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Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

I N S T R U Ç Õ E S

- Verifique se este caderno:
�  corresponde a sua opção de cargo.
�  contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.

Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
- procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, fazendo um traço bem forte no quadrinho que aparece abaixo

dessa letra.

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará  anulação  dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- 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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CONHECIMENTOS GERAIS

Instruções para as questões de números 1 a 11.

Assinale, na folha de respostas, a alternativa que
preenche corretamente as lacunas da frase apresentada.

1. Se não surgirem ......, fecharei o contrato por ...... mil reais.

(A) impecilhos - seissentos
(B) impecilhos - seicentos
(C) impecilhos - seiscentos
(D) empecilhos - seicentos
(E)) empecilhos - seiscentos

_________________________________________________________

2. O conferencista ......-se pelo ......, ...... problemas de
trânsito.

(A) excusou - atrazo - pretextando
(B) excusou - atraso - pretextando
(C) excusou - atrazo - pretestando
(D)) escusou - atraso - pretextando
(E) escusou - atrazo - pretestando

_________________________________________________________

3. Afinal, os papéis não haviam ficado ......, mas sim ...... .

(A)) contigo - com nós mesmos
(B) contigo - conosco mesmos
(C) com ti - conosco mesmo
(D) com tu - conosco mesmos
(E) com tu - com nós mesmos

_________________________________________________________

4. Afianço- ...... que V.Sa ...... grande influência na resolução
do problema que submeto a ...... exame.

(A)) lhe - terá - seu
(B) vos - terá - vosso
(C) lhe - tereis - seu
(D) vos - tereis - vosso
(E) lhe - terá - vosso

_________________________________________________________

5. Se você ...... de voltar, mas não ......, com segurança, ......
a hora, telefone-me.

(A) tiver - poder - prever
(B)) tiver - puder - prever
(C) ter - puder - prever
(D) tiver - poder - previr
(E) ter - puder - previr

_________________________________________________________

6. Informaram-nos de que talvez ...... a licença se a ...... a
tempo.

(A) obtêssemos - tivéssemos requerido
(B) obtemos - requisermos
(C)) obtenhamos - requerermos
(D) obteríamos - requiséssemos
(E) obtivemos - requerêssemos

_________________________________________________________

7. Transpondo para a voz passiva a frase "Até o final do ano
eles terão cumprido o acordo", obtém-se a forma
verbal ...... .

(A) haveria de ser cumprido
(B)) terá sido cumprido
(C) terão de cumprir
(D) será cumprido
(E) cumprirão

8. Estas folhas também ...... ao processo.

(A) deve ir anexo
(B) deve irem anexo
(C) devem ir anexo
(D) devem irem anexas
(E)) devem ir anexas

_________________________________________________________

9. ......, na última hora, as normas que ...... com tanta
antecedência.

(A) Alterou-se - havia sido estabelecidas
(B)) Alteraram-se - haviam sido estabelecidas
(C) Alterou-se - haviam sido estabelecidas
(D) Alteraram-se - havia sido estabelecidas
(E) Alterou-se - havia sido estabelecido

_________________________________________________________

10. A pessoa ...... eu falava não reconheceu o moço ......
retrato eu lhe mostrei.

(A) que - cujo
(B) com quem - cujo o
(C) com quem - de cujo
(D)) com quem - cujo
(E) que - cujo o

_________________________________________________________

11. Diga ...... ela que esteja aqui ...... uma hora para
conversarmos ...... respeito do projeto.

(A) a - a - à
(B)) a - à - a
(C) à - a - à
(D) à - à - a
(E) à - à - à

_________________________________________________________

12. Assinale, na folha de respostas, a letra da alternativa que
contém o período corretamente pontuado.

(A) Apesar, de convocada em caráter de urgência,
poucas pessoas compareceram, à reunião, havia
porém, uma extensa pauta a ser discutida e aprovada.

(B) Apesar de convocadas, em caráter, de urgência,
poucas pessoas compareceram à reunião, havia
porém uma extensa pauta, a ser discutida e aprovada.

(C) Apesar de convocadas em caráter de urgência
poucas pessoas, compareceram à reunião; havia,
porém uma extensa pauta a ser, discutida e aprovada.

