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Nas questões de 1 a 80, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação
de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

•

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 5
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

O conceito de verdade tem sido abordado e
compreendido de diferentes formas por diversos pensadores
e por diversas escolas filosóficas. Os filósofos gregos
começaram a buscar a verdade em relação ou oposição à
falsidade, ilusão, aparência. De acordo com essa concepção,
a verdade estaria inscrita na essência, sendo idêntica à
realidade e acessível apenas ao pensamento, e vedada aos
sentidos. Assim, um elemento necessário à verdade era a
“visão inteligível”; em outras palavras, o ato de revelar, o
próprio desvelamento.
Já para os romanos, a verdade era Veritas, a
veracidade. O conceito era sempre aplicado, isto é, remetia
a uma história vivida que pudesse ou não ser comprovada.
Essa concepção de verdade subordinava-a, portanto, à
possibilidade de uma verificação. A formulação do
problema do “critério de verdade” ocupou os adeptos da
gnosiologia, aqueles que se dedicavam ao estudo das
relações do pensamento, e de seu enunciado, sua forma de
tradução na comunicação humana com o objeto ou fato real,
em que se buscava uma relação de correspondência. Para a
lógica, o interesse circunscrevia-se na correção e(ou)
coerência semântica do discurso, da enunciação,
descartando a reflexão sobre o mundo objetivo.
Para o filósofo Heidegger, as verdades são respostas
que o homem dá ao mundo. Ressalte-se a utilização do
termo no plural, quando o conceito de verdade perde o
critério do absoluto e(ou) do indivisível. Portanto, não
haveria mais uma verdade filosófica, mas várias verdades.
Esse sentido mais pluralista também é defendido por
Foucault, para quem o significado de verdade seria o de
expressão de determinada época, cada qual com sua
verdade e seu discurso.
Iluska Coutinho. O conceito de verdade e sua utilização no jornalismo.
Internet: <www.metodista.br/unesco/gcsb> (com adaptações).

QUESTÃO 1

QUESTÃO 2

No texto, um fato ou estado considerado em sua realidade está
expresso pelo verbo sublinhado em
A

“a verdade estaria inscrita” (R.6).

B

“o interesse circunscrevia-se” (R.21).

C

“não haveria mais uma verdade filosófica” (R.27-28).

D

“o significado de verdade seria o de expressão” (R.30).

QUESTÃO 3

A respeito do texto, julgue os itens seguintes.
I

Tanto para os gregos como para os lógicos, a verdade constituía
uma reflexão, acessível aos sentidos, não ilusória sobre o
mundo.
II Em latim, o conceito de verdade estava associado à experiência
e dependia de verificação.
III Para filósofos mais modernos, a verdade relaciona homem e
mundo e varia nas diferentes épocas e discursos.
Assinale a opção correta.
A

Apenas o item I está certo.

B

Apenas o item III está certo.

C

Apenas os itens I e II estão certos.

D

Apenas os itens II e III estão certos.

QUESTÃO 4

Assinale a opção correta a respeito do emprego da crase nas
estruturas linguísticas do texto.

Assinale a opção correspondente à frase do texto que representa
a síntese de suas ideias.

A

A “O conceito de verdade tem sido abordado e
compreendido de diferentes formas por diversos
pensadores e por diversas escolas filosóficas.” (R.1-3)
B “Os filósofos gregos começaram a buscar a verdade em
relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência.” (R.3-5)
C “Assim, um elemento necessário à verdade era a ‘visão
inteligível’; em outras palavras, o ato de revelar, o próprio
desvelamento.” (R.8-10)
D “A formulação do problema do ‘critério de verdade’
ocupou os adeptos da gnosiologia” (R.15-17)

B
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C
D

No segundo período do texto (R.3-5), mantêm-se as relações
semânticas, bem como a correção gramatical, ao se inserir à
antes de “ilusão” e antes de “aparência”.
Tanto o uso da crase em “à realidade” (R.6-7) como da
contração em “ao pensamento” (R.7) justificam-se pelas
relações de regência de “idêntica” (R.6).
Nas linhas 12 e 13, preservam-se as relações de regência de
“remetia”, bem como a correção gramatical do texto, ao se
inserir um sinal indicativo de crase em “a uma história”.
A retirada do sinal indicativo de crase em “à possibilidade”
(R.14-15) provocaria erro gramatical e incoerência nas ideias
do texto, por transformar objeto indireto em objeto direto na
oração.
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QUESTÃO 5

QUESTÃO 7

Assinale a opção incorreta a respeito da função textual das
estruturas linguísticas do texto.
A No encadeamento dos argumentos do texto, a expressão
“essa concepção” (R.5) remete à ideia anterior, de “verdade
em relação ou oposição à falsidade, ilusão, aparência”
(R.4-5).
B A expressão “em outras palavras” (R.9) tem a função de
introduzir uma explicação ou um esclarecimento sobre
como o conceito de ‘visão inteligível’ (R.9) deve ser
compreendido.
C O desenvolvimento das ideias do texto mostra que a
expressão “gnosiologia” (R.17) deve ser interpretada como
sinônimo de ‘critério de verdade’ (R.16).
D Na organização da coesão textual, as duas ocorrências do
vocábulo “mais” (R.28 e 29) associam as ideias das orações
em que ocorrem às dos parágrafos anteriores, mas sua
omissão não prejudicaria a correção ou a coerência
textuais.
Texto para as questões de 6 a 8
1

4

7

10

13

16

A ciência moderna teve de lutar com um inimigo
poderoso: os monopólios de interpretação, fossem eles a
religião, o estado, a família ou o partido. Foi uma luta
travada com enorme êxito e cujos resultados positivos vão
ser indispensáveis para criar um conhecimento
emancipatório pós-moderno. O fim dos monopólios de
interpretação é um bem absoluto da humanidade.
No entanto, como a ciência moderna colonizou as
outras formas de racionalidade, destruindo, assim, o
equilíbrio dinâmico entre regulação e emancipação, em
detrimento desta, o êxito da luta contra os monopólios de
interpretação acabou por dar lugar a um novo inimigo, tão
temível quanto o anterior, e que a ciência moderna não
podia senão ignorar: a renúncia à interpretação,
paradigmaticamente patente no utopismo automático da
tecnologia e também na ideologia e na prática consumistas.

Assinale a opção correspondente à proposta de substituição para o
texto que provoca erro ou incoerência textual.
A

fosse em lugar de “fossem eles” (R.2)

B

seus em lugar de “cujos” (R.4)

C

Acabarem os monopólios de interpretação em lugar de
“O fim dos monopólios de interpretação” (R.6-7)

D

deixar de em lugar de “senão” (R.14)

QUESTÃO 8

No desenvolvimento das ideias do texto, introduz-se uma ideia de
causa com o uso
A

de “para” (R.5).

B

de “como” (R.8).

C

de “destruindo” (R.9).

D

do sinal de dois-pontos depois de “ignorar” (R.14).

Texto para as questões de 9 a 11
1

Por muitos anos, pensávamos compreender o que era
interpretado, o que era uma interpretação; inquietávamo-nos,
eventualmente, a propósito de uma dificuldade em particular,

4

ocorrida no trabalho de interpretação. Nada mais. Atualmente,
não temos certeza, já não estamos tão certos. O conflito de
ideologias fez com que indagássemos sobre o que quer dizer

7

uma interpretação e duvidássemos sobre o que estávamos
fazendo ou teríamos de fazer.
Em vez desse tratamento que era dado à questão da

10

interpretação, a Teoria Crítica ou o Criticismo insiste em
trabalhar com as palavras que estão inscritas em determinada
página.

