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CONHECIMENTOS BÁSICOS

Atenção: As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Nem o cientista mais ortodoxo pode negar que mexer
com equações é difícil e cansativo. Mas a ciência não deixa de
ser bonita ou agradável apenas por causa disso. A arte, apesar
de bela, também não é fácil: todo profissional sabe a dor e a
delícia de aprender bem um instrumento ou de dominar o pincel
com graça e precisão. É verdade que dificilmente alguém
espera encontrar numa equação ou num axioma as qualidades
próprias da arte, como a harmonia, a sensibilidade e a ele-
gância.

A graça e a beleza das teorias, no entanto, sempre
tiveram admiradores – e hoje mais do que nunca, a julgar pela
quantidade de livros recentes cujo tema central é a sedução e o
encanto dos conceitos científicos. Exagero?

“As leis da física são em grande parte determinadas por
princípios estéticos”, afirma o astrônomo americano Mario Livio,
do Telescópio Espacial Hubble, também autor de um livro em
que analisa a noção de beleza dentro da ciência. Ele afirma
que, quando a estética surgiu na Antigüidade, os conceitos de
beleza e de verdade eram sinônimos. Para ele, o traço de união
entre arte e ciência reside exatamente nesse ponto. “As duas
representam tentativas de compreender o mundo e de organizar
fatos de acordo com uma certa ordem. Em última instância,
buscam uma idéia fundamental que possa servir de base para
sua explicação da realidade.”

Mas, se o critério estético é tão importante para o pen-
samento científico, como ele se manifesta no dia-a-dia dos
pesquisadores? O diretor do Instituto de Arte de Chicago acha
que sabe a resposta. “Ciência e arte se sobrepõem natural-
mente. Ambas são meios de investigação, envolvem idéias,
teorias e hipóteses que são testadas em locais onde a mente e
a mão andam juntas: o laboratório e o estúdio”, afirma.

Acredita-se que as descobertas científicas sirvam de
inspiração para os artistas, e as obras de arte ajudem a alargar
o horizonte cultural dos cientistas. Na prática, essa mistura gera
infinitas possibilidades. A celebração que artistas buscam hoje
já ocorreu diversas vezes no passado, de maneira mais ou
menos espetacular. Na Renascença, a descoberta da
perspectiva pelos geômetras encantou os pintores, que logo
abandonaram as cenas sem profundidade do período clássico e
passaram a explorar sensações tridimensionais em seus
quadros. Os arquitetos também procuravam dar às igrejas um
desenho geometricamente perfeito; acreditavam, com isso, que
criavam um portal para o mundo metafísico das idéias
religiosas.

No século XX, essa tendência voltou a crescer. A grande

preocupação dos pintores impressionistas com a luz, por
exemplo, tem muito a ver com as conquistas da ótica. A
matemática também teria influenciado a pintura do russo
Wassily Kandinsky, segundo o qual “tudo pode ser retratado por
uma fórmula matemática”. Seu colega Paul Klee achou um jeito
de colocar em vários quadros alguma referência às progressões
geométricas. Bem-humorado, brincava com as idéias da mate-
mática dizendo que “uma linha é um ponto que saiu para
passear”.

(Adaptado de Flávio Dieguez. Superinteressante, junho de
2003, p. 50 a 54)

1. É correto afirmar que no texto se encontra uma

(A) defesa da ciência como base para o desenvolvi-
mento da arte, que depende de alguns princípios
estabelecidos por aquela, para desenvolver-se
satisfatoriamente.

(B) análise de aspectos comuns à ciência e à arte, com
o intuito de apontar semelhanças e reciprocidades
entre uma e outra, cada qual com seus princípios e
objetivos.

(C) justificativa do predomínio da arte sobre os princípios
científicos, pois há evidências de ter ela surgido
muito antes, como manifestação do pensamento
humano.

(D) apreciação, de certo modo desfavorável, de algumas
teorias científicas que buscam explicar as fontes de
inspiração das obras de arte, no decorrer da História.

(E) avaliação, voltada para alguns princípios aceitos por
artistas, de que a ciência deve muito de seu
progresso às descobertas e soluções adotadas por
pintores em todas as épocas.

_________________________________________________________

2. Exagero? (final do 2o parágrafo)

A resposta correta à indagação acima encontra-se na
opinião de que

(A) os métodos utilizados, tanto por cientistas quanto
por artistas, são bastante semelhantes entre si.

(B) as teorias científicas se valorizam tanto mais quanto
mais se aproximam das teorias que envolvem as
manifestações artísticas.

(C) a arte se sobrepõe à ciência, com as inúmeras
possibilidades experimentais que surgem nos estúdios.

(D) os laboratórios científicos buscam sempre a verda-
de, enquanto as produções artísticas se voltam para
a beleza.

(E) a ambigüidade existente na definição dos conceitos
de arte e de ciência vem desde a Antigüidade.

