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• Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Use a folha de
rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões 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, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto I – questões de 1 a 3

1 Somente com a consolidação do capitalismo, a partir

do Renascimento, passou a prevalecer uma noção de tempo

quantitativo, dividido em unidades idênticas e vazias de

4 qualquer conteúdo mítico, cujo símbolo máximo foi o relógio

mecânico, com seu incansável tique-taque. Essa foi também

a época em que a ciência e a técnica se tornaram

7 preponderantes. Nesse contexto, o maior dos cientistas

modernos, sir Isaac Newton, formalizou o conceito do tempo

como sendo absoluto. “O tempo matemático, verdadeiro e

10 absoluto flui homogeneamente, sem nenhuma relação com

qualquer coisa externa.” Como pertencemos a esse tempo

moderno, é ele que aprendemos em casa, na escola e nos

13 relógios ao redor. E achamos, como Newton, que ele é o

único verdadeiro!

Mas o mundo moderno foi se complicando e esse

16 conceito fixo e fechado se tornou cada vez menos satisfatório.

Assim, já no início do século XX, o filósofo Henry Bergson

mudava, de novo, o conceito, declarando: “Ou o tempo é uma

19 invenção ou ele não é nada.” O amplo conhecimento de outras

culturas e as grandes transformações científicas e técnicas do

Ocidente forçaram a admitir que cada povo cria as noções de

22 tempo e história que correspondam à sua forma de vida, à sua

necessidade e expectativa.

Nicolau Sevcenko. Os tempos são outros. In: Istoé digital:
edição especial. Acesso em 9/6/2005 (com adaptações).

Q UESTÃ O 1

A respeito das estruturas e dos sentidos do texto I, assinale a

opção correta.

A O pronome “cujo” (�.4) pode ser substituído por o qual, sem

que haja transgressão às exigências da norma padrão.

B Infere-se do texto que a expressão “unidades idênticas e

vazias de qualquer conteúdo mítico” (�.3-4) refere-se a horas,

minutos ou segundos.

C A preposição “em” (�.6) pode ser omitida, sem prejuízo para

a coerência e a correção gramatical do texto.

D De acordo com o texto, Isaac Newton formalizou um novo

conceito de tempo e inventou o primeiro relógio mecânico.

E O trecho “cada povo cria as noções de tempo e história que

correspondam à sua forma de vida, à sua necessidade e

expectativa” (�.21-23) retoma e reafirma o conceito de tempo

formalizado por Isaac Newton.

Q UESTÃ O 2

A respeito das estruturas e dos sentidos do texto I, assinale a

opção incorreta.

A O conceito de tempo que foi formalizado por Henry Bergson

contrapõe-se à noção de tempo quantitativo.

B O termo “incansável” (�.5) pode ser substituído por ritmado,

sem prejuízo para a coerência e a correção gramatical do

texto.

C Na passagem “O tempo matemático, verdadeiro e absoluto

flui homogeneamente, sem nenhuma relação com qualquer

coisa externa” (�.9-11), o trecho sublinhado retoma a noção

de tempo quantitativo, cujas unidades são desprovidas de

qualquer conteúdo mítico.

D O pronome “ele” (�.12) refere-se ao conceito do tempo

absoluto.

E As aspas são utilizadas, nas linhas 9-11 e 18-19, para destacar

citação de outros autores.

Q UESTÃ O 3

Considerando as regras de pontuação e o sentido original do

texto I, assinale a opção que apresenta paráfrase correta do

seguinte período: “Mas o mundo moderno foi se complicando e

esse conceito fixo e fechado se tornou cada vez menos

satisfatório” (�.15-16).

A O mundo moderno foi-se modificando, mas esse conceito fixo

e fechado, cada vez menos tornou-se satisfatório.

B Mas o mundo moderno tornou-se, cada vez menos,

complicado, e o conceito de tempo absoluto tornou-se menos

questionável.

C Embora o mundo moderno tenha-se complicado, o conceito

de tempo absoluto tornou-se, cada vez mais insatisfatório.

D O mundo moderno, entretanto, foi-se modificando, e o

conceito de tempo absoluto tornou-se cada vez mais

questionável.

E O mundo moderno, no entanto, sofreu complicações, mas o

conceito fixo e fechado cada vez, tornou-se menos

insatisfatório.
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Texto II – questões 4 e 5

1 Entre as muitas coisas intrigantes deste mundo, poucas
há tão misteriosas quanto o tempo. A ironia é que mal nos
damos conta disso. Estando desde o nascimento submetidos

4 a uma mesma noção de tempo, aceita por todos à nossa volta
de modo sempre idêntico e inquestionável, tendemos a achar
que ela é a única possível e corresponde à própria realidade.

7 Causa grande choque saber que outras culturas têm formas
diferentes de perceber e compreender o tempo e também de
representar o curso da história. E, ainda assim, a nossa defesa

10 automática é acreditar que elas estão erradas e nós, certos.
Ledo engano.

Na nossa própria cultura, o tempo foi percebido de
13 formas diferentes. Os gregos antigos tinham uma noção

cíclica do tempo. Ele se iniciava com as prodigiosas eras de
ouro e dos deuses, declinava depois para as eras de bronze e

16 de ferro, dos heróis, chegando à crise final com a fraqueza e
a penúria da era dos homens, após a qual o ciclo reiniciava.
Para os romanos, o tempo se enfraquecia à medida que se

19 afastava do mais sagrado dos eventos, a fundação de Roma.
Na Idade Média, os cristãos acreditavam percorrer uma via
penitencial recursiva, desde a expulsão do Jardim do Éden até

22 a salvação e o retorno ao Paraíso.
Idem, ibidem.