Boaventura de Sousa Santos. A crítica da razão
indolente. São Paulo: Cortez, 2007, p. 95 (com adaptações).

Célio Garcia. Graças à letra “soft”, a estrutura “hard” dura.

QUESTÃO 6

In: Hugo Mari et al. (Org.). Estruturalismo, memória e repercussões.
Belo Horizonte: UFMG/Diadorim, p. 192 (com adaptações).

Depreende-se da argumentação do texto que
A a criação de um conhecimento pós-moderno apoia-se na
utopia da ideologia e da prática consumista.
B tanto uma interpretação monopolizada quanto a falta de
interpretação são prejudiciais à humanidade.
C tanto a ciência moderna quanto outras formas de
racionalidade prejudicaram a luta contra os monopólios de
interpretação.
D o fim dos monopólios de interpretação teve como uma de
suas consequências o enfraquecimento da religião, do
Estado, da família e dos partidos.
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QUESTÃO 9

Assinale a opção correspondente ao desdobramento para a frase
“Nada mais.” (R.4) que está gramaticalmente correto e coerente para
o desenvolvimento da argumentação do texto.
A

Nada mais nos inquietava.

B

Nada mais tínhamos para interpretar.

C

Nada mais pensávamos compreendermos.

D

Nada mais havia em um trabalho de interpretação.
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QUESTÃO 10

Assinale a opção incorreta a respeito do uso dos sinais de pontuação
no texto.
A Na conexão de ideias, a conjunção e desempenharia a mesma
função da vírgula depois de “interpretado” (R.2) e poderia
substituí-la sem prejudicar a correção do texto.
B A substituição das duas vírgulas que demarcam a explicação “a
propósito de uma dificuldade em particular” (R.3) pelo duplo
travessão preservaria a correção gramatical e a coerência textual.
C Respeita-se a relação entre as ideias do texto e mantém-se sua
correção gramatical com a substituição do ponto depois de
“certos” (R.5) pelo sinal de dois-pontos, fazendo os necessários
ajustes na inicial maiúscula.
D Na linha 9, a inserção de uma vírgula depois de “tratamento”
preservaria a correção do texto, mas deixaria de marcar o caráter
restritivo da oração iniciada por “que era”.
QUESTÃO 11

Texto para as questões de 13 a 15
1

4

7

10

13

16

Preserva-se a correção gramatical e a coerência das ideias do texto
19

A ao se deslocar o pronome átono em “inquietávamo-nos” (R.2)
para antes do verbo, escrevendo nos inquietava.
B ao se inserir que tenha sido antes de “ocorrida” (R.4).
C ao se substituir “fez com que indagássemos” (R.6) por fez-nos
indagarem.
D ao se retirar “que era” (R.9).
QUESTÃO 12

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Portaria n.o 443, de 30 de setembro de 2008 – TRE/GO
1

4

7

10

13

16

O Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás, no uso de suas atribuições e
Considerando o disposto no art. 10, parágrafo único, inciso II, da
Lei n.º XXXX, de 19 de setembro de 1998, e no art. 8.º, parágrafo 3.º,
da Resolução n.º YYYY, de 15 de outubro de 1999, do colendo
Tribunal Superior Eleitoral;
Considerando a necessidade de se promover a padronização dos
procedimentos relativos à anotação dos órgãos de direção partidária
regionais;
Considerando que as solicitações de anotações feitas pelos partidos
políticos devem seguir as regras dos estatutos partidários;
RESOLVE:
Art. 1.º Os pedidos dever-se-ão ser requeridos nos exatos termos dos
partidos.
Art. 2.º Só se dará prosseguimento aos pedidos de prorrogação quando
em conformidade com a lei.

Para que o trecho de documento acima atenda às normas de redação
de documentos oficiais, é necessário
A que a data da portaria seja retirada da identificação, juntamente
com a vírgula que a precede, escrevendo-se Goiás, 30 de
setembro de 2008 no final do documento, imediatamente antes
da assinatura e da identificação do signatário.
B que se escreva com letras iniciais maiúsculas “parágrafo único”
(R.3), “colendo” (R.5) e “art. 10” (R.3), sendo o último por
extenso; com iniciais minúsculas o segundo termo de
“Desembargador-Presidente” (R.1) e as ocorrências de
“Considerando”, exceto a primeira.
C que se retire o pronome átono de “dever-se-ão” (R.13), grafandose deverão.
D que se substitua “dará” (R.15) por darão, para atender às regras
gramaticais da norma de padrão culto.
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22

Censurar, proibir e reprimir são atitudes
antipáticas, porque geralmente são vistas pela sociedade
como inimigas da liberdade individual, da criatividade e
da verdade. A censura esconde dilemas e armadilhas sutis
que podem causar mais confusão do que esclarecer os
problemas relacionados a ela, até porque nem todo tipo de
censura representa uma interferência odiosa na vida da
população. Um exemplo simples de censura socialmente
aceitável — ou até considerada necessária para o bom
andamento da vida social — é a tentativa de proteger
crianças contra filmes, livros e outras manifestações do
pensamento que possam incitar à violência ou a outras
situações consideradas prejudiciais à formação dos
jovens.
Por outro lado, existem formas de censura que,
apesar de serem, em princípio, tão odiosas quanto a
censura política, tornam-se praticamente invisíveis no
interior do corpo social. Elas agem sem que os
responsáveis sequer se deem conta do que estão fazendo.
É o caso, entre outros, dos preconceitos, que são, por
definição, verdades falsas que, quando se disseminam
dentro de um grupo ou comunidade, tendem a hostilizar
formas de pensamento e de comportamento que, de
alguma forma, não se conformam àquela “verdade”.
Flávio Dieguez. Ver, ouvir e calar. Discutindo a
língua portuguesa, ano 2, n.º 12, p. 34-6 (com adaptações).

QUESTÃO 13

Julgue se as seguintes estruturas do texto explicitam uma
relação textual de comparação.
I “causar mais confusão do que esclarecer” (R.5)
II “nem todo tipo de censura representa uma interferência”
(R.6-7)
III “até considerada necessária” (R.9)
IV “tão odiosas quanto a censura política” (R.16-17)
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

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

QUESTÃO 14

Assinale a opção correta a respeito das estruturas linguísticas
do texto.
A

B
C
D

A expressão, na voz passiva, “são vistas pela sociedade”
(R.2) corresponde à voz ativa a sociedade vê-nas, que a
pode substituir sem prejudicar a correção e a coerência
do texto.
O verbo que se segue ao pronome “que” (R.12) está no
plural porque esse pronome tem como referente “filmes,
livros” (R.11).
Nas linhas 12 e 13, os sinais de crase em “à violência” e
“à formação” mostram que se trata de dois termos que
servem de complemento ao verbo “incitar”.
Na linha 24, justifica-se o sinal indicativo de crase em
“àquela” pela exigência de iniciar o complemento de “se
conformam” com a preposição a.
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QUESTÃO 15

Julgue as seguintes propostas de continuidade para o texto.
I

Por isso, a hostilidade às formas de linguagem de grupos minoritários
constitui uma forma de preconceito.
II Assim, qualquer “verdade” reprimida representa uma armadilha de
preconceitos e censuras.
III Portanto, são verdades falsas porque são invisíveis.

Figura para as questões de 19 a 22
A figura a seguir mostra uma janela do software Writer,
com um documento em processo de edição.

Há continuidade gramaticalmente correta e argumentativamente coerente
para o texto apenas
A
B
C
D

no item I.
no item III.
nos itens I e II.
nos itens II e III.