_________________________________________________________

3. Para ele, o traço de união entre arte e ciência reside
exatamente nesse ponto. (3o parágrafo)

A expressão grifada indica, considerando-se o contexto,

(A) a busca por uma proposta que fundamentasse as
possíveis explicações para a realidade.

(B) os métodos que podem chegar aos mesmos
resultados, quer na arte, quer na ciência.

(C) a percepção de que a pesquisa científica é árida e
cansativa, assim como a preparação de uma obra de
arte.

(D) o idêntico sentido que sempre se atribuiu aos
conceitos, tanto de beleza quanto de verdade.

(E) as teorias científicas que tentaram explicar a har-
monia e a beleza das obras de arte.
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4. Considere as afirmativas que se fazem a respeito do
emprego de sinais de pontuação no texto:

I. O travessão que inicia o segmento – e hoje mais do
que nunca (2o parágrafo) − assinala uma pausa
maior no período, como ênfase para a afirmativa
introduzida por ele.

II. As aspas, que abrem e fecham o segmento “As
duas representam tentativas ... para sua explicação
da realidade.” (3o parágrafo), indicam reprodução
exata das palavras de um escritor.

III. Os dois-pontos em − ... andam juntas: o laboratório
e o estúdio ... (4o parágrafo) − introduzem um
segmento enumerativo.

Está correto o que se afirma em

(A) I, somente.

(B) III, somente.

(C) I e II, somente.

(D) II e III, somente.

(E) I, II e III.
_________________________________________________________

5. A substituição da expressão grifada por um pronome
correspondente está INCORRETA em:

(A) ou de dominar o pincel = de dominá-lo.

(B) analisa a noção de beleza = a analisa.

(C) buscam uma idéia fundamental = buscam-lhe.

(D) envolvem idéias, teorias e hipóteses = envolvem-nas.

(E) teria influenciado a pintura = tê-la-ia influenciado.
_________________________________________________________

6. Na prática, essa mistura gera infinitas possibilidades.
(5o parágrafo)

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:

(A) A arte, apesar de bela, também não é fácil ...

(B) ... quando a estética surgiu na Antigüidade ...

(C) ... o traço de união entre arte e ciência reside
exatamente nesse ponto.

(D) .. que logo abandonaram as cenas sem profundidade
do período clássico ...

(E) Bem-humorado, brincava com as idéias da
matemática ...

7. ... acreditavam, com isso, que criavam um portal para o
mundo metafísico das idéias religiosas. (5o parágrafo)

Os verbos grifados acima, considerando-se o tempo e o
modo em que se encontram, indicam, no contexto,

(A) processo em decurso permanente no passado.

(B) ação realizada em um tempo determinado, no
passado.

(C) probabilidade de realização de um fato qualquer.

(D) situação transcorrida no passado, anterior a outra,
também passada.

(E) condição essencial para a realização de um fato.
_________________________________________________________

8. ... que as descobertas científicas sirvam de inspiração
para os artistas ... (5o parágrafo)

O verbo que se encontra nos mesmos tempo e modo do
grifado acima está na frase:

(A) Mas a ciência não deixa de ser bonita ou agradável
apenas por causa disso.

(B) Em última instância, buscam uma idéia funda-
mental ...

(C) ... que possa servir de base para sua explicação da
realidade.

(D) ... como ele se manifesta no dia-a-dia dos
pesquisadores?

(E) ... que logo abandonaram as cenas sem
profundidade do período clássico ...

_________________________________________________________

9. A concordância verbo-nominal está inteiramente correta
na frase:

(A) Segundo alguns cientistas, as mais brilhantes
fórmulas da física ou da biologia é comparável ao
que de melhor foi feito na literatura do século XX.

(B) O princípio da economia aproxima a poesia, com
seu inigualável poder de síntese, das equações
matemáticas, que resumem grande quantidade de
informações.

(C) Nem sempre as informações que se encontra
disponível para um cientista pode orientá-lo na
busca de soluções para o problema que tentam
resolver.

(D) Cientistas, em toda a História, defende a idéia de
que tanto a estética científica quanto a artística se
caracteriza pela busca da ordem em seu mais alto
grau.

(E) A emoção é um dos ingredientes mais importantes
da estética científica, embora se pensem que deve
estar distantes dos objetivos dos pesquisadores.
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10. Os cientistas esforçam-se por mostrar que existe arte por
trás das equações.
Artistas contemporâneos procuram aproximar-se da
ciência.
Observa-se um esforço recíproco na tentativa de recuperar
uma antiga fórmula da filosofia grega.
Na filosofia grega, beleza é igual a verdade.

As frases acima articulam-se em um único período, com
clareza, correção e lógica, da seguinte maneira:

(A) Os cientistas esforçam-se por mostrar que existe
arte por trás das equações, do modo como artistas
contemporâneos procuram aproximar-se da ciência,
observando-se um esforço recíproco na tentativa de
recuperar uma antiga fórmula da filosofia grega: de
cuja a beleza é igual a verdade.