Q UESTÃ O 4

A respeito das estruturas e dos sentidos do texto II, assinale a
opção correta.

A Para os gregos, o tempo finda-se com a era da opulência e do
declínio dos homens.

B O termo “também” (�.8) pode ser deslocado para a posição
imediatamente após a forma verbal “Causa” (�.7), sem
prejuízo para as informações do texto e para a correção
gramatical.

C Ao utilizar a expressão “Na nossa própria cultura” (�.12), o
autor opõe a cultura brasileira à cultura romana.

D A noção de tempo, de acordo com os gregos antigos,
comportava eras, que deram origem à noção moderna do
tempo fragmentado em meses.

E Infere-se do texto que os romanos consideravam a fundação
de Roma um fato muito relevante do curso de sua história.

Q UESTÃ O 5

As opções abaixo apresentam, sucessivamente, reescrituras de
trechos do primeiro parágrafo do texto II. Assinale a opção em
que a reescritura altera as idéias do texto original e as normas
gramaticais não são plenamente atendidas.

A Existem, entre as muitas coisas intrigantes deste mundo,
poucas tão misteriosas quanto o tempo.

B O aspecto irônico desse fato é mal nos darmos conta dele.
C E automáticos ainda assim, defendemo-nos ao acreditar que

nós somos os certos e eles estão errados. Terrível engano.
D Saber que outras culturas possuem formas diferentes de

perceber e de compreender o tempo e também de representar
o curso da história causa-nos grande choque.

E Submetidos desde o nascimento a uma mesma noção de
tempo, aceita por todos à nossa volta, de modo sempre
idêntico e inquestionável, tendemos a crer que ela é a única
possível e corresponde à própria realidade.

Q UESTÃ O 6

Assinale a opção em que estão plenamente atendidas as regras

gramaticais.

A Na lista de atividades essenciais para uma infância sadia,

estão as brincadeiras de roda, o contato com amigos e, claro,

as raladas no joelho.

B O contato com as tecnologias começam cada vez mais cedo

— para constrangimento geral dos pais, muitas vezes

obrigado a tomar lições, com seus filhos, para não fazer feio

no escritório.

C Nas escolas particulares, onde os PC são mais comuns do que

no ensino público brasileiro, as aulas de computação atende

a uma galera, no mínimo precoce, algumas delas vem do

maternal, com três ou quatro anos de idade.

D Há especialistas que garantem que, quanto mais cedo uma

criança dominar, a tecnologia que lhes vai servir no futuro,

melhor. Outros são mais reticente e acham fundamental

esperarem até que a garotada viva outras experiências antes

de dedicarem-se à informática.

E Ainda embrulhada em fraldas, sem saberem ler nem

escreverem, muitas crianças hoje, dominam o mouse com a

mesma destreza com que brinca de chocalho.

Opções adaptadas de Darlene Merconi e Flávio Sampaio. Geração
WWW. Computadores não têm mistérios para os nascidos na era da
informação. In: Istoé digital: edição especial. Acesso em 9/6/2005.

Q UESTÃ O 7

A figura acima ilustra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6).

Como pode ser verificado, a página mostrada contém texto —

como, por exemplo, o parágrafo “Em 1821, segundo (...) em

março daquele ano” —, cujo tamanho da fonte pode ser alterado

para diversos tamanhos-padrão propostos pelo (IE6), recurso que

é disponibilizado por opção encontrada no menu

A . D .

B . E .

C .
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Q UESTÃ O 8

Considere que a janela do Outlook Express 6 (OE6) ilustrada

acima esteja em execução em um computador PC. Com relação

às informações contidas nessa janela, assinale a opção correta.

A As informações contidas na janela do OE6 são suficientes

para se concluir que há arquivos anexados à mensagem de

correio eletrônico que nela se está editando.

B Com base nas informações apresentadas, é correto concluir

que a instrução contida no campo  refere-se a um

endereço eletrônico de contato acessível por meio de recurso

denominado webmail.

C Caso os botões  e  sejam clicados em seqüência,

será iniciado processo de envio de mensagem de correio

eletrônico na forma compactada no padrão MP3, que, apesar

de apresentar menos garantias quanto à segurança e à

integridade da mensagem, assegura uma transmissão mais

rápida.

D A tabela parcialmente mostrada na área de mensagem da

janela do OE6 pode ter sido nela inserida por meio do botão

, que permite que conteúdos de páginas web sejam

utilizados para a confecção de mensagens de correio

eletrônico.

E No menu , existe opção que permite definir que,

quando a mensagem de correio eletrônico que está sendo

editada na janela do OE6 for recebida por seus destinatários,

o remetente espera destes uma confirmação de recebimento.

O OE6 implementa recursos de confirmação de recebimento

de email, que pode exigir autorização do destinatário para a

sua efetivação.

Q UESTÃ O 9

Considerando a figura acima, que ilustra a lista de opções

disponibilizada ao se clicar o menu Ferramentas do aplicativo

Word 2002, assinale a opção incorreta.

A Por meio da opção , é possível atribuir

uma senha para impedir que se façam alterações no

documento em edição. Quando um documento está assim

protegido, essa opção é alterada para permitir que a proteção

seja retirada.

B Ao se clicar , será aberta uma

janela que disponibiliza recursos para a definição de opções

relativas à correção automática de texto.