(D) Apesar de convocadas em caráter de urgência
poucas pessoas compareceram, à reunião, havia
porém uma extensa, pauta a ser discutida e aprovada.

(E)) Apesar de convocadas em caráter de urgência,
poucas pessoas compareceram à reunião; havia,
porém, uma extensa pauta a ser discutida e aprovada.

_________________________________________________________

Instruções para as questões de números 13 e 14.

Cada uma dessas questões apresenta cinco propostas
diferentes de redação. Assinale, na folha de respostas, a letra
que corresponde à melhor redação, considerando correção,
clareza e concisão.

13. (A)) Ainda que disposto a trabalhar, não lhe restou outra
solução senão esperar pelo chamado do sócio.

(B) Teve que esperar pelo chamado do sócio, pois não
lhe restou outra solução, haja visto estar disposto
com o trabalho.

(C) Não lhe restou outra solução senão, esperando pelo
chamado do sócio, trabalhar para aquilo de que
estava disposto.

(D) Esperar pelo chamado do sócio para trabalhar foi a
solução que restou-lhe, não obstante sua disposição
ao mesmo trabalho.

(E) Embora houvessem disposição e ânimo para
trabalhar, ele teve que esperar pelo chamado de
sócio, o que lhe restou como solução.
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14. (A) Quando o eleitor vota em uma determinada pessoa
é a manifestação que o modo de pensar dela
concorda com as idéias que pretende defender no
cargo que aspira.

(B) O assentimento do eleitor no cargo que aspira
determinada pessoa é o voto, que é a expressão do
seu modo de pensar, e que pretende defender.

(C)) O voto é a expressão do modo de pensar do eleitor,
pois, quando ele vota em determinada pessoa,
manifesta seu assentimento às idéias que ela
pretende defender no cargo a que aspira.

(D) Voto – quer dizer – modo de pensar do eleitor que
quando vota em uma pessoa determinada, diz que
concorda com as idéias que vai defender no cargo a
ser eleito.

(E) O modo de pensar do eleitor – que se diz o voto – é
o manifesto de seu assentimento à maneira de
pensar da pessoa que vai ser eleita e defender no
cargo.

_________________________________________________________

Instruções para as questões de números 15 a 20.

Essas questões referem-se a compreensão de leitura.

Leia atentamente cada uma delas e assinale, na folha de

respostas, a alternativa que esteja de acordo com o texto.

Baseie-se exclusivamente nas informações nele contidas.

15. A floresta sempre foi, nas primeiras fases do povoa-

mento de um território, inimiga do homem. Particular-

mente a floresta tropical, que é a nossa, exuberante e

impenetrável. O aproveitamento da terra depende,

nesse caso, de grandes e difíceis trabalhos prelimina-

res de desbravamento, e de um combate sem tréguas

contra o avanço da vegetação florestal. Os descampa-

dos oferecem, pelo contrário, a vantagem de um ter-

reno limpo e já preparado para a instalação humana.

Conclui-se do texto que

(A)) a floresta tropical, reestendendo vegetação sobre
áreas desmatadas, dificultava o aproveitamento do
solo.

(B) a atividade agrícola das primeiras fases de
povoamento não ocorreu nas regiões em que
existiam florestas tropicais.

(C) a floresta tropical, do ponto de vista da natureza do
solo, oferecia vantagens para a agricultura.

(D) o terreno limpo facilitava o trabalho dos povoadores,
mas tinha a desvantagem de ser menos fértil.

(E) uma das maiores dificuldades de povoamento de
uma região ocupada por uma floresta tropical é a
impossibilidade de aproveitar o solo para a
agricultura.

16. A culinária nacional ficaria empobrecida, e sua individua-

lidade profundamente afetada, se se acabasse com os

quitutes de origem indígena: eles dão um gosto à alimen-

tação brasileira que nem os pratos de origem lusitana nem

os manjares africanos jamais substituiriam. Mas deve-se

salientar que foi nas cozinhas das casas-grandes que

muitos desses quitutes perderam o ranço regional, o

exclusivismo caboclo, para se abrasileirarem.

Infere-se do texto que

(A) a influência indígena na alimentação brasileira é
irrelevante.

(B) a culinária brasileira é pobre e sem traços
característicos.

(C)) a contribuição indígena para a cozinha brasileira
sofreu influência da aristocracia rural.