(B) Na filosofia grega beleza é igual a verdade, pois os
cientistas esforçam-se por mostrar que existe arte
por trás das equações; de que os artistas
contemporâneos procuram aproximar-se da ciência,
é observado um esforço recíproco na tentativa de
recuperar-se essa antiga fórmula da filosofia grega.

(C) Artistas contemporâneos procuram aproximar-se da
ciência, desde quando os cientistas esforçam-se por
mostrar que existe arte por trás das equações;
observa-se um esforço recíproco que tenta recuperar
uma antiga fórmula da filosofia grega, a fórmula da
beleza verdadeira.

(D) Os cientistas esforçam-se por mostrar que existe
arte por trás das equações; artistas contemporâneos
procuram aproximar-se da ciência, onde observa-se
um esforço recíproco, o qual tenta recuperar uma
antiga fórmula da filosofia grega: beleza é igual a
verdade.

(E) Observa-se um esforço recíproco na tentativa de
recuperar uma antiga fórmula da filosofia grega, segundo
a qual beleza é igual a verdade: os cientistas
esforçam-se por mostrar que existe arte por trás das
equações, enquanto artistas contemporâneos procuram
aproximar-se da ciência.

_________________________________________________________

11. Com relação a hardware, é correto afirmar que:

(A) Computadores com placas-mãe alimentadas por
fontes ATX suportam o uso do comando Desligar,
não havendo mais a necessidade de desligamento
manual.

(B) O processador não é um item associado à capa-
cidade ou a velocidade do computador.

(C) Nas placas-mãe mais novas a única interface exis-
tente para conexão do mouse é a interface serial.

(D) As tecnologias de barramentos PCI e AGP, por
serem obsoletas, não mais são encontradas nas
placas-mãe atuais.

(E) A única forma de se conectar um teclado ao com-
putador é através da interface USB.

12. Com relação aos sistemas operacionais, considere:

I. Conjunto de programas que gerenciam os recursos
do computador.

II. Conjunto de editores de textos e de planihas
eletrônicas para automação comercial.

III. Conjunto de programas que faz a interface entre o
usuário e o computador.

É correto o que se afirma APENAS em:

(A) I.

(B) I e II.

(C) I e III.

(D) II.

(E) III.
_________________________________________________________

13. Considerando o Microsoft Word, é correto afirmar que:

(A) Caso a ferramenta régua não esteja sendo visuali-
zada no documento, basta clicar no menu Exibir,
clicar em Barra de ferramentas e clicar em Régua.

(B) A barra de menu Formatar corresponde a um con-
junto de ferramentas que permite corrigir a ortografia
do texto.

(C) O botão N, existente na barra de ferramentas, ativa
o teclado numérico do computador.

(D) Para inserir uma caixa de texto, basta ir ao menu
Formatar e clicar em Inserir caixa de texto.

(E) Para visualizar múltiplos documentos sem ter que
precisar abrir o software mais de uma vez, basta
utilizar o menu Janela.

_________________________________________________________

14. Na Internet, um conjunto de páginas e de arquivos de um

servidor é chamada de IKK , que é acessado através de

um software conhecido como  IIKK  e a primeira página a

ser  acessada,  normalmente  recebe  o  nome  de  IIIKK

Preenchem correta e respectivamente as lacunas I, II

e III:

(A) Web, Link e site

(B) link, Web e página HTML

(C) site, navegador e home page

(D) home page, browser e site

(E) página HTML, navegador e home page.
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15. Quanto ao armazenamento de dados, é correto afirmar
que:

(A) CD-ROMs podem ter a capacidade máxima
de 2048 MB.

(B) O disco rígido (HD) é um exemplo de memória RAM.

(C) O disco DVD-R pode ser gravado em gravadores
DVD+R e o disco DVD+R também pode ser gravado
em DVD-R.

(D) O Pen Drive é um dispositivo constituído com me-
mória flash, ou seja, preserva seu conteúdo sem a
necessidade de fonte de alimentação.

(E) O disquete possui um mecanismo de proteção à in-
tegridade dos dados nele armazenados, mesmo que
seja ejetado durante uma tarefa de leitura ou gra-
vação.

_________________________________________________________

16. A qualidade pela qual os documentos de arquivo eviden-
ciam fatos e permitem reconstituir a estrutura e o funcio-
namento da instituição responsável por sua acumulação é
conhecida como

(A) valor probatório.

(B) prescrição.

(C) jurisprudência.

(D) princípio da proveniência.

(E) vigência.
_________________________________________________________

17. Desde o momento em que são criados até sua destinação
final, os documentos de arquivo cumprem ciclo de vida em
que a passagem de uma etapa ou condição para outra

(A) obedece a normas emanadas dos serviços de
protocolo.

(B) está prescrita nas guias de recolhimento.

(C) resulta do processo de avaliação.

(D) corresponde a períodos qüinqüenais e decenais de
temporalidade.