C No submenu acessível por meio da opção ,

encontra-se ferramenta que permite atualizar o dicionário de

sinônimos em uso. Usando esse dicionário, é possível

substituir uma palavra selecionada do documento em edição

por um sinônimo ou palavra relacionada.

D Por meio da opção , é possível

converter o documento em edição para um arquivo no formato

HTML. Esse tipo de formato permite exibir o arquivo

correspondente como uma página web.

E Ao se clicar , será aberta uma janela que permite

modificar diversas configurações do Word, entre elas, as

opções de impressão, edição, ortografia e aparência de tela.
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QUESTÃO 10

Com relação ao Windows XP, assinale a opção correta.

A O utilitário Backup pode ajudar a criar uma cópia das
informações contidas no disco rígido do computador. Caso
os dados originais no disco rígido sejam apagados ou
substituídos por engano, ou se tornem inacessíveis devido a
falhas do disco rígido, existe a possibilidade de usar a cópia
para restaurar os dados perdidos ou danificados.

B Ao se pressionar simultaneamente as teclas�  e � , é
aberta a janela Desligar o computador, que permite desligar o
computador de forma correta, salvando as informações da
seção de uso do Windows XP.

C Para se excluir um arquivo cujo ícone esteja sendo
apresentado na área de trabalho, é suficiente aplicar um duplo
clique sobre esse ícone.

D Para fazer uma cópia em bitmap de uma janela que estiver em
primeiro plano na área de trabalho, enviando-a para a área de

transferência, é suficiente pressionar a tecla .
E Não há como configurar a lixeira do Windows XP para

recuperar arquivos que sejam excluídos por meio de ação de
arrastar arquivos para o ícone da Lixeira.

QUESTÃO 11

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002 em que é
apresentada uma planilha em processo de edição que contém o
consumo mensal de água, em reais, de três residências nos meses
de janeiro, fevereiro e março. Com relação a essa situação
hipotética, assinale a opção correta, considerando que essa
janela esteja sendo executada em um computador cujo sistema
operacional seja o Windows XP.

A Ao se clicar a guia , na parte inferior da janela, será
aberto outro arquivo, com denominação diferente do arquivo
que contém a planilha mostrada.

B O menu  contém a opção Coluna, que permite alterar a
largura de uma coluna que esteja selecionada.

C Ao se selecionar o grupo de células formado pelas células

B1, C1 e D1, e se clicar , os conteúdos dessas células serão
reordenados em ordem alfabética.

D Ao se clicar a célula D2 e, em seguida, se clicar o botão ,
o conteúdo exibido na célula será 7,19%.

E Ao se clicar a célula B2 e, em seguida, clicar , o conteúdo
da célula B2 será copiado para a área de transferência do
Windows.

QUESTÃO 12

No programa de gestão documental, uma das funções do
instrumento tabela de temporalidade é

A servir como subsídio para a organização e o arquivamento
dos documentos nos arquivos setoriais.

B auxiliar nos processos de arquivamento e descrição dos
documentos.

C indicar os prazos de arquivamento dos documentos nas fases
corrente e intermediária.

D auxiliar nos processos de registro e distribuição de
documentos.

E indicar os documentos que serão transferidos da fase
intermediária para a fase permanente.

QUESTÃO 13

Assinale a opção que contém medida preventiva correta que deve
ser adotada nos acervos arquivísticos, visando a sua preservação.

A Os conjuntos documentais que possuam mais de duas folhas
devem ser juntados por meio de grampo.

B Devem-se proteger os documentos da incidência da luz solar,
que provoca o enfraquecimento do papel.

C Na preservação dos documentos, devem-se manter os índices
de umidade relativa do ar e de temperatura idênticos para os
documentos em suporte papel e para os rolos de microfilmes.

D No manuseio dos documentos fotográficos, incluindo-se os
negativos e as reproduções, é indicado o uso de luvas de
borracha.

E Deve-se proibir a entrada de pessoas transportando alimentos
líquidos no espaço destinado ao acervo arquivístico, sendo
permitido somente o acesso de pessoas com alimentos sólidos.

QUESTÃO 14

No âmbito do gerenciamento da informação e da gestão de
documento, as funções realizadas nos arquivos intermediários
incluem o(a)

A descrição de documentos arquivísticos.
B acompanhamento do trâmite dos documentos.
C atendimento aos usuários internos para consulta aos

documentos e empréstimo ao órgão produtor dos mesmos.
D elaboração dos instrumentos de pesquisa do acervo

arquivístico.
E elaboração do quadro de arranjo do acervo arquivístico.

QUESTÃO 15

Assinale a opção que corresponde a objetivo de um programa de
gestão documental.

A Elaborar o inventário do fundo arquivístico.
B Garantir a reprodução dos documentos para trâmite interno.
C Realizar exposições tomando-se como base o acervo

arquivístico.
D Auxiliar na preservação dos documentos identificados como

de valor secundário e de guarda permanente.
E Adotar o método de arquivamento ideográfico para os dossiês

funcionais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

Acerca da classificação das constituições, assinale a opção

correta.

A Constituições históricas são aquelas concisas, veiculadoras

apenas dos princípios fundamentais e estruturais do Estado,

sem estabelecer muitos detalhes.

B Constituição analítica é aquela constituição fruto do trabalho

de uma assembléia nacional constituinte eleita diretamente

pelo povo, para, em nome dele, atuar.

C Constituições semi-rígidas (ou semiflexíveis) são as que

exigem, para a sua alteração, um processo legislativo mais

árduo, mais solene, mais dificultoso que o processo de

alteração das normas não-constitucionais.