(D) os pratos de origem indígena descaracterizaram-se,
quando introduzidos nos grandes centros urbanos.

(E) foi no contacto com a cozinha lusitana que os
quitutes de origem indígena adquiriram sabor.

_________________________________________________________

17. Como espetáculo dramático, o futebol tem duas

diferenças básicas em relação ao teatro, além de ser

baseado em ações e não em palavras e gestos. Em

primeiro lugar, o futebol não retrata um conflito entre

individualidades, porém um conflito entre

coletividades, que são os dois times litigantes. Em

segundo lugar, no teatro, além de estar retratado um

conflito entre individualidades, também os atores

sabem de antemão o desfecho do espetáculo e até

mesmo o público pode saber disso, bastando ler o

texto da peça. No futebol, entretanto, os atores-joga-

dores não sabem de antemão qual vai ser o desfecho

do jogo, que depende de suas ações e opções dos

outros jogadores, do juiz e dos bandeirinhas. Nesse

sentido, como espetáculo o futebol é aparentado ao

"happening" ou ao teatro invisível. Daí o caráter

intenso de sua dramaticidade.

De acordo com o texto,

(A) os jogadores de futebol demonstram senso de
teatralidade ao descarregarem em campo, de
maneira dramática, seus conflitos individuais e
coletivos.

(B) o que faz uma partida de futebol assemelhar-se a
uma peça de teatro é o empenho pelo sucesso com
que se quer coroar o trabalho coletivo.

(C) o jogo de futebol é como uma obra teatral aberta,
cujo desfecho depende da interpretação que lhe dá
o público espectador.

(D)) o jogo de futebol pode ser comparado a um
espetáculo teatral de intensa dramaticidade e fim
imprevisível.

(E) um espetáculo de futebol não dá margem à exibição
em campo dos talentos individuais, como acontece
com o desempenho pessoal dos atores em cena.
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Atenção: As questões de números 18 a 20 referem-se ao

texto apresentado abaixo.

Em seus primórdios históricos, os meios de

comunicação social estiveram marcados por uma natureza

elitista. A imprensa, que surge no Ocidente no século XV,

passou a constituir um instrumento de informação exclusivo

das elites intelectuais, somente ocorrendo uma alteração

nesse panorama com a Revolução Industrial.

Além de ser, pelas suas próprias características,

um meio de elite (porque difunde mensagens utilizando

basicamente o código lingüístico, o qual requer, do ponto

de vista do receptor, um nível razoável de alfabetização), a

imprensa esteve sob censura prévia durante três séculos.

Esse controle governamental sobre as atividades de

impressão significou o domínio da elite dirigente, em função

de cujos interesses as obras (livros, opúsculos, volantes)

eram editadas.

A censura prévia traduzia, nada mais, nada menos,

que uma defesa da elite feudal, por intermédio dos seus

representantes no poder, no sentido de evitar que

determinadas informações chegassem ao conhecimento do

povo. Mantendo a massa ignorante, a elite evitava a

fermentação revolucionária e conservava o bastão de

mando na sociedade.

A vitória do liberalismo impõe o estabelecimento da

liberdade de imprensa. E a revolução burguesa,

introduzindo os postulados da democratização do poder

político, assegura melhores condições para a educação das

massas. Por isso mesmo, só no século XIX a imprensa

começa a adquirir as características de um meio de

comunicação dirigido às massas. Com o desenvolvimento

impetuoso da tecnologia, desencadeado pela Revolução

Industrial, as atividades de editoração perdem o feitio de

artesanato e adotam as normas da industrialização. No

contexto da produção em massa, os novos bens fabricados

pela indústria editorial, principalmente os jornais e revistas,

têm o custo barateado, tornando-se produtos de consumo

popular.

18. De acordo com o texto,

(A) a Revolução Industrial determinou uma mudança de
hábitos da elite do século XV.

(B) a natureza elitista dos primórdios históricos impediu
o avanço dos meios de comunicação social.

(C) um nível apenas razoável de alfabetização é
insuficiente para que o receptor capte as mensagens
dos meios de comunicação.

(D) a imprensa é, desde seu surgimento, o mais
poderoso instrumento de informação de que a
sociedade dispõe.

(E)) a Revolução Industrial apontou novos rumos no
âmbito de influência da imprensa.