(E) vem indicada nos planos de arquivamento e
classificação.

18. Dentre os instrumentos de pesquisa elaborados para aten-
der ao programa descritivo dos arquivos permanentes,
inclui-se

(A) o inventário, que toma por unidade a peça docu-
mental.

(B) o guia, que relaciona descritores ou palavras-chave
capazes de recuperar o conteúdo dos documentos.

(C) o índice, que oferece uma visão panorâmica dos
seus diferentes fundos.

(D) o catálogo, que indica, na ordem de numeração das
estantes e prateleiras, o lugar ocupado pelas unida-
des de arquivamento.

(E) a edição de textos, que transcreve na íntegra certos
documentos.

_________________________________________________________

19. Edital, edital de abertura de inscrições, rascunho, micro-
ficha e fita magnética constituem, respectivamente, exem-
plos de

(A) série, subsérie, técnica de registro, suporte e for-
mato.

(B) espécie, tipo, forma, formato e suporte.

(C) fundo, grupo, dossiê, formato e unidade de arqui-
vamento.

(D) grupo, subgrupo, seção, gênero e técnica de
registro.

(E) gênero, classe, suporte, forma e unidade de acon-
dicionamento.

_________________________________________________________

20. Para um eficiente programa de conservação preventiva, é
preciso

(A) preencher as falhas dos documentos com polpa de
papel.

(B) promover a digitalização dos documentos por
processo fotostático.

(C) aumentar o grau de acidez e oxidação dos
documentos em suporte-papel.

(D) evitar oscilações acentuadas de temperatura e
umidade nos depósitos de documentos.

(E) plastificar e encapsular os documentos avulsos,
inibindo a penetração de raios ultravioletas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Quanto aos princípios que regem a República Federativa
do Brasil é INCORRETO afirmar que

(A) são Poderes da União, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

(B) nas suas relações internacionais o Brasil rege-se,
dentre outros, pelos princípios da intervenção e
determinação dos povos.

(C) todo poder emana do povo, que o exerce por meio
de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos da Constituição Federal.

(D) o Brasil é formado pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constituindo-se em Estado Democrático.

(E) constituem objetivos fundamentais, dentre outros,
garantir o desenvolvimento nacional.

_________________________________________________________

22. Dentre os direitos e deveres individuais previstos na
Constituição da República Federativa do Brasil, é
INCORRETO afirmar que é

(A) plena a liberdade de associação para fins lícitos,
vedada a de caráter paramilitar.

(B) livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.

(C) assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional.

(D) livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação independentemente de
censura ou licença.

(E) assegurada, nos termos da lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis, vedada nas
militares de internação individual ou coletiva.

_________________________________________________________

23. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem a melhoria de sua condição social:

(A) Aviso prévio proporcional ao tempo do serviço,
sendo no máximo de trinta dias, nos termos da lei.

(B) Jornada de quatro horas para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo
negociação coletiva.

(C) Gozo de férias anuais com, pelo menos, metade a
mais do que o salário normal.

(D) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneração variável.

(E) Remuneração do serviço extraordinário inferior, no
máximo, um terço à do normal.

24. A Constituição Federal estabelece a proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de

(A) dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de quatorze anos.

(B) vinte e um anos e de qualquer trabalho a menores
de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de dezesseis anos.

(C) dezessete anos e de qualquer trabalho a menores
de quinze anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de treze anos.

(D) dezenove anos e de qualquer trabalho a menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de quinze anos.

(E) vinte anos e de qualquer trabalho a menores de
dezenove anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de quinze anos.

_________________________________________________________

25. Um jovem com vinte anos completos que deseja concorrer
a cargo eletivo junto ao Executivo ou ao Legislativo,
poderá ser eleito

(A) vice-prefeito.

(B) juiz de paz.

(C) vereador.

(D) prefeito.

(E) deputado distrital.
_________________________________________________________

26. A perda ou a suspensão dos direitos políticos, se dará,
dentre outras hipóteses, no caso de

(A) incapacidade civil absoluta.

(B) prestação do serviço militar obrigatório.

(C) incapacidade civil ou administrativa relativa.

(D) condenação em processo administrativo.

(E) cancelamento da naturalização por sentença
passível de recurso.

_________________________________________________________

27. Compete à União legislar privativamente sobre direito

(A) econômico.

(B) tributário.

(C) financeiro.

(D) penitenciário.

(E) comercial.
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28. Considere as assertivas, relacionadas ao Poder Legislativo.

I. Cada legislatura terá a duração de dois anos,
permitida uma reeleição.

II. A Câmara dos Deputados compõe-se de
representantes do povo, eleitos pelo sistema
majoritário em cada Estado, em cada Município e
no Distrito Federal.

III. Cada senador será eleito com dois suplentes.

IV. O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados, Territórios e do Distrito Federal,
eleitos pelo sistema proporcional.