D Classificam-se como consuetudinárias as constituições

formadas por um conjunto de regras sistematizadas e

organizadas em um único documento, estabelecendo as

normas fundamentais de um Estado.

E Constituições outorgadas são constituições impostas, de

maneira unilateral, pelo agente revolucionário (grupo ou

governante), que não recebeu do povo a legitimidade para

atuar em nome dele.

QUESTÃO 17

Com relação aos direitos e garantias fundamentais, assinale a

opção correta.

A A liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de

caráter paramilitar, é plena.

B O legislador constituinte originário estabeleceu que a lei só

não pode prejudicar o direito adquirido e o ato jurídico

perfeito.

C De acordo com o princípio da inafastabilidade da jurisdição,

a lei pode livremente excluir da apreciação do Poder

Judiciário lesão ou ameaça a direito.

D O princípio da legalidade estabelece que ninguém será

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em

virtude de lei. Assim, os particulares podem fazer tudo o que

a lei não proíbe, enquanto a administração pública só pode

fazer o que a lei permite.

E A Constituição Federal determina que todos têm o direito de

submeter-se a julgamento (civil ou penal) por juiz

competente, a ser escolhido de acordo com a vontade das

partes.

QUESTÃO 18

Acerca do Poder Legislativo brasileiro, assinale a opção correta.

A As comissões parlamentares de inquérito podem ser criadas

para apuração de quaisquer fatos, determinados ou
indeterminados.

B O Poder Legislativo no Brasil, em âmbito federal, é
bicameral, sendo constituído pela Câmara dos Deputados,

composta por representantes dos estados-membros e do
Distrito Federal (DF), e pelo Senado Federal, composto por

representantes do povo.
C A Constituição Federal garante que os parlamentares federais

são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos, desde que em razão do exercício

do mandato e da função parlamentar.
D Após a expedição do diploma, os membros do Congresso

Nacional não poderão ser presos, em hipótese alguma.
E Um deputado que recebe vantagens indevidas não pratica ato

incompatível com o decoro parlamentar.

QUESTÃO 19

A respeito do Poder Executivo, assinale a opção correta.

A O presidente da República, durante a vigência do mandato,
não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício

de suas funções. Trata-se da chamada imunidade presidencial.
B Os atos do presidente da República que atentarem contra a

Constituição Federal serão considerados crimes comuns.
C No sistema presidencialista, a função de chefe de Estado é

exercida pelo presidente da República ou monarca, enquanto
a função de chefe de governo, pelo primeiro-ministro, que

chefia o gabinete.
D O Poder Executivo no Brasil é exercido pelo presidente da

República e pelos ministros de Estado.
E O presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal

Federal (STF) nos crimes comuns e de responsabilidade.

QUESTÃO 20

Relativamente ao Poder Judiciário, assinale a opção correta.

A A reforma do Poder Judiciário, prevista na Emenda
Constitucional n.º 45/2004, ainda está pendente de aprovação.

B O STF e os tribunais superiores — Superior Tribunal de
Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal

Superior Eleitoral (TSE) e Superior Tribunal Militar (STM)
— exercem jurisdição sobre todo o território nacional, nos

termos da Constituição Federal.
C Um magistrado pode ter seu subsídio reduzido sem que, com

isso, reste afetado o livre exercício das suas atribuições
jurisdicionais.

D Um magistrado vitalício só pode perder o cargo após processo
administrativo disciplinar, sendo-lhe asseguradas todas as

garantias inerentes a sua defesa.
E Aos juízes não é vedado dedicar-se a atividade político-

partidária.
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QUESTÃO 21

A respeito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), assinale a

opção correta.

A Os membros do CNJ serão nomeados pelo presidente da

República.

B O CNJ tem sede na capital federal.

C O CNJ não é órgão do Poder Judiciário.

D Não compete ao CNJ o controle do cumprimento dos deveres

funcionais dos juízes.

E O CNJ compõe-se de cinco membros indicados pelo Senado

Federal.

QUESTÃO 22

Acerca da ordem social prevista na Constituição Federal, assinale

a opção incorreta.

A A seguridade social foi constitucionalmente dividida em

normas sobre saúde, previdência social e assistência social.

B A Constituição Federal impõe ao poder público a obrigação

de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário a

ações e serviços de saúde.

C A previdência social tem como uma de suas finalidades

amparar as pessoas reconhecidamente hipossuficientes,

prestando-lhes auxílio em casos de doença, invalidez, morte

e idade avançada.

D As ações governamentais na área da assistência social são

realizadas com recursos do orçamento da seguridade social,

sendo proibida a obtenção de recursos de outras fontes.

E A Constituição Federal estabelece que a assistência social

deve ser prestada a quem dela necessitar, independentemente

de contribuição à seguridade social.

QUESTÃO 23

Ainda com relação à ordem social prevista na Constituição

Federal, assinale a opção correta.

A A Constituição Federal não consagrou como obrigação do

poder público a defesa, preservação e garantia de efetividade

do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado.

B A proteção especial às crianças e aos adolescentes, conferida

pela Carta Magna, não abrange o respeito à condição peculiar

de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de

qualquer medida privativa de liberdade.

C A Constituição Federal, para efeito da proteção do Estado,

reconheceu juridicamente a união estável entre homem e

mulher, garantindo-lhe proteção e determinando ao legislador

infraconstitucional a edição de lei que facilite sua conversão

em casamento.

D Para a instalação de obras que possam causar dano

significativo ao meio ambiente, é desnecessária a realização

de estudo prévio de impacto ambiental.