_________________________________________________________

19. Ainda de acordo com o texto,

(A) a censura prévia sofrida pela imprensa durante três
séculos provocou um atraso no desenvolvimento das
nações em geral.

(B) só chegaram ao conhecimento do povo as
informações favoráveis ao prestígio da elite feudal.

(C) a fermentação revolucionária era seriamente
combatida pela elite dirigente.

(D)) a desinformação da massa representava para a
classe dominante uma garantia de sua sustentação
no poder.

(E) o bastão de mando na sociedade era questão de
honra para a classe dirigente.

_________________________________________________________

20. Ainda de acordo com o texto,

(A) os postulados da democratização do poder político
asseguraram a vitória do liberalismo.

(B) o estabelecimento da liberdade de imprensa foi um
marco na história da civilização moderna.

(C)) favorecida a educação das massas, abriu-se
caminho para a penetração da imprensa nessa
camada da sociedade.

(D) as normas da industrialização aprimoraram as
atividades artesanais do século XIX.

(E) os jornais e as revistas espelhavam o
desenvolvimento da indústria editorial.
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21. O dono de uma papelaria compra cada três envelopes de
um mesmo tipo por R$ 0,10 e revende cada cinco deles
por R$ 0,20. Quantos desses envelopes deve vender para
obter um lucro de R$ 10,00?

(A)) 1 500

(B) 1 800

(C) 2 000

(D) 2 200

(E) 2 500
_________________________________________________________

22. Um médico receitou dois remédios a um paciente: um
para ser tomado a cada 12 horas e outro a cada 15 horas.
Se às 14 horas do dia 10/10/2000 o paciente tomou
ambos os remédios, ele voltou a tomá-los juntos
novamente às

(A) 17 horas do dia 11/10/2000.

(B) 14 horas do dia 12/10/2000.

(C) 18 horas do dia 12/10/2000.

(D))   2 horas do dia 13/10/2000.

(E)   6 horas do dia 13/10/2000.
_________________________________________________________

23. Em uma seção de um Tribunal havia um certo número de

processos a serem arquivados.  O  número  de  processos

arquivados por um funcionário correspondeu  a 
4
1   do total

e os arquivados por outro correspondeu a  
5
2

  do número

restante. Em relação ao número inicial, a porcentagem  de

processos que deixaram de ser arquivados foi

(A) 35%

(B) 42%

(C)) 45%

(D) 50%

(E) 52%
_________________________________________________________

24. Um funcionário demora 6 horas para fazer um certo
serviço, enquanto outro leva 8 horas para fazê-lo. Que
fração desse serviço os dois fariam juntos em 3 horas?

(A)
14
1

(B)
7
1

(C)
3
2

(D)
4
3

(E))
8
7

25. Se a razão entre dois números é
5
4

 e sua soma é igual a

27, o menor deles é

(A) primo.

(B) divisível por 5.

(C) múltiplo de 7.

(D)) divisível por 6.

(E) múltiplo de 9.
_________________________________________________________

26. Dois sócios constituíram uma empresa com capitais
iguais, sendo que o primeiro fundou a empresa e o
segundo foi admitido 4 meses depois. No fim de um ano
de atividades, a empresa apresentou um lucro de
R$ 20 000,00. Eles receberam, respectivamente,

(A) R$ 10 500,00  e  R$ 9 500,00

(B)) R$ 12 000,00  e  R$ 8 000,00

(C) R$ 13 800,00  e  R$ 6 200,00

(D) R$ 15 000,00  e  R$ 5 000,00

(E) R$ 16 000,00  e  R$ 4 000,00
_________________________________________________________

27. Um automóvel faz um certo percurso em 2 horas, com
velocidade média de 80 km/h. Se a velocidade média
fosse de 60 km/h, em quanto tempo faria esse mesmo
percurso?

(A) Uma hora e trinta minutos.

(B) Uma hora e cinqüenta e cinco minutos.

(C) Duas horas e vinte minutos.

(D) Duas horas e trinta minutos.