V. No Senado Federal, a representação de cada
Estado e do Distrito Federal será renovada de
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e
dois terços.

É correto o que consta APENAS em:

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

_________________________________________________________

29. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-
Presidente da República, ou vacância dos respectivos
cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da
Presidência o Presidente

(A) do Supremo Tribunal Federal, o da Câmara dos
Deputados e o do Congresso Nacional.

(B) da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o
do Supremo Tribunal Federal.

(C) do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Fede-
ral e o da Câmara dos Deputados.

(D) do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o
do Superior Tribunal de Justiça.

(E) da Câmara dos Deputados, o do Congresso
Nacional e o do Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________

30. Quanto aos Tribunais e Juízes Eleitorais, estabelece a
Constituição Federal que

(A) o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regio-
nais Eleitorais compor-se-ão, no máximo, de sete
membros.

(B) são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior
Eleitoral, salvo as concessivas de hábeas corpus ou
mandado de segurança.

(C) os juízes dos tribunais eleitorais sempre servirão por
dois anos, no máximo, vedada a recondução.

(D) os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de
suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de
plenas garantias e serão inamovíveis.

(E) cada Tribunal Regional Eleitoral, inclusive o dos
Territórios, elegerão o Vice-Presidente dentre juízes
das juntas eleitorais.

31. Em cada Estado da Federação e no Distrito Federal
haverá um Tribunal Regional Eleitoral composto por dois
juízes, escolhidos mediante eleição e pelo voto secreto
dentre os Desembargadores do Tribunal de Justiça; um
Juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do
Estado ou no Distrito Federal ou, não havendo, de Juiz
Federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal
respectivo; dois juízes dentre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal
de Justiça; e

(A) dois juízes, dentre Juízes de Direito, escolhidos pelo
Tribunal de Justiça do respectivo Estado.

(B) dois juízes, dentre Ministros do Superior Tribunal de
Justiça, escolhidos mediante eleição e pelo voto
secreto.

(C) um representante do Ministério Público Estadual
indicado pelo Procurador-Geral de Justiça do
Estado.

(D) um representante do Ministério Público Federal
indicado pela Procuradoria-Geral da República.

(E) um representante dos Partidos Políticos indicado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.

_________________________________________________________

32. Os eleitores que chegarem ao local de votação após as
17:00 horas só poderão votar se

(A) apresentarem ao Presidente da Mesa justificativa
que este considerar grave e relevante.

(B) apresentarem ao Presidente da Mesa declaração
firmada por dois médicos, atestando impossibilidade
transitória de locomoção.

(C) o atraso não exceder de minutos, prazo de
tolerância recomendado pelos usos e costumes.

(D) tiverem recebido senha do Presidente e entregue
seus títulos à Mesa Receptora.

(E) demonstrem, mediante prova de residência, que
moram em bairro com notória dificuldade de
transporte coletivo.

_________________________________________________________

33. A respeito da polícia dos trabalhos eleitorais, é correto
afirmar que

(A) a Polícia Militar poderá ingressar no lugar da
votação em caso de solicitação de fiscais de partidos
políticos.

(B) a Polícia Militar poderá ingressar no lugar da
votação em caso de solicitação de qualquer eleitor.

(C) cabe ao Presidente da Mesa Receptora e ao Juiz
Eleitoral.

(D) a Polícia Militar permanecerá concentrada a cem
metros do local de votação, mas alguns policiais
circularão pela seção eleitoral.

(E) dentro de cada prédio onde ocorrer votação haverá
um plantão policial para orientar os eleitores e
manter a ordem dos trabalhos.
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34. Do despacho do Juiz Eleitoral que indeferir o requerimento
de inscrição

(A) caberá recurso pelo partido que requereu a inscrição
do eleitor.

(B) não caberá recurso.

(C) caberá recurso interposto por qualquer delegado de
partido.

(D) caberá recurso pelo partido político a que
pertenceria o alistando.

(E) caberá recurso interposto pelo alistando.
_________________________________________________________

35. A respeito da prestação de contas das campanhas
eleitorais, considere:

I. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de
recursos financeiros, esta deverá ser encaminhada
à Justiça Eleitoral, para recolhimento ao Fundo
Partidário.

II. A documentação concernente a suas contas será
conservada pelos candidatos e partidos até cento e
oitenta dias após a diplomação, ainda que esteja
pendente processo judicial a elas referente.

III. A inobservância do prazo para encaminhamento
das prestações de contas impede a diplomação dos
eleitos, enquanto perdurar.

Está correto o que se afirma APENAS em:

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

_________________________________________________________

36. A respeito dos lugares de votação,

(A) da decisão do Juiz Eleitoral sobre a reclamação
quanto à designação dos lugares de votação não
cabe nenhum recurso.

(B) dar-se-á preferência aos edifícios particulares, recor-
rendo-se aos edifícios públicos se faltarem aqueles
em número e condições adequadas.