Texto para as questões de 16 a 18
Considere a configuração de um microcomputador do tipo notebook
apresentada a seguir.
Intel Core Duo – 1,6 GHz e 533 MHz FSB;
2 MB L2 cache;
15,4 WXGA LCD;
120 GB HDD;
DVD-RW double layer;
1 GB DDR2, 802.11 a/b/g wireless LAN.
QUESTÃO 16

Com base na configuração apresentada, assinale a opção correta.
A 1,6 GHz indica que o processador possui capacidade de
armazenamento de dados de 1.600 MB.
B Intel Core Duo indica a existência de memória dupla, o que amplia
a velocidade de processamento das informações.
C 533 MHz FSB indica a capacidade da memória RAM.
D Intel Core Duo indica que há dois processadores no mesmo chip de
silício.
QUESTÃO 17

Com referência ao microcomputador apresentado, assinale a opção
correta.
A 2 MB L2 cache indica a capacidade da memória cache, uma
memória estática que tem por finalidade aumentar o desempenho do
processador ao realizar busca antecipada na memória RAM.
B A opção L2 significa que é possível instalar dois sistemas
operacionais, como o Linux e o Windows XP.
C A utilização de dispositivos do tipo pen drive permite ampliar, ainda
que temporariamente, a capacidade da memória ROM do
computador.
D A capacidade do disco rígido, na referida configuração, é de 1 GB.
QUESTÃO 18

Ainda com base na configuração apresentada, assinale a opção correta.
A DVD-RW double layer indica que o notebook possui leitora de
DVD dupla face, mas não permite gravação.
B Com a configuração de hardware apresentada, não seria possível a
instalação do software Linux. Para essa instalação, seria necessário
ampliar a capacidade de memória.
C O notebook com a configuração apresentada permite acesso a redes
sem fio das tecnologias 802.11 a/b/g wireless LAN.
D 15,4 WXGA LCD indica o modelo e o tamanho da placa-mãe da
configuração apresentada.
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QUESTÃO 19

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

A O símbolo
, no canto esquerdo do documento
em edição, indica que a imagem mostrada no
documento é um hiperlink.
B Para mover a imagem mostrada no documento, é
suficiente clicá-la no centro e arrastá-la para a
posição desejada.
C Para alterar as cores da imagem mostrada no
documento, é suficiente clicar a ferramenta
e, na janela disponibilizada, escolher as cores.
D Para alterar a posição da imagem no documento, é
suficiente apontar o cursor para a borda da imagem
até que ele se transforme em uma seta de dupla ponta
e arrastar a imagem para a posição desejada.
QUESTÃO 20

Com relação à figura mostrada, assinale a opção correta.
A Considerando que o documento em edição tenha um
título com a fonte em letras minúsculas, para alterá-lo
para letras maiúsculas é suficiente selecioná-lo; clicar
; e,
a opção Alterar Capitalização do menu
posteriormente, na janela disponibilizada, clicar
Maiúscula.
B Para criar afastamento à direita da imagem em
relação ao texto, é suficiente pressionar a tecla
.
C Ao pressionar a tecla

, o texto será excluído.

D Para formatar o texto com espaçamento duplo, é
suficiente clicar a ferramenta

.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Com referência à figura apresentada, assinale a opção correta.

Com base na figura apresentada, assinale a opção correta.

A
B
C
D

A Para inserir bordas duplas na planilha, a sequência correta de
procedimentos é: selecionar a planilha; clicar a opção Células

O estilo do texto no documento em edição é padrão.
O texto está formatado com fonte Arial e está centralizado.
A auto verificação ortográfica está ativada.
O documento em edição possui duas páginas.

QUESTÃO 22

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente de e-mail
padrão, assinale a opção correspondente à sequência correta de
procedimentos para o envio do documento em edição como
anexo de um e-mail.
A clicar a opção Envelope do menu
, digitar o
endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

B clicar a ferramenta
, digitar o endereço eletrônico do
destinatário no campo Para, clicar Enviar
C clicar a opção Exportar do menu
, digitar o
endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

do menu
; clicar a guia Borda, selecionar estilo
duplo; clicar OK.
B Para alterar o tipo de letra da planilha, é suficiente selecionála, clicar a opção Fonte do menu
, selecionar o
tipo de fonte desejado, clicar OK.
C Para autoformatar a planilha, é suficiente selecioná-la, clicar
a ferramenta
, na janela disponibilizada, selecionar
o modelo desejado, clicar OK.
D Para formatar os valores da coluna Valor Unitário como

moeda, é suficiente selecioná-los e clicar o botão

.

QUESTÃO 25

D clicar a ferramenta
, abrir o Microsoft Outlook, digitar
o endereço eletrônico do destinatário no campo Para, clicar
Enviar

Figura para as questões de 23 a 26

Ainda com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.
A Para calcular o valor total a ser gasto com a aquisição dos
produtos, é suficiente clicar a célula C7, clicar a ferramenta

A figura a seguir ilustra uma janela do aplicativo Calc, com uma
planilha em processo de edição.

e pressionar a tecla

.

B Para calcular o valor Total para o produto Micro, é suficiente
clicar a célula D5, digitar a fórmula =B5+C5 e pressionar a
tecla

.

C Para calcular o valor Total para o produto Mesa é suficiente
clicar a célula D3, digitar a fórmula =B3*C3 e pressionar a
tecla

.

D Para calcular o valor Total Geral, é suficiente calcular o
somatório da quantidade na célula B7 e multiplicar pelo
resultado do cálculo do somatório dos valores unitários.
QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Com relação à figura apresentada, assinale a opção correta.
A Na situação da janela mostrada, para centralizar o título —
Gastos com Material — na planilha, é suficiente clicar o
botão
.
B Para centralizar os conteúdos das células A2, B2, C2 e D2, é
suficiente selecioná-las e clicar a ferramenta
.
C Para mesclar as células A1, B1, C1 e D1, é suficiente
selecioná-las e clicar o botão
.
D Na situação da janela mostrada, para mesclar e centralizar o
título da planilha — Gastos com Material —, é suficiente
clicar o botão

.
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Considerando o gráfico apresentado na figura, assinale a opção
correta.
A Os valores no eixo horizontal apresentam casas decimais
porque ele foi construído com base na coluna D.
B Para alterar o tamanho do gráfico, é suficiente selecioná-lo,
clicar a opção Tamanho do menu
, selecionar,
na janela disponibilizada, o tamanho desejado e clicar OK.
C Para dimensionar o gráfico com tamanho 50% da página, é
suficiente clicá-lo e selecionar 50 na ferramenta
.
D O gráfico foi construído com base apenas nos valores das
colunas A e B.
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Figura para as questões 27 e 28
A figura a seguir, ilustra uma janela do Internet Explorer 6.0 (IE6), que está em uso para acesso a uma página web.

QUESTÃO 27

Considerando a pesquisa na Internet realizada, assinale a opção
correta.
A Se a pesquisa fosse realizada com o termo tre-go colocado
entre aspas, então o último dos resultados mostrados na figura
não seria apresentado.
B A pesquisa apresenta o resultado de 30 sítios encontrados com
o tema tre-go.
C A partir da figura, é correto afirmar que a notícia “TRE-GO
cassa dois vereadores de Anápolis”, encontra-se no sítio do
TRE-GO.
D O terceiro resultado mostrado na figura apresenta a tradução
da página oficial do TRE-GO para o idioma inglês.
QUESTÃO 28

Considerando que o Microsoft Outlook seja o cliente padrão,
assinale a opção correspondente à sequência correta de
procedimentos para encaminhar, por e-mail, o resultado da
pesquisa.

QUESTÃO 29

Acerca do Internet Explorer e do sistema operacional Linux,
assinale a opção correta.
A

Para conectar à Internet um microcomputador que tenha
instalado o sistema operacional Linux, é necessária a
utilização de uma placa de rede específica.