(E)) Duas horas e quarenta minutos.
_________________________________________________________

28. O número de funcionários de uma agência bancária
passou de 80 para 120. Em relação ao número inicial, o
aumento no número de funcionários foi de

(A)) 50%

(B) 55%

(C) 60%

(D) 65%

(E) 70%
_________________________________________________________

29. Em uma liquidação, certo artigo está sendo vendido com
desconto de 20% sobre o preço  T  de tabela. Se o
pagamento for efetuado em dinheiro, o preço com
desconto sofre um desconto de 15%. Nesse último caso, o
preço final será igual a

(A)) 0,68 T

(B) 0,72 T

(C) 1,35 T

(D) 1,68 T

(E) 1,72 T
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30. Um capital de R$ 5 000,00, aplicado a juros simples, à
taxa mensal de 3%, por um prazo de 1 ano e 3 meses,
produzirá um montante no valor de

(A) R$ 7 225,00

(B)) R$ 7 250,00

(C) R$ 7 320,00

(D) R$ 7 500,00

(E) R$ 7 550,00
_________________________________________________________

31. Uma pessoa descontou um título, de valor nominal
R$ 1 650,00, 20 meses antes de seu vencimento e
recebeu a quantia de R$ 1 386,00. Se foi utilizado o
desconto simples comercial (desconto simples por fora), a
taxa mensal de desconto foi de

(A)) 0,8%

(B) 1,0%

(C) 1,2%

(D) 1,4%

(E) 1,5%
_________________________________________________________

32. Um lote de processos deve ser dividido entre os
funcionários de uma seção para serem arquivados. Se
cada funcionário arquivar 16 processos, restarão 8 a
serem arquivados. Entretanto, se cada um arquivar 14
processos, sobrarão 32. O número de processos do lote é

(A) 186

(B) 190

(C) 192

(D) 194

(E)) 200
_________________________________________________________

33. O conjunto solução da inequação 08x6x2 ��� , no
universo � dos números naturais, é

(A)  � �0

(B)  � �2

(C)) � �3

(D)
�
�
�

�
�
	

2
7

(E)  � �4
_________________________________________________________

34. O volume de uma caixa d'água é de 2,760 m3. Se a água

nela contida está ocupando os 5
3  de sua capacidade,

quantos decalitros de água devem ser colocados nessa

caixa para enchê-la completamente?

(A) 331,2

(B) 184

(C) 165,6

(D)) 110,4

(E)   55,2

35. Um motorista iniciou uma viagem às 9h25min e chegou ao
seu destino às 18h10min. Essa viagem durou

(A) oito horas e trinta e cinco minutos.

(B)) oito horas e quarenta e cinco minutos.

(C) nove horas e cinco minutos.

(D) nove horas e quinze minutos.

(E) nove horas e trinta e cinco minutos.
_________________________________________________________

36. Uma porta RS-232, que utiliza um conector do tipo DB25,
normalmente é denominada

(A) porta paralela.

(B)) porta serial.

(C) barramento.

(D) slot de conexão.

(E) conector USB.
_________________________________________________________

37. A WML é uma linguagem usada para ser acessada
através do protocolo

(A) PPTP.

(B) XML.

(C) NEWS.

(D)) WAP.

(E) PPPoE.
_________________________________________________________

38. O dispositivo de uma câmera digital usado para capturar
imagens é denominado

(A)) CCD.

(B) BIOS.

(C) RTF.

(D) UVGA.

(E) USB.
_________________________________________________________

39. O Estilo de Data Abreviada pode ser alterado no Painel de
Controle do Windows 98 através do item

(A) Vídeo.

(B) Teclado.

(C) Fontes.

(D) Data/Hora.

(E)) Configurações Regionais.
_________________________________________________________

40. Todo o conteúdo de um documento no Word 97 pode ser
selecionado através da tecla de atalho

(A) F5.

(B) Ctrl � Shift � B.

(C)) Ctrl � T.

(D) Ctrl � U.

(E) Ctrl � Alt � A.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. João, zelador de um condomínio residencial, foi preso em
flagrante delito. Essa prisão e o local onde ele se encontra
devem ser comunicados imediatamente ao juiz
competente e

(A)) à família do preso ou à pessoa por ele indicada.

(B) ao representante do Ministério Público.

(C) à Corregedoria Geral da Polícia.

(D) ao administrador ou síndico do condomínio.

(E) à Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil.

_________________________________________________________

42. Para licitude da escuta telefônica são requisitos que não
podem ser afastados: a ordem judicial

(A) ou policial, conforme haja, respectivamente,
instrução processual ou investigação criminal.