(C) da designação do lugar de votação poderá qualquer
partido reclamar ao Juiz Eleitoral dentro de 10 dias
contados da publicação.

(D) a propriedade particular será obrigatória e
gratuitamente cedida para funcionar como lugar de
votação.

(E) é permitida a instalação de Mesas Receptoras em
propriedade pertencente a candidato, se não houver
reclamação no prazo de 10 dias.

_________________________________________________________

37. Um eleitor entra na cabina de votação acompanhado de
outra pessoa que irá auxiliá-lo a digitar os números dos
candidatos. Esse procedimento

(A) não é permitido, porque implicaria em quebra do
sigilo do voto.

(B) é permitido se o eleitor for cego.

(C) é permitido se o eleitor estiver gravemente enfermo.

(D) só é permitido se a pessoa que o acompanhar for
mesário.

(E) só é permitido se for analfabeto.

38. Considere:

I. Cassação de registro de partidos políticos.

II. Constituição das Juntas Eleitorais e designação da
respectiva sede e jurisdição.

III. Divisão da Zona em Seções Eleitorais.

Tais atribuições se inserem, dentre outras, na
competência

(A) do Tribunal Superior Eleitoral, dos Juízes Eleitorais e
dos Juizes Eleitorais, respectivamente.

(B) do Tribunal Superior Eleitoral.

(C) dos Tribunais Regionais Eleitorais.

(D) dos Tribunais Regionais Eleitorais, do Tribunal
Superior Eleitoral e dos Juizes Eleitorais, respecti-
vamente.

(E) do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais
Regionais Eleitorais e dos Juizes Eleitorais,
respectivamente.

_________________________________________________________

39. NÃO deverão ser instaladas Seções onde haja pelo
menos 50 eleitores, se se tratar de

(A) institutos para cegos.

(B) estabelecimentos de internação coletiva.

(C) prédio público localizado em propriedade rural
privada.

(D) leprosários.

(E) vilas e povoados.
_________________________________________________________

40. Paulo foi eleito Senador; Pedro foi eleito Deputado
Federal; e Plínio ficou na condição de Suplente de
Deputado Estadual. Nesse caso,

(A) os diplomas de Paulo e Pedro serão expedidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado e
Plínio não receberá diploma.

(B) os diplomas de Paulo, Pedro e Plínio serão
expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do
respectivo Estado.

(C) os diplomas de Paulo, Pedro e Plínio serão
expedidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.

(D) o diploma de Paulo será expedido pelo Tribunal
Superior Eleitoral e os de Pedro e Plínio pelo
Tribunal Regional Eleitoral do respectivo Estado.

(E) o diploma de Paulo será expedido pelo Tribunal
Superior Eleitoral, o de Pedro pelo Tribunal Regional
Eleitoral do respectivo Estado e Plínio não receberá
diploma.
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41. Em relação ao ato administrativo, considere:

I. O mérito administrativo refere-se à oportunidade e
à conveniência.

II. No ato administrativo discricionário e que foi
motivado, a verificação da ocorrência do motivo
declarado não importa à sua validade.

III. Ato complexo é o que resulta da vontade única de
um órgão, mas sempre depende da verificação e
ratificação por parte de outro.

IV. Os atributos da presunção de veracidade e de
legitimidade não se confundem.

É correto o que consta APENAS em:

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

_________________________________________________________

42. Quanto à classificação dos atos administrativos, é
INCORRETO afirmar que o ato

(A) discricionário caracteriza-se como aquele em que a
lei conferiu ao administrador certa liberdade ao não
prever um único comportamento possível de ser
adotado.

(B) de império ou de autoridade é aquele que a
Administração pratica, unilateralmente, lançando
mão de sua supremacia sobre o particular e lhe
impõe atendimento.

(C) vinculado é aquele em que a lei estabelece todos os
requisitos e condições para a sua realização e, por
isso, surge para o particular interessado direito
subjetivo de exigir a sua edição.

(D) de gestão é aquele que se destina a dar andamento
aos processos administrativos e documentos que
tramitam nos órgãos internos da Administração.

(E) regulamentar ou geral é o que alcança a todos
aqueles em que se encontrem na mesma situação
concreta prevista na sua edição e, portanto, não há
destinatário determinado.

_________________________________________________________

43. O ato administrativo que foi praticado por representante do
poder público a quem a lei confere atribuições para a sua
edição, atendeu ao requisito da

(A) competência.
(B) legalidade.
(C) impessoalidade.
(D) forma.
(E) finalidade.

_________________________________________________________

44. A idéia segundo a qual a Administração Pública pode
atuar sozinha, conforme o caso, mediante coação, sem a
necessidade do consentimento do Poder Judiciário, refere-
se ao atributo do ato administrativo conhecido como

(A) presunção de legitimidade.
(B) presunção de veracidade.
(C) legalidade.
(D) imperatividade.
(E) auto-executoriedade.