E A comunidade formada por qualquer dos pais e seus

descendentes não está prevista na Constituição Federal

brasileira como entidade familiar.

QUESTÃO 24

Com relação à administração pública, assinale a opção correta.

A A administração pública federal compreende a administração

direta e a administração indireta, sendo que a primeira

constitui-se de entidades dotadas de personalidade jurídica

própria, como as autarquias, empresas públicas, sociedades de

economia mista e fundações.

B A administração pública pode ser definida, objetivamente,

como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a

lei atribui o exercício da função administrativa do Estado, e,

subjetivamente, como a atividade concreta e imediata que o

Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos.

C A moralidade administrativa não constitui, a partir da

Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da

administração pública.

D Em determinados casos de desapropriação por necessidade ou

utilidade pública, o texto constitucional prevê a possibilidade

de inobservância, pela administração pública, do princípio da

legalidade.

E A Constituição da República consagrou a constitucionalização

dos preceitos básicos do direito administrativo ao prescrever

que a administração pública direta e indireta de qualquer dos

poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,

moralidade, publicidade e eficiência.

QUESTÃO 25

Quanto às normas constitucionais relativas aos servidores

públicos, assinale a opção incorreta.

A A regra do concurso público não se aplica às empresas

públicas e sociedades de economia mista.

B A Carta Magna estabelece o concurso público como regra

para todas as admissões da administração pública, vedando

expressamente tanto a sua ausência, quanto o seu afastamento

fraudulento por meio de transferência de servidores públicos

para cargos diversos daqueles para os quais foram

originariamente admitidos. As exceções ao princípio

constitucional do concurso público somente existirão com

expressa previsão na própria Constituição, sob pena de

nulidade.

C A Constituição da República ampliou os direitos sociais dos

servidores públicos civis, permitindo-lhes tanto o direito à

livre associação sindical, quanto o direito de greve, este

último exercido nos termos e nos limites definidos em lei

específica.

D A Constituição Federal permite a acumulação remunerada

de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de

saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja

compatibilidade de horários.

E A Constituição Federal consagrou a regra que garante a

estabilidade do servidor público nomeado para cargo de

provimento efetivo em virtude de concurso público, após três

anos de efetivo exercício.
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QUESTÃO 26

Em relação à responsabilidade civil do Estado, assinale a opção
correta.

A Conforme a Constituição Federal, tanto as pessoas jurídicas
de direito público como as de direito privado, prestadoras de
serviços públicos, não respondem por danos que seus agentes,
nessa qualidade, causem a terceiros, sendo assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.

B A condenação criminal do servidor, após o trânsito em
julgado, não interfere nas esferas civil e administrativa,
acarretando o reconhecimento automático da responsabilidade
do servidor nestas duas esferas.

C As responsabilidades civil, administrativa e penal não são
cumulativas e independentes entre si.

D A responsabilidade do Estado evoluiu de uma
responsabilidade subjetiva, baseada na culpa, para uma
responsabilidade objetiva, ancorada na simples relação de
causa e efeito entre o comportamento administrativo e o
evento danoso.

E A absolvição criminal do agente causador do dano pela
negativa de autoria não interfere nas esferas administrativa e
civil.

QUESTÃO 27

Assinale a opção correta acerca da administração indireta.

A É traço comum às empresas públicas e sociedades de
economia mista o desempenho de atividade de natureza
econômica.

B As fundações instituídas e mantidas pelo poder público não
integram a administração indireta.

C Os bens das autarquias e fundações públicas são penhoráveis.
D São características das autarquias: criação por decreto,

personalidade jurídica pública e grande abrangência de fins
ou de atividades.

E Todas as entidades da administração indireta têm
personalidade jurídica de direito público.

QUESTÃO 28

Segundo Hely Lopes Meireles, ato administrativo é toda
manifestação unilateral de vontade da administração pública que,
agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir,
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou
impor obrigações aos administrados ou a si própria. Com base
nesse conceito, assinale a opção correta.

A Autorização é o ato administrativo unilateral e vinculado, por
meio do qual a administração faculta àquele que preencher os
requisitos legais o exercício de uma atividade.

B Presume-se, de modo absoluto, que os atos administrativos
foram emitidos com observância da lei. 

C A competência e a forma não são elementos ou requisitos
básicos do ato administrativo.

D Quanto aos destinatários, os atos administrativos podem ser
gerais e individuais. Os gerais são os que produzem efeitos
jurídicos no caso concreto, como a demissão de um servidor
público, ao passo que os individuais atingem todas as pessoas
que se encontram na mesma situação, constituindo-se nos atos
normativos praticados pela administração, como regulamentos
e portarias.

E Entre os vários atributos do ato administrativo estão a
presunção de legalidade ou veracidade, a imperatividade e a
auto-executoriedade.

QUESTÃO 29

Com relação aos agentes públicos, julgue os itens abaixo.

I Os agentes políticos são os componentes do governo nos seus

primeiros escalões, aos quais incumbem as funções de dirigir,

orientar e estabelecer diretrizes para o poder público.

II Os agentes honoríficos são particulares que recebem a

incumbência da execução de determinada atividade, obra ou

serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta

e risco, sob a permanente fiscalização do poder delegante.

III Os agentes delegados são cidadãos chamados para,

transitoriamente, colaborar com o Estado na prestação de

serviços específicos, em razão da sua condição cívica, de sua

honorabilidade e de sua notória capacidade profissional.

IV O agente público é a pessoa natural mediante a qual o Estado

se faz presente.