B

A conexão, à Internet, de um microcomputador que possui
o sistema operacional Linux instalado é mais lenta quando
comparada com um que tenha instalado o Windows XP.

C

Se um e-mail for criado a partir de algum aplicativo do
sistema operacional Linux, ele não poderá ser lido por
destinatário que usa o Windows XP.

D
A clicar a opção e-mail do menu
, digitar, no campo
Para, o endereço eletrônico do destinatário, clicar Enviar

Com o Linux é possível acessar a Internet usando uma rede
sem fio (wireless).

QUESTÃO 30

B clicar a ferramenta
, selecionar a opção Enviar Página,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

Assinale a opção correspondente a características do sistema

C clicar a ferramenta
, selecionar a opção Enviar Página,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

A

multitarefa, multiusuário, open source

B

monotarefa, multiusuário, open source

D clicar o menu
, selecionar a opção e- mail,
digitar, no campo Para, o endereço eletrônico do destinatário,
clicar Enviar

C

multitarefa, monousuário, gratuito

D

monotarefa, monousuário, gratuito
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operacional Linux.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31

Assinale a opção incorreta acerca do tratamento constitucional
relativo aos tribunais regionais eleitorais (TREs).
A É inconstitucional a previsão legislativa de que a eleição de
juízes para compor os TREs se faça mediante eleição por
voto secreto dos tribunais de justiça dos estados, tendo em
vista o princípio da publicidade.
B A presidência e a vice-presidência dos TREs devem recair
sempre sobre os membros desembargadores.
C Os membros dos TREs oriundos de nomeação, pelo
presidente da República, serão escolhidos entre seis
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral,
indicados pelo respectivo tribunal de justiça.
D Haverá apenas um TRE na capital de cada estado e no

QUESTÃO 33

Assinale opção correta acerca dos direitos políticos, de seu
exercício e das garantias constitucionais que os viabilizam.
A Os analfabetos são inelegíveis; contudo, o voto lhes é
obrigatório.
B O indeferimento de registro de candidato por deficiência de
documentação exigida por lei e relativa ao pleno exercício
dos direitos políticos implica verdadeira suspensão de
direitos políticos.
C A ação popular é uma garantia constitucional que está à
disposição dos cidadãos em geral, cuja prova da cidadania,
para fins de ingresso em juízo, deve ser feita com o título
eleitoral ou documento a ele correspondente.
D Decisão judicial que entende nula a cédula assinalada de
modo a poder identificar o eleitor ofende o princípio do
sufrágio universal.

Distrito Federal.
QUESTÃO 34
QUESTÃO 32

O Ministério Público (MP) é tido constitucionalmente como uma
função essencial à justiça, e, nessa perspectiva, atua perante a
justiça eleitoral. Acerca do MP e de sua atuação na função
eleitoral, assinale a opção incorreta.
A O procurador regional eleitoral, que atuará perante o TRE,
será sempre oriundo do MP federal. Onde houver
procuradores regionais da República, o procurador regional
eleitoral será escolhido entre estes e, onde não houver, será

Um TRE, por ocasião da realização de eleições
extemporâneas em determinado município, editou resolução
como fim de estabelecer regras para a realização das eleições
diretas para a escolha do prefeito e do vice-prefeito. A anulação
da primeira eleição e da totalidade dos votos foi gerada por
decisão do TSE, após julgamento de duas ações eleitorais, o que
gerou a dupla vacância. Em um de seus artigos, a resolução, que
marcou nova data para as eleições, previu que participariam das
eleições os eleitores do município que estavam aptos a votar na
época do pleito que foi anulado. Ficou previsto, também, que as
eleições a serem realizadas seriam indiretas.

escolhido entre os procuradores da República que sejam
vitalícios. Perante os juízes e juntas eleitorais, a função
eleitoral do MP federal será exercida por membros do MP
dos estados, ou seja, o promotor de justiça atuará como
promotor eleitoral.
B O procurador regional eleitoral pode ser destituído antes do
término de seu mandato, desde que por iniciativa do
procurador-geral eleitoral e mediante aprovação do Conselho
Superior do MP federal.
C Perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficiarão os
subprocuradores gerais da República, mediante delegação do
procurador-geral da República, o qual é também o
procurador geral eleitoral.
D O procurador regional eleitoral é designado para um
mandato de dois anos, permitida, contudo, a recondução e,
do mesmo modo que acontece como o procurador-geral da
República, as reconduções podem ser múltiplas.
UnB/CESPE – TRE/GO
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Tendo como referência esta situação hipotética, assinale a opção
correta.
A A capacidade eleitoral dever ser analisada ao tempo do
primeiro processo eleitoral, conforme adequadamente
previsto na resolução editada.
B A eleição indireta pressupõe a vacância por causa nãoeleitoral. Como a anulação do pleito foi gerada por haverem
sido julgadas ações eleitorais, a nova eleição a ser realizada
deve-se dar na forma direta.
C A discussão da inconstitucionalidade dessa resolução
perante o STF, por meio de ação direta de
inconstitucionalidade, não é viável, tendo em vista que se
trata de norma de efeitos concretos, com destinatários
determináveis e determinados.
D Os candidatos que queiram concorrer aos mandatos a serem
preenchidos nesse pleito devem ter a idade mínima de
dezoito anos.
Caderno A
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QUESTÃO 35

QUESTÃO 38

Acerca do direito à igualdade, assinale a opção que configura
situação de aplicação adequada do referido princípio.

Assinale a opção correta a respeito da organização da
administração pública direta e indireta.

A Fixação, por meio de edital de concurso público, de idade
máxima de 45 anos como requisito para o ingresso na
magistratura.
B Estabelecimento, como título em concurso público, do
exercício de qualquer função pública.
C Não-aplicação a brasileiro empregado em empresa
estrangeira, com sede no Brasil, das vantagens trabalhistas
previstas para os demais empregados, ocupantes da mesma
função, que sejam nascidos no país de origem da empresa.
D Determinação de que, durante a propaganda eleitoral
gratuita, os partidos políticos insiram legendas e(ou)
intérprete de linguagem brasileira de sinais, a fim de
proporcionar o entendimento às pessoas com deficiência, em
especial surdos-mudos.

A A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal são
entidades políticas que compõem a administração pública
indireta.
B Por meio do processo de descentralização vertical da
administração pública, são criadas entidades com
personalidade jurídica, às quais são transferidas atribuições
conferidas pela Constituição (CF) aos entes políticos.
C Na estrutura dos entes políticos, os órgãos estão estruturados
a partir de critérios de hierarquia. Contudo, há órgãos
independentes, que não se subordinam a qualquer outro,
devendo, apenas, obediência às leis. É o caso da presidência
da República, na estrutura do Poder Executivo federal, e dos
gabinetes dos governadores, na estrutura do Poder Executivo
estadual.
D De forma geral, as autarquias corporativas, como a OAB e
os demais conselhos de profissões regulamentadas, devem
prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU), fazer
licitações e realizar concursos públicos para suas
contratações.