45. Sobre o controle do ato administrativo, considere:

I. A revogação pressupõe ato administrativo legal e
perfeito e não pode ser apreciada pelo Poder
Judiciário.

II. A anulação do ato administrativo pela
Administração Pública depende da provocação de
pessoa interessada.

III. A revogação do ato administrativo produz efeito
retroativo.

IV. A anulação ou invalidação do ato administrativo
produz efeitos ex tunc.

É correto o que consta APENAS em:

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) I, II e IV.

(E) II, III e IV.
_________________________________________________________

46. A conduta ou comportamento da Administração que, como
parte contratual, torna impossível a execução do contrato
administrativo celebrado como, por exemplo, a não
entrega do local da obra ou do serviço para que o
contratado possa executar o contrato administrativo,
denomina-se

(A) teoria da imprevisão.

(B) fato do príncipe.

(C) força maior.

(D) fato da administração.

(E) caso fortuito.
_________________________________________________________

47. Sobre as regras quanto à formalização do contrato
administrativo, é INCORRETO:

(A) Se não houver convocação para a contratação, no
prazo de trinta dias contados da entrega das
propostas, os licitantes ficam liberados do
compromisso assumido.

(B) O instrumento de contrato, em regra, é obrigatório
nos casos de concorrência e de tomada de preços,
bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos
preços estejam compreendidos nos limites destas
duas modalidades de licitação.

(C) A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital
ou ato convocatório da licitação.

(D) É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a
Administração, salvo o de pequenas compras de
pronto pagamento.

(E) Qualquer interessado pode obter cópia autenticada
do contrato administrativo, mediante o pagamento
dos emolumentos devidos.
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48. A respeito da execução do contrato administrativo e o
recebimento do seu objeto pela Administração Publica, é
INCORRETO afirmar que

(A) o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado
nos casos de aquisição de equipamentos de grande
vulto.

(B) poderá ser dispensado o recebimento provisório nos
casos de fornecimento de gêneros perecíveis.

(C) o recebimento far-se-á mediante recibo nos casos
de serviços profissionais.

(D) o recebimento provisório, nos casos de obras, cabe
ao responsável por seu acompanhamento e
fiscalização por meio de termo circunstanciado
assinado pelas partes.

(E) a responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra ou do serviço é excluída após trinta dias do
recebimento definitivo.

_________________________________________________________

49. Acerca das disposições gerais da Lei no 8.666/93 (Lei que
disciplina as licitações e os contratos administrativos),
considere:

I. Em regra, todos os valores, preços e custos
utilizados nas licitações terão como expressão
monetária a moeda corrente nacional.

II. O acompanhamento do processo licitatório é
permitido aos licitantes e, em caráter excepcional,
àquele que, por escrito, justificar o seu interesse.

III. Aos agentes públicos é vedado, em geral, dar
tratamento diferenciado de natureza comercial,
legal, trabalhista ou qualquer outra.

IV. Não se subordinam ao regime da Lei no 8.666/93
as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.

É correto o que consta APENAS em:

(A) I e II.

(B) II e III.

(C) I e III.

(D) I, II e IV.

(E) I, III e IV.
_________________________________________________________

50. As normas gerais relativas à licitação aplicam-se aos

(A) órgãos da Administração Direta e às entidades da
Administração Indireta.

(B) órgãos da Administração Direta e às empresas
públicas, tão-somente.

(C) órgãos da Administração Direta e às fundações
públicas, tão-somente.

(D) Estados, Distrito Federal e Municípios, tão-somente.

(E) Estados, Distrito Federal e Municípios e às
entidades prestadoras de serviço público, tão-
somente.

51. Em matéria de direitos do servidor público federal, espe-
cialmente quanto ao vencimento e à remuneração, ana-
lise:

I. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou
de força maior serão sempre compensadas, mas
não consideradas como de efetivo exercício.

II. Se houver autorização do servidor público, também
poderá haver consignação em folha de pagamento,
a favor de terceiros, a critério da Administração e
com reposição de custos.

III. O servidor público em débito com o erário que,
dentre outras situações, tiver sua disponibilidade
cassada, terá o prazo de sessenta dias para quitar
o débito.

Nesses casos, está correto APENAS o que se afirma em:

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

_________________________________________________________

52. Moisés analista judiciário, sofreu pena de advertência, en-
quanto Messias, técnico judiciário, foi apenado com sus-
pensão de 30 (trinta) dias, sendo ambos servidores do
Tribunal Regional de determinado Estado da federação. É
certo que, tais penalidades poderão ter seus registros
cancelados após decurso de certo tempo de efetivo
exercício, se os referidos servidores, nesse período, não
houverem praticado nova infração disciplinar. Assim, o
cancelamento dessas penalidades operar-se-á, respecti-
vamente, em

(A) 2 anos, com efeitos retroativos, e 4 anos, sem efei-
tos retroativos.

(B) 2 e 4 anos, e não surtirá efeitos retroativos.