V A expressão servidores públicos designa uma das categorias

de agentes públicos.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 30

Relativamente aos poderes administrativos, julgue os itens a

seguir.

I Poder vinculado é aquele conferido à administração para

a prática de atos dessa natureza, ou seja, em que a

administração dispõe de uma razoável liberdade de atuação,

podendo valorar a oportunidade e conveniência da prática do

ato, estabelecendo o motivo e escolhendo, dentro dos limites

legais, seu conteúdo.

II Poder discricionário é aquele de que dispõe a administração

para a prática de atos administrativos em que é mínima ou

inexistente sua liberdade de atuação.

III Em virtude do poder hierárquico, a administração é dotada da

prerrogativa de ordenar, coordenar, controlar e corrigir as

atividades de seus órgãos e agentes no seu âmbito interno.

IV O poder disciplinar é a faculdade que possui a administração

de punir internamente as infrações funcionais de seus

servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos

e serviços da administração.

V O poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os chefes

de Poder Executivo de expedir atos administrativos gerais e

abstratos, de efeitos externos, que explicitem o disposto nas

leis a fim de garantir a sua fiel execução.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.
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QUESTÃO 31

Acerca da licitação pública, assinale a opção correta.

A Probidade administrativa e julgamento objetivo não são
princípios de observância obrigatória nas licitações.

B Na aquisição de gêneros perecíveis, como pães, laticínios e
hortaliças, a licitação é sempre exigível.

C A inexigibilidade de licitação se verifica sempre que houver
possibilidade jurídica de competição.

D As licitações destinam-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta
mais vantajosa para a administração.

E É permitida a criação de outras modalidades de licitação,
além das já existentes: concorrência, tomada de preço,
convite, concurso, leilão e pregão, que podem ainda ser
combinadas entre si.

QUESTÃO 32

Ainda em relação aos princípios da licitação pública, assinale a
opção correta.

A Em virtude do princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, a lei veda à administração o descumprimento
das normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada.

B O princípio da impessoalidade impõe que os atos e termos da
licitação sejam efetivamente expostos ao conhecimento de
qualquer interessado.

C O princípio da legalidade almeja impedir que a licitação seja
decidida sob o influxo do subjetivismo, de sentimentos,
impressões ou propósitos pessoais dos membros da comissão
julgadora.

D O princípio da moralidade implica o dever não apenas de
tratar isonomicamente todos os que participarem do certame,
mas também o de garantir oportunidade de disputá-lo a
quaisquer interessados.

E O princípio da adjudicação compulsória ao vencedor permite
que a administração, concluído o procedimento licitatório,
atribua seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor.

QUESTÃO 33

Relativamente ao controle dos atos administrativos, assinale a
opção correta.

A O controle legislativo ou parlamentar é o exercido pelos
órgãos legislativos ou por comissões parlamentares sobre
determinados atos do Poder Executivo, podendo ultrapassar
as hipóteses previstas na Constituição Federal.

B Controle administrativo é o poder de fiscalização e correção
que a administração pública exerce sobre sua própria atuação,
sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria
ou mediante provocação.

C Configura exemplo de controle legislativo previsto na
Constituição da República a competência exclusiva do
Congresso Nacional para fiscalizar e controlar, diretamente,
ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo,
exceto os da administração indireta.

D Controle judiciário é o exercido pelos órgãos do Poder
Judicário sobre os atos administrativos praticados apenas pelo
Poder Executivo e pelo Poder Legislativo.

E Os atos discricionários podem ser livremente apreciados pelo
Poder Judiciário, tanto no aspecto da legalidade quanto no
mérito (oportunidade e conveniência).

QUESTÃO 34

Acerca da organização da administração, assinale a opção
incorreta.

A O Estado realiza a função administrativa por meio de órgãos,
agentes e pessoas jurídicas, organizando-se e atuando de
três modos distintos: centralização, descentralização e
desconcentração.

B A administração indireta é o conjunto de pessoas
administrativas que, vinculadas à administração direta, têm
competência para o exercício, de forma centralizada, de
atividades administrativas.

C No Brasil, são consideradas entidades políticas a União, os
estados, o DF e os municípios.

D A descentralização administrativa pode ser feita de duas
formas: por outorga e por delegação.

E Ocorre a centralização administrativa quando o Estado
executa suas tarefas diretamente, por meio de seus próprios
órgãos e agentes.

QUESTÃO 35

São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que
prestam serviços ao Estado e às entidades da administração
indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga
pelos cofres públicos. Assinale a opção incorreta a respeito aos
servidores públicos.

A A noção de servidor público compreende os servidores
estatutários, os empregados públicos e os servidores
temporários.

B Os servidores estatutários sujeitam-se ao regime estatutário e
ocupam cargos públicos.

C Os empregados públicos são contratados sob o regime da
legislação trabalhista e ocupam empregos públicos.

D Os empregados públicos não dependem de aprovação prévia
em concurso público para investidura no cargo.

E Os servidores temporários são contratados por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público.

QUESTÃO 36

Acerca do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão (TRE/MA) — Resolução n.º 1.533/1997, alterada pela
Resolução n.º 3.597/2001 —, assinale a opção incorreta.

A Compete ao TRE/MA processar e julgar, originariamente, os
conflitos de competência entre os juízes eleitorais do estado.

B Compete ao TRE/MA processar e julgar, originariamente, os
habeas corpus e mandados de segurança contra atos dos
juízes eleitorais ou membros do Ministério Público que atuem
nas zonas eleitorais.

C O TRE/MA é incompetente para cumprir e fazer cumprir as
decisões e instruções do TSE.