QUESTÃO 36

Considere a situação descrita a seguir.
I

Paulo prestou concurso público para um cargo federal e, após
aprovado, tomou posse.
II Após 4 anos de exercício, Paulo foi acometido de uma lesão
por esforço repetitivo, pois estava exercendo uma função que
demandava muita digitação. Após inspeção médica, ele foi
remanejado para outro cargo de atribuições compatíveis com
o problema de saúde que o atingiu.
III Paulo ficou por três anos no novo posto até que foi
aposentado por invalidez, tendo em vista o fato de não haver
melhorado e de seu problema ter-se agravado.
IV Após 4 anos de aposentadoria, uma junta médica oficial
declarou insubsistentes os motivos da aposentadoria de Paulo
e este retornou à atividade.
Acerca da situação hipotética apresentada e à luz da Lei n.º
8.112/1990, assinale a opção correta.
A Na situação I, a nomeação de Paulo não é requisito para a
posse.
B A situação II configura readaptação.
C Antes da ocorrência da aposentadoria relatada na situação
III, não se exige, obrigatoriamente, prévia licença para
tratamento de saúde e a aposentadoria será realizada com
proventos proporcionais.
D A situação IV configura caso de reintegração.
QUESTÃO 37

Com relação à Lei n.º 8.112/1990 e acerca das regras relativas à
aposentadoria, assinale a opção correta.
A Para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria, não
poderá ser utilizada a gratificação por encargo de curso ou
concurso percebida pelo servidor durante a atividade.
B A aposentadoria compulsória ocorre quando o servidor
completa setenta anos e os proventos são integrais.
C Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não
será inferior à metade da remuneração da atividade.
D O pagamento da gratificação natalina ao servidor aposentado
deve ser feito em primeira parcela até o mês de junho e em
segunda parcela até o dia vinte do mês de dezembro, em
valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o
adiantamento recebido.
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QUESTÃO 39

Assinale a opção correta a respeito da discricionariedade
administrativa, como prerrogativa do agente público e do seu
controle pelo Poder Judiciário.
A A discricionariedade administrativa decorre da ausência de
lei para reger determinada situação.
B Não só a escolha do ato a ser praticado, como também a
escolha do melhor momento para praticá-lo, revela hipótese
de discricionariedade da administração.
C Nas situações em que o Poder Judiciário anula ato
discricionário, o juiz pode determinar providência que
defina o conteúdo do novo ato a ser praticado.
D Discricionariedade e mérito são conceitos equivalentes, até
mesmo para fins de controle judicial.
QUESTÃO 40

Um caminhão trafegava por uma rodovia mantida pela
União quando sofreu um acidente com capotagem. A velocidade
empreendida pelo motorista era a permitida, e a capotagem foi
causada pelos bruscos movimentos realizados para desviar de
uma série de buracos presentes na pista. O acidente danificou o
caminhão e gerou a perda de toda a carga.
Com base nessa situação, assinale a opção correta.
A
B
C
D

Houve culpa exclusiva da vítima.
Está presente o caso fortuito.
A responsabilização do Estado ocorrerá na forma subjetiva.
No caso presente, a identificação do agente público causador
do dano é de fácil identificação, o que possibilita ao Estado
valer-se de ação regressiva, caso seja obrigado a indenizar
a vítima.
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QUESTÃO 41

As atribuições do Departamento de Administração de Serviço
Público (DASP), previstas em seu ato de criação, não incluem
A selecionar os candidatos aos cargos públicos federais,
excetuados os das secretarias da Câmara dos Deputados e do
Conselho Federal.
B auxiliar o presidente da República no exame dos projetos de
lei submetidos à sanção.
C coordenar os órgãos integrantes do sistema de controle
interno do serviço público federal.
D estudar e fixar os padrões e especificações do material para
uso nos serviços públicos.

QUESTÃO 44

Entre os princípios orçamentários, há o denominado princípio da
unidade. Assinale a opção correspondente à definição correta
desse princípio.
A
B

C
D

Todas as receitas e despesas públicas devem ser incluídas na
lei orçamentária.
Todas as receitas e despesas públicas devem ser consignadas
pelos seus valores brutos, vedadas as deduções de qualquer
natureza.
Os conceitos e critérios de elaboração da lei orçamentária
devem ser uniformes ao longo do tempo.
Cada ente federativo deve aprovar uma única lei
orçamentária.

QUESTÃO 42
QUESTÃO 45

De acordo com as teorias da liderança, os líderes podem ser
agrupados em três estilos diferentes. Assinale a opção que
corresponde ao comportamento típico de um líder de estilo
liberal.
A Tanto a divisão das tarefas como a escolha dos colegas ficam
por conta do grupo, sem a participação do líder.
B As diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo, que é
estimulado e assistido pelo líder.
C O líder determina qual tarefa cada um deverá executar e qual
o seu companheiro de trabalho.
D O próprio grupo esboça providências e técnicas para atingir
o alvo com o aconselhamento técnico do líder. As tarefas
ganham novos contornos com os debates.
QUESTÃO 43

Julgue os itens seguintes acerca de novas tecnologias gerenciais.
Com o advento do conceito de qualidade total, os
departamentos de controle de qualidade ganharam
importância e tendem a aumentar de tamanho nas
organizações.
II Cada etapa da produção, de acordo com o conceito de
qualidade total, deve ser verificada com atenção, o que
significa um aumento inevitável do ciclo de produção.
III Os departamentos tendem a desaparecer quando empregado
o conceito de reengenharia, que direciona as características
organizacionais para os processos.
IV De acordo com o método balance scorecard, as organizações
devem dar atenção aos indicadores e medidas extraídos dos
demonstrativos contábeis e financeiros.
Assinale a opção correta.

Considere as seguintes definições.
– Despesas orçamentárias com planejamento e execução de obras,
incluindo aquisição de imóveis considerados necessários à
realização dessas últimas, e com aquisição e instalações de
equipamentos e material permanente.
– Receita resultante da venda de produtos ou serviços colocados
à disposição dos usuários ou da cessão remunerada de bens e
valores.
– Contribuições que derivam da contraprestação à atuação estatal
exercida em favor de determinado grupo ou coletividade.
– Despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou
a aquisição de um bem de capital.
Essas definições correspondem, respectivamente, às seguintes
denominações:
A

I

A
B
C
D

Apenas o item III está certo.
Apenas os itens I e IV estão certos.
Apenas os itens II e IV estão certos.
Apenas os itens I, II e III estão certos.
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B

C

D

inversões financeiras; receita derivada; contribuições de
intervenção no domínio econômico; despesas orçamentárias
correntes.
investimentos; receita originária; contribuições de
intervenção no domínio econômico; despesas orçamentárias
correntes.
inversões financeiras; receita originária; contribuições de
intervenção no domínio econômico; despesas orçamentárias
correntes.
Investimentos; receita originária; contribuições sociais;
despesas orçamentárias de capital.

QUESTÃO 46

As peculiaridades do processo de elaboração e execução
orçamentária no Brasil incluem o(a)
A
B
C
D

seu caráter impositivo.
insignificante proporção de créditos adicionais aprovados e
abertos durante o exercício.
contingenciamento das dotações orçamentárias.
liberação de recursos uniformemente ao longo do exercício.
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QUESTÃO 47

Suponha que um ente público apresente a seguinte situação no
último mês do exercício:
< arrecadação prevista para o exercício: R$ 1.500.000,00;
< arrecadação prevista após revisão das estimativas:
R$ 1.750.000,00;
< despesas empenhadas e liquidadas: R$ 1.450.000,00 (não há
intenção de novos empenhos);
< créditos extraordinários abertos no exercício: R$ 70.000,00;
< crédito especial aprovado em novembro e que só será utilizado
no exercício subsequente: R$ 85.000,00.
Com base nesses dados e tendo em vista a solicitação de novos
créditos especiais de R$ 150.000,00, conclui-se que será possível
aprovar tal solicitação no limite de
A
B
C
D

R$ 95.000,00.
R$ 145.000,00.
R$ 150.000,00.
R$ 230.000,00.