(B) e finalidade de investigação ou instrução processual
de qualquer natureza.

(C)) e finalidade de investigação criminal ou instrução
processual penal.

(D) ou policial, sempre que eles julgarem necessário em
despacho fundamentado.

(E) ou do representante do Ministério Público, em
qualquer caso de investigação criminal ou instrução
processual.

_________________________________________________________

43. Em tese, o Governador do Estado do Piauí

(A) deve ser um brasileiro de qualquer condição, desde
que maior de vinte e um anos de idade.

(B) deve ser um brasileiro nato, pois essa condição é
inerente àquele cargo.

(C) pode ser até mesmo um estrangeiro, visto que a
Magna Carta o admite expressamente.

(D)) pode ser um brasileiro naturalizado, pois a Magna
Carta não proíbe a ele o acesso ao cargo.

(E) pode ser um brasileiro naturalizado, desde que
maior de trinta e cinco anos.

_________________________________________________________

44. Trabalhando em acumulação regular, o servidor ocupante
de dois cargos públicos recebe, depois de cumpridos os
requisitos indispensáveis, aposentadoria

(A) pelo cargo de maior remuneração.

(B)) dupla, uma por cargo.

(C) única, escolhendo dentre os cargos.

(D) dupla, sendo a segunda com redução de 50%.

(E) dupla, somente quando se tratar de duas
aposentadorias compulsórias.

45. Quanto ao Poder Judiciário, sabe-se que o

(A) magistrado goza da garantia da inamovibilidade, não
podendo, em nenhuma hipótese, ser removido sem
sua anuência.

(B) chamado "quinto constitucional" dos advogados e
membros do Ministério Público está presente nos
Tribunais Regionais Eleitorais.

(C) subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores
corresponde a 90% do subsídio mensal dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal.

(D) Presidente da República tem, para equilíbrio entre
os Poderes, iniciativa privativa em relação à lei do
Estatuto da Magistratura.

(E)) Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores
têm jurisdição em todo o território nacional.

_________________________________________________________

46. Dentre as decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais,
NÃO cabe recurso contra aquela que

(A)) conceder o mandado de segurança.

(B) lançar divergência de interpretação de lei entre dois
tribunais eleitorais.

(C) versar sobre inelegibilidade.

(D) decretar a perda de mandato eletivo estadual.

(E) versar sobre expedição de diploma na eleição
estadual.

_________________________________________________________

47. A competência dos juízes de direito eleitorais deve ser
estabelecida

(A) no Regimento Interno do Tribunal Superior.

(B) em lei ordinária delegada.

(C) em decreto legislativo do Congresso Nacional.

(D) nas Constituições estaduais.

(E)) em lei complementar.
_________________________________________________________

48. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado,
servirão por

(A) três anos, no mínimo, e nunca por mais de dois
triênios consecutivos.

(B) um ano, no mínimo, e nunca por mais de dois anos
consecutivos.

(C)) dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois
biênios consecutivos.

(D) dois anos, no máximo, não podendo ser
reconduzido.

(E) três anos, no máximo, não podendo ser
reconduzido.
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49. Quanto à Justiça Eleitoral, pode-se afirmar que, dentre
seus órgãos integrantes, o mais elevado é o

(A) Supremo Tribunal Federal, visto que um de seus
membros é o Presidente da Corte Eleitoral.

(B)) Tribunal Superior Eleitoral, cujas decisões são
irrecorríveis, exceto as que contrariem a
Constituição Federal e as denegatórias de habeas
corpus ou mandado de segurança.

(C) Superior Tribunal de Justiça, pois um de seus
membros é o Corregedor da Corte Eleitoral.

(D) Supremo Tribunal Federal, que, obviamente, é a
cúpula do Poder Judiciário, estando acima de todos
os demais.

(E) Superior Tribunal de Justiça, que, por força de
norma constitucional, julga os recursos contra as
decisões do Tribunal Superior Eleitoral.

_________________________________________________________

50. São, dentre outros, órgãos da Justiça Eleitoral,

(A) o Escrivão Eleitoral e a Junta Eleitoral.

(B) a Junta Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral.

(C) o Ministério Público Eleitoral e o Escrivão Eleitoral.

(D)) o Juiz Eleitoral e a Junta Eleitoral.