D Compete ao TRE/MA julgar os recursos interpostos contra
decisões proferidas pelos juízes, juntas eleitorais e turmas
apuradoras do referido tribunal.

E Compete ao TRE/MA processar e julgar, originariamente, as
argüições de inelegibilidade, no âmbito de sua competência.
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QUESTÃO 37

Ainda de acordo com o regimento interno do TRE/MA, assinale

a opção incorreta.

A O TRE/MA tem sede na capital estadual e jurisdição em todo

o território do estado do Maranhão.

B Os juízes do TRE/MA, efetivos e suplentes, salvo motivo

justificado, devem servir por três anos, no mínimo, e nunca

por mais de dois biênios consecutivos.

C O TRE/MA elege, por um biênio, mediante voto aberto, seu

presidente e o corregedor regional eleitoral.

D A antiguidade no TRE/MA é determinada pela data de posse

de seus juízes.

E Os membros do TRE/MA e os integrantes das juntas

eleitorais, durante o período de tempo em que exercem suas

funções, não gozam das garantias inerentes aos magistrados.

QUESTÃO 38

Quanto ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União

(Lei n.º 8.112/1990), julgue os próximos itens.

I A legislação estabelece a idade mínima de 18 anos para a

investidura em cargo público.

II É assegurado às pessoas portadoras de deficiência o direito à

inscrição em concurso público para provimento de cargos

cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que

são portadoras.

III O servidor público federal que obtiver aprovação em

concurso público para outro cargo, caso deseje tomar posse,

deverá declarar esta sua condição e solicitar que seja

declarado vago o cargo que ocupa para tomar posse em outro

cargo inacumulável.

IV Demissão é o afastamento do servidor público do cargo, que

decorre de prática de infração disciplinar, apurada em

processo administrativo disciplinar, assegurados o

contraditório e a ampla defesa.

V A vacância do cargo público não pode decorrer de

aposentadoria do servidor público.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 39

Provimento é o ato administrativo por meio do qual é preenchido

o cargo público, com a designação de seu titular. As formas

legítimas de provimento em cargo público não incluem a

A promoção.

B readaptação.

C nomeação.

D reversão.

E posse em outro cargo inacumulável.

QUESTÃO 40

No que se refere a direitos e vantagens dos servidores públicos,

previstos na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção correta.

A O servidor que se afasta de sua sede, em caráter eventual ou

transitório, faz jus ao fornecimento de ajuda de custo.

B O vencimento do servidor ocupante de cargo efetivo pode ser

reduzido.

C Em regra, podem incidir descontos, em folha de pagamento,

sobre a remuneração do servidor em atividade e sobre o

provento do servidor em inatividade.

D A remuneração do servidor pode sempre ser objeto de arresto,

seqüestro ou penhora.

E Ajuda de custo, diárias e transporte constituem indenizações

ao servidor.

QUESTÃO 41

Assinale a opção que contém apenas órgãos da justiça eleitoral.

A TRE, juiz eleitoral, junta eleitoral

B tribunal regional eleitoral (TRE), juiz eleitoral, promotor

eleitoral

C procurador-geral eleitoral, procurador-regional eleitoral,

promotor eleitoral

D Congresso Nacional, assembléias legislativas, câmaras de

vereadores

E TSE, Ministério Público Eleitoral, partido político

QUESTÃO 42

Considere um eleitor que não tem prova de que votou na última

eleição, nem pagou a respectiva multa ou se justificou

devidamente. Nessa situação, o referido eleitor pode

A propor ação popular.

B obter passaporte ou carteira de identidade.

C praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço

militar ou declaração de renda.

D inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função

pública e investir-se ou empossar-se nele.

E participar de concorrência pública ou administrativa da

União, dos estados, dos territórios, do DF ou dos municípios.
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QUESTÃO 43

Julgue os itens a seguir, relativos ao alistamento eleitoral.

I O alistamento faz-se mediante a qualificação e a inscrição do
eleitor.

II Não se aplica pena de multa ao não-alistado que requerer a
inscrição eleitoral até o término do prazo estabelecido para
alistamento anterior à eleição subseqüente à data em que
completar 19 anos de idade.

III O empregado pode deixar de comparecer ao serviço, sem
prejuízo do salário e por tempo não excedente a 2 dias, para
o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência.

IV Cessada a causa do cancelamento do título de eleitor, o
interessado pode requerer novamente a sua qualificação e
inscrição.

V Qualquer irregularidade determinante de exclusão do
alistamento deve ser comunicada, por escrito e por iniciativa
de qualquer interessado, à justiça eleitoral.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.

QUESTÃO 44

Julgue os próximos itens, relativos às eleições e à celebração de
coligações.

I É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma
circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária,
proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso,
formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional
entre os partidos que integram a coligação para o pleito
majoritário.

II Os partidos integrantes da coligação devem designar dois
delegados para tratar dos interesses e representar a coligação,
no que se refere ao processo eleitoral.

III As eleições para presidente e vice-presidente da República,
governador e vice-governador de estado e do DF, prefeito e
vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual,
deputado distrital e vereador ocorrem, simultaneamente, em
todo o país, no primeiro domingo de outubro do ano
respectivo.

IV Na propaganda para eleições majoritária e proporcional, a
coligação deve usar, obrigatoriamente, sob sua denominação,
as legendas de todos os partidos que a integram.

V Uma coligação deve ter denominação própria, que pode ser a
junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo
a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido
político, no que se refere ao processo eleitoral, e devendo ela
funcionar como um só partido no relacionamento com a
justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários.