QUESTÃO 48

Todas as decisões relativas à divisão do trabalho, responsabilidades
e autoridade resumem-se na estrutura organizacional, representada
no organograma. As organizações de projetos, que são atividades
temporárias, estão alojadas dentro da organização
A
B
C
D

funcional.
por produto.
por cliente.
por processo.

QUESTÃO 49

Os sistemas tradicionais de avaliação e controle dos resultados da
organização têm a tendência de enfatizar o resultado financeiro
final. As deficiências dos sistemas tradicionais e os desafios que as
organizações passaram a enfrentar criaram a necessidade de
sistemas de controle que pudessem dar uma visão de conjunto das
diferentes dimensões do desempenho. Uma das ferramentas para
isso é o chamado balanced scorecard, que focaliza quatro
dimensões (perspectivas) importantes do desempenho da
organização, que se desdobram em medidas específicas, que podem
dividir-se em indicadores. Desse modo, a pergunta “em que
processos precisamos ser eficientes?” corresponde à perspectiva
A
B
C
D

do cliente.
interna.
da inovação.
financeira.

QUESTÃO 50

A implementação da estratégia por meio da administração de
projetos depende da natureza das atividades realizadas pela
organização. Em função disso, há duas categorias de organizações,
dependendo de sua atividade principal ser os projetos ou o
fornecimento de bens e serviços de forma contínua. Pertencem à
primeira categoria
A os bancos.
B as empresas industriais que produzem e fornecem bens em
série.
C as empresas de consultoria e de desenvolvimento de software.
D as empresas comerciais em geral.
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QUESTÃO 51

Acerca da personalidade e capacidade das pessoas naturais e
jurídicas, assinale a opção correta.
A
B
C
D

No que respeita à capacidade de gozo ou de direito, as
pessoas naturais absolutamente incapazes estão privadas da
capacidade de adquirir direitos e obrigações na ordem civil.
A pessoa pródiga interditada, sem assistência do seu
curador, não pode decidir sobre a fixação do seu domicílio.
As empresas públicas são dotadas de personalidade jurídica
de direito público.
A pessoa maior de dezesseis e menor de dezoito anos
poderá ser constituída mandatária.

QUESTÃO 52

A respeito das pessoas naturais e jurídicas e dos direitos da
personalidade, assinale a opção correta.
A
B
C
D

A fundação de direito privado poderá ser constituída por
instrumento particular.
A associação é um complexo de bens livres colocados por
uma pessoa natural ou jurídica a serviço de fim lícito e
especial.
A pessoa jurídica detém capacidade para adquirir bens por
sucessão causa mortis.
Os serviços sociais autônomos têm personalidade jurídica
de direito público.

QUESTÃO 53

A respeito das modalidades, efeitos, extinção e inadimplemento
das obrigações, assinale a opção correta.
A

B
C
D

Se a obrigação for de dar coisa incerta, antes da
concentração, no caso de força maior ou caso fortuito, será
lícito ao devedor alegar perda ou deterioração da coisa
como forma de se exonerar do cumprimento da obrigação.
Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa
do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a
perda.
A contratação de advogado sem permitir o
substabelecimento do mandato constitui exemplo de
obrigação de fazer fungível.
Não perde a qualidade de indivisível a obrigação que se
resolve em perdas e danos.

QUESTÃO 54

A respeito do inadimplemento e transmissão das obrigações e
dos contratos, assinale a opção correta.
A
B
C
D

Na cessão pro soluto do crédito, o cedente não responde
pela solvência do devedor, mas apenas pela existência do
crédito.
Na assunção de dívida, o novo devedor pode opor ao
credor as exceções pessoais que competiam ao devedor
primitivo.
A compensação legal de dívidas pode recair sobre
prestações infungíveis.
No caso de vício redibitório, o adquirente decai do direito
de obter a redibição no prazo de trinta dias, se a coisa for
imóvel.
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QUESTÃO 55

A respeito das espécies de contratos e da responsabilidade civil,
assinale a opção correta.
A Na compra e venda a contento, o contrato se aperfeiçoa no
momento em que ocorre a tradição da coisa alienada.
B Na compra e venda de bens móveis ou imóveis, o direito de

QUESTÃO 58

Daniele emprestou a importância de R$ 1.000,00 a João,
que passou recibo em papel de embrulho. Não tendo João
cumprido a avença, Daniele propôs ação judicial visando ao
recebimento do seu crédito. Entretanto, Daniele, verificando que
João, no curso do processo, estava dissipando os seus bens,
propôs outra medida judicial com vistas a impedir João de
alienar o seu patrimônio até o limite do seu crédito.

prelação poderá ser cedido por ato inter vivos, bem como

Elpídio Donizetti. Curso didático de direito processual civil. 10.ª
ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 38-9. (com adaptações)

passar aos herdeiros do preemptor por ato causa mortis.
C O contrato de mútuo tem por objeto o empréstimo de coisas
infungíveis.
D Na retrovenda, o direito de retrato poderá ser exercido contra
o terceiro adquirente do bem retrovendido.
QUESTÃO 56

A respeito da jurisdição e competência, assinale a opção correta.
A Nas hipóteses de competência concorrente ou cumulativa, a
existência de uma ação ajuizada sobre a mesma lide perante
um tribunal estrangeiro induz litispendência e, portanto, obsta
que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa
e das que lhe são conexas.

Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a
opção correspondente às espécies de processos utilizados pela
credora.
A
B
C
D

QUESTÃO 59

A respeito do procedimento comum ordinário, assinale a opção
correta.
A

B À luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, permite-se
excepcionalmente a modificação da competência jurisdicional

B

quando ocorrerem modificações substanciais futuras do estado
de fato ou de direito da causa de pedir.
C A competência em razão da matéria pode ser derrogada se as
partes instituírem o foro de eleição.
D Jurisdição é a função do Estado de declarar e realizar, de
forma prática, a vontade da lei diante de uma situação jurídica

C
D

controvertida.
QUESTÃO 57

A respeito da capacidade de ser parte processual e de estar em

processo cautelar e de execução
processo de conhecimento e cautelar
processo de execução, apenas
processo de conhecimento, apenas

Na ação de cobrança de dívida em dinheiro, submetida ao
procedimento comum ordinário, o fundamento jurídico do
pedido do autor será o inadimplemento do réu.
Na petição inicial do procedimento comum ordinário, o
autor deve indicar os fundamentos legais de direito civil e
de direito processual civil aplicáveis ao litígio, sob pena do
indeferimento da petição inicial, ressalvada a possibilidade
de emenda.
Pedido imediato é a providência jurisdicional, o bem da
vida solicitado pelo autor.
No procedimento comum ordinário, após o saneamento do
processo, o autor poderá alterar o pedido, desde que haja
consentimento do réu.

QUESTÃO 60

juízo, assinale a opação correta.

A respeito do procedimento comum sumário, assinale a opção
correta.

A Nas representações processuais, o representante legal ou

A

voluntário, sob o enfoque estritamente processual, é
considerado parte.