(E) o Ministério Público Eleitoral e o Juiz Eleitoral.
_________________________________________________________

51. NÃO pode servir como Escrivão Eleitoral, sob pena de
demissão, aquele que, dentre outras situações,

(A) já tenha sido candidato a qualquer cargo eletivo.

(B) esteja ou tenha sido filiado a um partido político.

(C)) seja parente por afinidade, até o segundo grau, de
candidato a cargo eletivo.

(D) tenha um tio candidato a cargo eletivo na mesma
circunscrição.

(E) tenha um sobrinho candidato a cargo eletivo na
circunscrição.

_________________________________________________________

52. A circunscrição eleitoral, nas eleições

(A) federais, é o País.

(B)) municipais, é o Município.

(C) estaduais, é cada Município do Estado.

(D) presidenciais, é cada Estado do País.

(E) presidenciais e federais, é o País.

53. Observe as afirmações abaixo:

Dentre outros casos, devem ser realizadas simulta-
neamente as eleições para

I. Presidente da República e Deputados Estaduais.

II. Deputados Federais e Vereadores.

III. Senadores e Deputados Estaduais.

IV. Governadores dos Estados e Vereadores.

São corretos APENAS

(A)) I e III
(B) I e II
(C) II e III
(D) II e IV
(E) III e IV

_________________________________________________________

54. O sigilo do voto é assegurado, dentre outros requisitos,

(A) pela requisição de força armada para garantia do
pleito.

(B) pela indicação de mesários pelos partidos políticos.

(C) pelos fiscais e delegados dos partidos políticos junto
às seções de votação.

(D)) pelo isolamento do eleitor em cabine indevassável.

(E) por uma imprensa vigilante, livre e democrática.
_________________________________________________________

55. No que se refere aos direitos,

(A) o vencimento do cargo efetivo do servidor, excluído
das vantagens, poderá ser reduzido nos casos
previstos em lei.

(B) o vencimento do servidor pode, em qualquer caso,
ser objeto de arresto, seqüestro ou penhora.

(C) o servidor perderá a remuneração do dia que faltar
ao serviço, mesmo com motivo justificado.

(D) o servidor, em casos excepcionais, poderá receber a
título de vencimento importância inferior ao salário-
mínimo.

(E)) a remuneração do servidor é o vencimento do cargo
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas.

_________________________________________________________

56. A investidura em cargo público ocorrerá com

(A) o ato de nomeação.

(B) o exercício.

(C)) a posse.

(D) a aprovação no concurso público.

(E) a criação do cargo público.
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57. Se o servidor público, tendo tomado posse, não entrar em
exercício no prazo estabelecido, será

(A) removido para outro órgão.

(B) demitido a bem do serviço público.

(C) readaptado para outra função.

(D)) exonerado de ofício.

(E) posto em disponibilidade.
_________________________________________________________

58. É INCORRETO afirmar que o servidor em estágio
probatório

(A) terá direito, dentre outros, às licenças por motivo de
afastamento do companheiro e para atividade
política.

(B)) não poderá exercer qualquer função de direção,
chefia ou assessoramento no órgão de lotação.

(C) será exonerado se não satisfizer as condições
exigíveis para o referido estágio.

(D) será exonerado, ou se estável, reconduzido ao cargo
anteriormente ocupado, caso não seja aprovado no
referido estágio.

(E) poderá exercer qualquer cargo de provimento em
comissão na entidade de lotação.

_________________________________________________________

59. Ao servidor que se afastar da sede em caráter eventual ou
transitório para outro ponto do território nacional ou para o
exterior; e para a compensação de despesas de
instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa
a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio
em caráter permanente, correspondem, respectivamente,

(A) as diárias e a indenização de transporte.

(B) a ajuda-de-custo e as diárias.

(C) a indenização de transporte e as diárias.

(D) a indenização de transporte e a ajuda-de-custo.

(E)) as diárias e a ajuda-de-custo.
_________________________________________________________

60. Dentre outros, é dever do servidor público

(A)) atender com presteza às requisições para a defesa
da Fazenda Pública.

(B) guardar sigilo sobre qualquer assunto.

(C) representar em relação à legalidade ou exercício
regular da função.

(D) cumprir todas as ordens superiores.

(E) exercer, a seu critério, as atribuições do cargo.


