.
I e III.
II e III.
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56.

A diplomação dos candidatos eleitos é ato
(A)

correcional, da competência do Corregedor-Geral da
Justiça Eleitoral.

(B)

administrativo, da competência do Juiz Eleitoral da
circunscrição em que a eleição tiver se realizado.

(C)) jurisdicional típico, da competência dos órgãos
colegiados da Justiça Eleitoral.
(D)

político, da competência do Juiz Eleitoral da
circunscrição em que a eleição tiver se realizado.

(E)

administrativo, da competência do Ministério Público
Eleitoral.

_________________________________________________________

57.

Têm legitimidade para fiscalizar a diplomação dos
candidatos eleitos APENAS
(A)) os Partidos Políticos, as coligações, os candidatos e
o Ministério Público Eleitoral.
(B)

os candidatos e o Ministério Público Eleitoral.

(C)

os Partidos Políticos, as coligações e o Ministério
Público Eleitoral.

(D)

o Ministério Público Eleitoral.

(E)

os Partidos Políticos, as coligações e os candidatos.

_________________________________________________________

58.

Na Teoria Geral do Direito Eleitoral, tecnicamente,
sufrágio é o
(A)

documento oficial onde se assinala a escolha de um
candidato.

(B)

instrumento por meio do qual se escolhe um
candidato.

(C)

modo de externar à Justiça Eleitoral a preferência
por um candidato.

(D)) poder ou direito de se escolher um candidato.
(E)

ato de digitar na urna eletrônica o número do
candidato escolhido.

_________________________________________________________

59.

Para a composição de Tribunal Regional Eleitoral, a
nomeação de 2 Juízes dentre 6 advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal
de Justiça, será feita pelo
(A)

Presidente da Assembléia Legislativa do respectivo
Estado.

(B)

Governador do respectivo Estado.

(C)

Presidente do Senado Federal.

(D)

Presidente da Câmara dos Deputados.

(E)) Presidente da República.
_________________________________________________________

60.

Joaquim, brasileiro nato, com 19 anos de idade, em pleno
exercício de seus direitos políticos, é filiado a partido
político e alistado eleitoralmente. O cargo mais elevado ao
qual poderá concorrer como candidato é o de
(A)

Senador.

(B)

Presidente da República.

(C)) Vereador.
(D)

Deputado Federal.

(E)

Deputado Estadual.
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