B

B No regime de separação absoluta de bens, o cônjuge
necessitará do consentimento do outro para propor ações que
versem sobre direitos reais imobiliários.
C O incapaz detém legitimação ou capacidade de ser parte
processual.
D O substituto processual age no processo judicial em nome da
parte substituída.
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C
D

No procedimento comum sumário, é cabível a propositura
da ação de reconvenção pelo réu.
No procedimento comum sumário, recebida a petição
inicial, o juiz deve mandar citar o réu para, querendo,
apresentar resposta no prazo de quinze dias, nos termos do
art. 297 do Código de Processo Civil (CPC).
No procedimento comum sumário, torna-se incabível a
intervenção de terceiro fundada em contrato de seguro.
Compete à parte autora na petição inicial e à ré na
contestação especificar a prova testemunhal e a pericial,
sob pena de preclusão.
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QUESTÃO 61

Com relação à inimputabilidade, assinale a opção correta.
A O agente que, por desenvolvimento mental retardado, for, ao
tempo da ação delituosa, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato terá sua pena reduzida.
B O agente que possuía perturbação de saúde mental à época
da ação delituosa, não sendo, por tal fato, inteiramente capaz
de determinar-se de acordo com o entendimento do caráter
ilícito do fato, será isento de pena.
C A embriaguez, pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
não exclui a imputabilidade penal, salvo quando culposa.
D A embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior,
poderá gerar a redução da pena do agente, presentes os
requisitos legais.
QUESTÃO 62

Com relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a opção
correta.
A É circunstância que qualifica o crime de furto a prática do
delito mediante o concurso de duas ou mais pessoas.
B O furto de coisa comum submete-se à ação penal pública
incondicionada.
C Pratica crime de furto o agente que subtrai coisa alheia
móvel, com animus furandi, depois de haver reduzido à
impossibilidade de resistência da vítima, haja vista não ter
empregado, para a subtração, violência ou grave ameaça, que
são elementares do crime de roubo.
D No crime de extorsão mediante sequestro, praticado em
concurso de agentes, o concorrente que o denunciar à
autoridade terá sua pena reduzida, ainda que a delação não
facilite a libertação do sequestrado.
QUESTÃO 63

No que se refere à administração pública, assinale a opção
correta.
A No crime de corrupção passiva, se, por causa do delito, o
funcionário retardar a prática de ato de ofício, haverá mero
exaurimento da conduta delituosa, que não conduz ao
aumento de pena.
B No crime de prevaricação, a satisfação de interesse ou
sentimento pessoal, que motiva a prática do crime, é
elementar do tipo.
C Pratica crime de prevaricação o funcionário que deixa, por
indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu
infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade
competente.
D No crime de advocacia administrativa, a legitimidade ou
ilegitimidade do interesse privado patrocinado perante a
administração pública não influi na pena.
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QUESTÃO 64

A respeito dos crimes contra a administração pública, assinale a
opção correta.
A

Pratica crime de desobediência quem não obedece à ordem
de funcionário público no exercício de suas funções, ainda
que a ordem seja ilegal.

B

Pratica crime de denunciação caluniosa aquele que comunica
falsamente crime que sabe não ter existido, ainda que, em
face de tal ação, não tenha havido instauração de
investigação policial ou de processo judicial.

C

É atípica a conduta do agente que se acusa, perante a
autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem,
pois constitui dever da autoridade policial a correta
elucidação dos fatos criminosos.

D

No crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se,
antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o
agente se retrata ou declara a verdade.

QUESTÃO 65

Acerca dos crimes contra a ordem tributária, assinale a opção que
não contém circunstância que agrava a pena do crime de
supressão ou redução de tributo.
A

ocasionar grave dano à coletividade

B

ser o crime praticado para satisfazer interesse pessoal

C

ser o crime cometido por servidor público no exercício de
suas funções

D

ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou
ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde

QUESTÃO 66

No que se refere ao inquérito policial, assinale a opçaõ correta.
A

Nos crimes de ação penal pública condicionada, a
representação não é necessária para dar início ao inquérito
policial, mas apenas à propositura da ação penal respectiva.

B

Em caso de indiciado menor de idade, a autoridade policial
não precisará nomear curador, considerando a natureza
inquisitorial do inquérito policial, que dispensa contraditório.

C

Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial poderá
ser iniciado a requerimento do ofendido. Nessa situação,
caberá recurso para o chefe de polícia contra despacho que,
eventualmente, indeferir o requerimento de abertura do
inquérito.

D

A autoridade policial mandará arquivar os autos de inquérito,
quando o fato evidentemente não constituir infração penal ou
quando tiver sido praticado em situação que exclua a
antijuridicidade.
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QUESTÃO 67

QUESTÃO 70

Acerca da ação penal pública, assinale a opção correta.

Acerca do habeas corpus, assinale a opção correta.

A Quando o ofendido for declarado ausente por decisão

A

Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do
processo, os atos anteriores poderão ser integralmente
ratificados pelo juiz competente.

B

A autoridade que houver determinado a coação reputada
ilegal não poderá ser condenada nas custas, após a soltura do
paciente em virtude de habeas corpus.

C

A concessão do habeas corpus não obstará nem porá termo
ao processo, desde que este não esteja em conflito com os
fundamentos daquela.

D

Somente o advogado, regularmente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil, poderá impetrar o habeas corpus.

judicial, haverá caducidade do direito de representação.
B Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do
patrimônio ou interesse da União, estado ou município, a
ação penal será pública.
C Depois de iniciado o inquérito policial, a representação, no
caso de ação penal pública a ela condicionada, será
irretratável.
D Se o órgão do MP, em vez de apresentar a denúncia,
requerer o arquivamento do inquérito policial ou de
quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar
improcedentes as razões invocadas, remeterá os autos a outro
promotor, para que esse ofereça a denúncia.
QUESTÃO 68

Com relação à ação penal privada, assinale a opção correta.
A A queixa, quando a ação penal for privativa do ofendido, não
poderá ser aditada pelo MP, que em tal situação atua apenas

QUESTÃO 71

Tendo em vista os direitos políticos, e em especial as condições
de elegibilidade, assinale a opção correta.
A

Não são elegíveis para os cargos de presidente e vicepresidente da República e senador aqueles que contarem com
menos de trinta e cinco anos de idade.

B

Para concorrerem a outros cargos, os governadores e os
prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito, salvo se já estiverem exercendo os
mandatos pela segunda vez seguida.

C

A CF prevê casos de suspensão, mas não de perda definitiva
de direitos políticos, pois a privação terminante desses
direitos configuraria ofensa ao princípio da dignidade da
pessoa humana.

D

É vedada a criação de outros casos de inelegibilidade fora
daqueles taxativamente expressos na CF.

como fiscal da lei.
B O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a
todos, não havendo possibilidade de recusa, pois se trata de
ato unilateral.
C O perdão judicial somente pode ser expresso, não admitindo,
o Código de Processo Penal (CPP), o perdão tácito.
D A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao
processo de todos, e o MP velará pela sua indivisibilidade.
QUESTÃO 69

QUESTÃO 72

Acerca dos partidos políticos, é correto afirmar que
Nos processos dos crimes de responsabilidade dos funcionários
públicos, estando a denúncia em devida forma, o juiz determinará

A

têm autonomia para escolher livremente seus candidatos,
mas não para estabelecer as regras relativas à estrutura,
organização e disciplina que regem as agremiações
partidárias.

B

podem requerer a exclusão de qualquer eleitor inscrito
ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja
sendo promovida.

C

após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil,
registrarão seus estatutos no tribunal regional eleitoral do
estado em que estão sediados.

D

têm direito a recursos do fundo partidário, bem como a
propaganda gratuita no rádio, televisão, jornais e revistas
impressas.

sua autuação e ordenará
A a notificação do acusado, para responder por escrito, dentro
do prazo de quinze dias.
B a citação do acusado para ser interrogado sobre os fatos
narrados na inicial acusatória.
C o afastamento liminar do acusado de suas funções, até
julgamento definitivo do processo criminal.
D o sobrestamento do processo administrativo disciplinar
instaurado para apurar os mesmos fatos narrados na
denúncia.
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QUESTÃO 73

Quanto aos órgãos da justiça eleitoral, assinale a opção correta.
A O TSE compõe-se, em seu todo, de juízes da magistratura de
carreira nomeados pelo presidente da República dentre os
ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça.
B O TSE elegerá seu presidente, vice-presidente e corregedor
entre os ministros do Supremo Tribunal Federal.
C Os membros dos tribunais regionais eleitorais de cada estado
da Federação serão nomeados pelos governadores, após
indicação do respectivo tribunal de justiça.
D Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado,
servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois
biênios consecutivos.