Estão certos apenas os itens

A I e III. D II e V.

B I e V. E III e IV.

C II e IV.

QUESTÃO 45

Acerca das convenções para escolha de candidatos pelos partidos

políticos, assinale a opção correta.

A Em regra, as normas para escolha e substituição dos

candidatos e para a formação de coligações devem ser

estabelecidas pelo órgão de direção nacional do partido até

180 dias antes das eleições.

B Está em plena vigência a norma que assegura o registro de

candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam

filiados os detentores de mandato de deputado federal,

estadual ou distrital, de vereador, e os que tenham exercido

esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver

em curso.

C A escolha de candidatos pelos partidos e a deliberação sobre

coligações devem ser feitas no período de 10 de junho a 30 de

junho do ano em que se realizem as eleições.

D Para a realização de convenções de escolha de candidatos, os

partidos políticos podem usar prédios públicos, desde que

custeiem os gastos de manutenção do período da realização

do evento.

E Para concorrer às eleições, o candidato deve possuir domicílio

eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo

menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida

pelo partido no mesmo prazo. Havendo fusão de partidos

após esse prazo, é considerada, para efeito de filiação

partidária, a data da fusão.

QUESTÃO 46

No que se refere ao registro de candidatos para a Câmara dos

Deputados, para a Câmara Legislativa, para as assembléias

legislativas estaduais e para as câmaras municipais, assinale a

opção incorreta.

A Partidos e coligações devem solicitar à justiça eleitoral o

registro de seus candidatos até às 19 h do dia 5 de julho do

ano em que se realizem as eleições. Todavia, na hipótese de

o partido ou a coligação não requerê-lo, os próprios

candidatos podem solicitar o registro nas 48 horas seguintes

ao encerramento desse prazo.

B Cada partido ou coligação pode registrar candidatos até 150%

do número de lugares a preencher.

C A idade mínima constitucionalmente estabelecida como

condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a

data da posse e não a do pedido de registro.

D Em regra, o partido ou a coligação pode substituir candidato

que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o

termo final do prazo de registro, ou, ainda, tiver o registro

indeferido ou cancelado.

E Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que,

até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo

no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as

normas estatutárias.
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QUESTÃO 47

Quanto ao sistema eletrônico de votação e de totalização dos

votos, assinale a opção incorreta.

A A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante

assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e

a identificação da urna em que foi registrado, resguardando o

anonimato do eleitor.

B A urna eletrônica contabiliza cada voto, assegurando ao

eleitor o sigilo e a inviolabilidade, sendo garantida ampla

fiscalização a partidos políticos, coligações e candidatos.

C A votação eletrônica é feita no número do candidato ou da

legenda partidária, devendo o nome e a fotografia do

candidato e o nome do partido ou da legenda partidária

aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão

designadora do cargo disputado, no masculino ou no

feminino, conforme o caso.

D A votação e a totalização dos votos são feitas por sistema

eletrônico, mas o TSE deve autorizar outro sistema quando

houver solicitação do procurador-geral eleitoral.

E No sistema eletrônico de votação, considera-se voto de

legenda quando o eleitor assinala o número do partido no

momento de votar para determinado cargo e somente para

aquele é computado o voto.

QUESTÃO 48

Acerca dos partidos políticos, assinale a opção correta.

A A ação de um partido tem caráter nacional e é exercida de

acordo com seu estatuto e seu programa, sem subordinação a

entidades ou governos estrangeiros.

B A incorporação de um partido político por outro depende de

prévia decisão judicial.

C O partido político não pode definir sua estrutura e

organização internas de acordo com os princípios do

parlamentarismo.

D É permitido ao partido político ministrar instrução militar,

mas lhe é proibido utilizar-se de organização de natureza

militar.

E Um partido político pode adotar uniforme para seus membros.

QUESTÃO 49

Ainda a respeito dos partidos políticos, assinale a opção

incorreta.

A A personalidade jurídica do partido político é adquirida na

forma da lei civil.

B Ter adquirido personalidade jurídica é condição suficiente

para um partido poder participar de processo eleitoral, receber

recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à

televisão.

C O Brasil pode ser um caso único de subdesenvolvimento

partidário no mundo, o que se deve à interferência constante

do Estado, pelo fato de o poder central, no país, ter sempre

dificultado ou procurado impedir, de maneira deliberada, o

fortalecimento dos partidos.

D Com o registro do estatuto no TSE o partido assegura a

exclusividade da sigla.

E Os filiados de um partido político têm iguais direitos e

deveres.

QUESTÃO 50

No que se refere à filiação a partidos políticos, assinale a opção

incorreta.

A Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver em pleno gozo

de seus direitos políticos.

B A cada seis meses, o partido, por meio de seus órgãos de

direção municipais, regionais ou nacional, deve remeter,

aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e

cumprimento de prazos de filiação partidária para efeito de

candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos

os seus filiados, na qual devem constar a data de filiação e os

números dos títulos eleitorais e das seções em que estes estão

inscritos.

C Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deve estar filiado ao

respectivo partido pelo menos até 31 de dezembro do ano

anterior ao da eleição.

D Os prazos de filiação partidária, fixados no estatuto do

partido, com vistas a candidatura a cargos eletivos, não

podem ser alterados no ano da eleição.

E Quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao

partido de origem e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral,

para cancelar sua filiação anterior. Se não o fizer no dia

imediatamente seguinte ao da nova filiação, fica configurada

dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os

efeitos.