(C) 3 anos, com efeitos retroativos, e 6 anos, sem efei-
tos retroativos.

(D) 3 e 5 anos, e não surtirá efeitos retroativos.

(E) 4 e 6 anos, e surtirá efeitos retroativos.
_________________________________________________________

53. Analise :

I. Diárias.

II. Auxílio-Moradia.

III. Gratificação por encargo de curso ou concurso.

IV. Transporte.

V. Ajuda de custo.

VI. Adicional de insalubridade e periculosidade.

É certo que, APENAS constituem indenizações devidas ao
servidor público federal as hipóteses previstas em:

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II, IV e V.

(C) I, III, IV e V.

(D) II, IV, V e VI.

(E) III, IV, V e VI.
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54. No que diz respeito aos prazos que devem ser observados
no processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, é correto afirmar que, de regra, os prazos
fixados em

(A) horas, contam-se de minuto a minuto, e sempre
admitem suspensão.

(B) dias contam-se de data a data, e sempre admitem
suspensão.

(C) semanas contam-se de forma descontínua, e não se
suspendem.

(D) anos contam-se de modo contínuo, e sempre
admitem suspensão.

(E) meses contam-se de data a data, e não se sus-
pendem.

_________________________________________________________

55. Em matéria administrativa, considere :

I. Princípio da proporcionalidade.
II. Princípio da razoabilidade.

III. Princípio da universalidade.
IV. Princípio da finalidade.
V. Princípio da exclusividade.

Diante disso, conclui-se que os princípios pertinentes ao
processo administrativo são APENAS os indicados em

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

_________________________________________________________

56. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, com sede na
Capital, compõe-se de sete membros sendo

(A) três Juízes por nomeação do Presidente da Repú-
blica, escolhidos dentre os desembargadores do
Tribunal de Justiça da Paraíba.

(B) um Juíz, escolhido mediante eleição pelo voto
secreto, dentre três advogados de notável saber
jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal
de Justiça da Paraíba.

(C) quatro Juízes, escolhidos mediante eleição pelo voto
secreto, dentre os desembargadores do Tribunal de
Justiça da Paraíba.

(D) dois Juízes, por nomeação do Presidente da Repú-
blica, escolhidos dentre seis advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo
Tribunal de Justiça da Paraíba.

(E) dois Juízes, por nomeação do Presidente da Repú-
blica, escolhidos dentre três advogados de notável
saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo
Tribunal de Justiça da Paraíba.

57. A respeito da correição parcial, considere:

I. O pedido de correição parcial será apresentado ao
Corregedor no prazo de cinco dias.

II. Poderá  ser ordenada a suspensão, até cento e
vinte dias, do ato ou despacho impugnado, quando
de sua execução possa decorrer dano irreparável.

III. Na correição parcial o Corregedor deverá solicitar o
parecer do Procurador Regional Eleitoral no prazo
de quarenta e oito horas.

IV. No julgamento da Correição Parcial observar-se-á o
mesmo procedimento para os demais feitos da
competência do Plenário, salvo a maioria simples
como quorum decisório.

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba é correto o que consta APENAS em:

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

_________________________________________________________

58. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba, os procedimentos protocolizados neste
Tribunal e autuados na Corregedoria que proponham ou
veiculem providências de ordem administrativa cuja
concretização dependa de manifestação ou providência da
Corregedoria, são considerados, expressamente,

(A) correição especial.
(B) sindicância.
(C) expedientes administrativos.
(D) correição parcial.
(E) representação.

_________________________________________________________

59. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba, compete ao Procurador

(A) promover a ação penal pública originária, acompa-
nhando-a em todos os seus termos.

(B) orientar os Juízes Eleitorais com relação à regulari-
dade dos serviços nas respectivas Zonas e Cartó-
rios.

(C) encaminhar ao Tribunal Superior no prazo legal, a
proposta orçamentária aprovada pelo Tribunal.

(D) encaminhar anualmente ao Presidente relatório cir-
cunstanciado dos serviços afetos à Corregedoria.

(E) exigir que os Oficiais do Registro Civil informem os
óbitos de pessoas alistáveis, afim de apurar se está
sendo observada a legislação em vigor.

_________________________________________________________

60. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba, com relação à ordem do serviço no
Tribunal:

(A) Os autos restaurados em virtude de perda ou extra-
vio terão nova numeração e serão distribuídos ao
mesmo relator ou ao seu substituto.

(B) Não haverá compensação quando o processo for
distribuído por dependência.

(C) A distribuição será feita uma vez por semana entre
todos os Juízes sendo que, em período eleitoral, a
distribuição será feita três vezes por semana.

(D) Em caso de impedimento do relator será feito novo
sorteio, não se compensando a distribuição.

(E) No período eleitoral poderão ser distribuídos aos
Juízes Auxiliares, independentemente da distribui-
ção automática normal, os feitos de natureza espe-
cífica e correlata.
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