QUESTÃO 76

Assinale a opção correta acerca do Regimento Interno do
TRE/GO (RITRE/GO).
A

O RITRE/GO é redigido e aprovado por ato do seu
presidente.

B

O RITRE/GO tem por objeto estabelecer a composição,
competência e funcionamento do TRE/GO e regulamentar
não só os procedimentos jurisdicionais que lhe são atribuídos
constitucionalmente e por meio da legislação eleitoral, como
também os procedimentos administrativos.

C

A garantia da inamovibilidade não se aplica aos juízes do
TRE/GO no exercício de suas funções.

D

Os motivos geradores de impedimento e suspeição para os
juízes de direito, previstos na legislação processual civil e
penal, não são aplicáveis ao juízes do TRE/GO, pois contra
estes apenas é possível alegar impedimentos e suspeições por
motivo de parcialidade partidária.

QUESTÃO 74

A respeito da composição e atribuição das juntas eleitorais, julgue
os itens a seguir.
I

Os membros das juntas eleitorais serão nomeados pelo
presidente do TSE, depois da aprovação do respectivo
tribunal regional eleitoral.
II Os servidores que integram o serviço eleitoral não podem ser
nomeados membros das juntas eleitorais, escrutinadores ou
auxiliares.
III As juntas eleitorais são órgãos colegiados de primeira
instância, sendo compostos por um juiz de direito, que atua
como presidente, e dois ou quatro cidadãos de notória
idoneidade.
IV As zonas eleitorais podem ter mais de uma junta, limitadas ao
número máximo de cinco juntas por município.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

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

QUESTÃO 77

Assinale a opção correta acerca das competências do TRE/GO.
A

Compete ao TRE/GO aplicar penas disciplinares de
advertência, suspensão e demissão aos juízes eleitorais.

B

Não compete ao Tribunal responder a consultas formuladas
por partidos e candidatos, pois, como órgão do Poder
Judiciário, lhe é proibida a atividade consultiva.

C

O princípio da inércia da jurisdição impede o TRE/GO de
fazer representações ao Tribunal Superior Eleitoral.

D

É competência do TRE/GO determinar a apuração das urnas
anuladas, por decisão de juntas eleitorais, quando na situação
de provimento de recurso interposto.

QUESTÃO 78

Acerca do papel do defensor público perante o TRE/GO, assinale
a opção correta.

QUESTÃO 75

Em relação à atuação da jurisdição eleitoral, assinale a opção
correta.
A Cada seção eleitoral pode possuir quantas mesas receptoras
forem necessárias à coleta de votos.
B Os integrantes das mesas receptoras devem obrigatoriamente
ser eleitores da própria seção eleitoral.
C Um município pode concentrar diversas zonas eleitorais,
conforme demarcação feita pelo respectivo tribunal regional
eleitoral, que, entretanto, deve ser aprovada pelo TSE.
D Se o membro da mesa receptora que não comparecer ao local
da realização do pleito sem justa causa for servidor público,
a pena de multa prevista no Código Eleitoral será cobrada
em dobro.
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A

Quando o Ministério Publico funcionar em um processo na
qualidade de parte, ao defensor público fica assegurado o
direito de pronunciamento prévio ao do Ministério Público.

B

O pronunciamento do defensor público no processo em que
atuar deve ser sempre realizado por escrito, para fins de
registro dos atos praticados. No caso de sustentação oral, o
texto do memorial da sustentação deve ser entregue ao
TRE/GO.

C

O defensor público deve exercer a defesa dos interesses dos
juridicamente necessitados perante o TRE/GO, até mesmo
em prol de pessoas jurídicas.

D

O defensor público não possui poderes requisitórios para
fins de instrução dos feitos em que atua.
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QUESTÃO 79

QUESTÃO 80

Um processo foi protocolado no TRE/GO, sem aparente
dependência com outro feito. O processo foi distribuído nas
48 horas subsequentes e deixou de obedecer à precedência, tendo
em vista pedido de preferência do advogado do partido político
que era parte autora. Após a distribuição, abriu-se vista ao
procurador regional eleitoral. Os autos ficaram com o Ministério
Público Federal (MPF) por dez dias e foram devolvidos sem
parecer. A parte pediu inclusão em pauta e o feito foi levado a
julgamento.
Com referência a esta situação hipotética, assinale a opção
correta.
A A distribuição foi realizada dentro do prazo regimentalmente
previsto.
B Mesmo não tendo apresentado parecer no prazo devido, que
é de 5 dias, o procurador regional eleitoral preserva o direito
de proferir parecer oralmente na assentada do julgamento.
C Nesse caso, não deveria ter sido aberta vista ao procurador
regional eleitoral, pois houve pedido de preferência por parte
do advogado, o que motivou, até a distribuição sem
observância à regra geral de obediência ao critério de
precedência.
D Caso ocorra impedimento do relator, deve ser realizada nova
distribuição, sem compensação posterior.

Aberta sessão do TRE/GO, foi composta a mesa. Em
seguida, passou-se à leitura, à discussão e à aprovação da ata da
sessão anterior. Um advogado presente na sessão solicitou pedido
de preferência, tendo em vista sua deliberação de realizar
sustentação oral durante o julgamento do processo que
patrocinava. Seu requerimento foi negado pelo Tribunal e a
sessão teve continuidade. Aprovada a ata, foi verificado o número
de juízes presentes e julgados os feitos, obedecendo-se a ordem
estabelecida pelo regimento. Proclamados os resultados, foi
realizada a leitura do expediente e encerrada a sessão.
Tendo por base o fato hipotético narrado, assinale a opção correta
acerca da ordem de trabalho nas sessões do TRE/GO.
A

B
C
D

Houve inversão da ordem dos trabalhos, pois a verificação
do número de juízes presentes deve ser realizada antes da
leitura, da discussão e da aprovação da ata da sessão
anterior.
A leitura do expediente é o último ato a ser praticado na
sessão, pois configura resumo dos julgamentos realizados.
A verificação do número de juízes presentes deve ser o
primeiro ato na ordem de trabalho da sessão, precedendo até
mesmo a composição da própria mesa.
A ordem dos trabalhos do Tribunal não pode ser modificada,
tanto mais por pedido de advogado que pretenda realizar
sustentação oral.

PROVA DISCURSIVA
•

•
•

Nesta prova, que vale dez pontos, faça o que se pede, usando o espaço indicado no presente caderno para rascunho. Em seguida,
transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão
avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
Respeite o limite máximo de trinta linhas. Qualquer fragmento de texto além desse limite será desconsiderado.
Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha
qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
As alterações nas relações entre a administração pública e seus usuários são decorrentes, em
geral, da crise gerada pelo atendimento deficiente ao cidadão. Os usuários de serviços públicos, além de
mostrarem um nível elevado de insatisfação com a qualidade do atendimento, passaram a exigir, cada
vez mais, a prestação de serviços de qualidade.

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

O usuário dos serviços públicos: contribuinte e cidadão.
Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos:
< a ineficiência e a ineficácia do atendimento ao público em geral;
< a contribuição da tecnologia para a melhoria dos padrões de acesso, disponibilização e fornecimento dos serviços públicos;
< transparência e controle da administração pública, e a participação direta dos cidadãos nos processos decisórios.
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RASCUNHO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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